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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata terveydenhuollon osastonhoitajien
johtamisosaamista ja ominaisuuksia kirjallisuuskatsauksen avulla. Opinnäytetyöni tuottaa
tietoa, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa lähiesimiesten johtamistyössä tarvitsemaa
koulutusta. Tämä on tärkeää, sillä tutkimusten mukaan osastonhoitajat kokevat osaamisensa
riittämättömäksi nykypäivän työelämän vaatimuksissa.

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus ja aineisto analysoitiin
aineistolähtöisesti sisällön analyysiä käyttäen. Tutkimuskysymyksiä oli neljä: 1) Millaista
osastonhoitajan kommunikatiivista osaamista on kuvattu tutkimusaineistossa? 2) Millaista
osastonhoitajan kehittämisosaamista on kuvattu tutkimusaineistossa? 3) Millaista
osastonhoitajan talousosaamista tutkimusaineistossa on kuvattu? 4) Millaisia persoonallisia
ominaisuuksia on tutkimusaineistossa liitetty osastonhoitajien johtamisosaamiseen? Aineistona
(n=13) kirjallisuuskatsauksessa käytettiin kotimaisia väitöskirjoja (6) ja tieteellisiä artikkeleja
(7) vuosilta 2005 - 2009.

Keskeiset tulokset osoittivat, että osastonhoitajan työssään tarvitsema johtamisosaaminen on
erittäin laaja kokonaisuus. Osastonhoitajan tarvitsema kommunikatiivinen osaaminen
jakautui aineiston mukaan pääluokkiin vuorovaikutustaidot, henkilöstön tukeminen ja
yhteistyötaidot. Vuorovaikutustaitoihin katsottiin kuuluvan neuvotteleminen ja ongelmien
ratkaisu, kuuntelu ja keskustelu sekä tiedottaminen ja viestintä. Henkilöstön tukeminen
muodostui työyhteisön tukemisesta, palautteen antamisesta sekä kannustamisesta ja
rohkaisemisesta. Yhteistyötaitoihin kuuluivat moniammatillinen yhteistyö ja tiimityö yhdessä
asiantuntijoiden kanssa.

Osastonhoitajan kehittämisosaaminen piti sisällään henkilöstön ammattitaidon vahvistamista
ja ylläpitoa (oppimisen ja kehittymisen tukeminen, koulutuksien järjestäminen ja osaamisen
vahvistaminen), toiminnan suunnitelmallista kehittämistä (osaston toiminnan kehittäminen ja
hoitotyön kehittäminen) sekä muutosjohtajuutta (uusien työtapojen omaksuminen ja kyky
toimia muutoksessa). Osastonhoitajan talousosaamisessa kolme pääluokkaa olivat
suunnittelun osaaminen (budjetointi ja kustannustietoisuus sekä toiminnan tavoitteellisuus),
toteutus- ja resurssiosaaminen (toiminnan ja henkilöstön resursointi, rahojen kohdentaminen
ja hankinnat) sekä arvioinnin osaaminen (tuloksellisuus, arviointi ja seuranta).
Osastonhoitajaan liitetyt persoonalliset johtamisominaisuudet olivat eettinen osaaminen
(oikeudenmukaisuus, luotettavuus, läsnä olo, positiivisuus, arvot), hoitotyön asiantuntijuus
(hoitotyöhön osallistuminen ja oma asiantuntijuus) ja johtajan toimintatavat (vastuullisesti ja
jämäkästi toimiminen sekä rauhallisesti ja käytännöllisesti toimiminen).

Merkittävimpänä tuloksena voidaan nostaa esiin osastonhoitajan työn vuorovaikutuksellisen
osaamisen tärkeys. Lisäksi osastonhoitajalta vaaditaan vankkaa talousosaamista sekä itsensä
ja henkilöstönsä kehittämistä siten, että hoitotyön uusiin haasteisiin pystytään vastaamaan
tulevaisuudessa. Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella keinoina nähtiin olevan
osastonhoitajien itsensä sekä henkilöstön jatkuva ja suunnitelmallinen kouluttautuminen ja
kehittyminen, viestinnän ja tiedonkulun tehostaminen sekä taloustilanteen reaaliaikainen
arviointi ja seuranta kehittämis- ja parannusehdotuksineen.

Asiasanat: Osastonhoitaja, johtaminen, johtamisosaaminen
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The purpose of this study was to describe health care Nurse Managers’ leading skills and their
personal managerial qualities based on previous studies as a literature review. This study
produces information that can be used in planning of education, which Nurse Managers need
in leadership of Nursing. This is important, because the studies show that Nurse Managers feel
their knowledge is inadequate in today’s working life and according to its standards.

The material was collected by literary review and analyzed by inductive content analysis.
There were four research questions: 1) How have the Nurse Managers’ communicative skills
been described in research material? 2) How have the Nurse Managers’ development skills
been described in research material? 3) How have the Nurse Managers’ economical skills been
described in research material? 4) What kind of personal qualifications have been attached to
Nurse Managers’ leading skills? The materials (13 studies) used in this literature review were
academic doctorial thesis (6) and scientific articles (7) from the years 2005-2009.

Combined results show that the Nurse Managers’ managerial skills and their leadership is a
very wide concept. Nurse Managers’ communicative know-how was divided by the material
in different main classes; interaction skills, supporting the staff and co-operation skills. Parts
of interaction skills were negotiation and problem solving, listening and having conversations
and also briefing / reporting and using communications. Supporting the staff was divided into
three classes. Those were supporting the whole work community, giving feedback and to
cheer and encourage the members of your staff. Co-operating skills contained multi-
professional co-operation and teamwork together with professionals.

Nurse Managers’ development skills were divided into staff’s professional strengthening and
maintaining of their expertise (supporting the learning and development, organizing the
education and strengthening staff’s’ know-how), planned development of the function
(educating and training the ward’s performance and care) and leadership of change
(accepting  new  course  of  action  and  ability  to  change).  Nurse  Managers’ abilities to
economize had three main classes: Planning skills (budgeting and awareness of cost and
purposeful, cost efficient functions), carrying out and planning skills (procedure and staff
resourcing, targeting the funding and purchases) and rating skills (being profitable, whole
time valuation and following up). Personal leadership qualities attached to Nurse Managers
were ethical skills (fair to all, being trustworthy, being there when needed, positivity and
having the right values), expertise in nursing (assist nursing and being a consultant) and
Managers’ strategy (responsibility and firmness and having a calm and practical behavior).

For the most remarkable result in this study were Nurse Managers’ interaction skills. It is also
important for Nurse Managers to have solid economical skills and abilities to develop
themselves  and  the  staff  so  that  the  new  challenges  of  nursing  can  be  responded  in  the
future.  The  results  of  this  study  show that  the  ways  to  respond  to  these  challenges  and  to
achieve the improvements are Nurse Managers’ and staffs’ constant developing by schooling
and practical training, stimulating the flow of information and doing real time estimations
and  tracing  of  the  economical  situation  also  by  given  development  policies  and  improving
propositions.

Key words: Nurse Manager, management, leading skills
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1 Johdanto

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata osastonhoitajien johtamisosaamista ja ominaisuuksia

kirjallisuuskatsauksen avulla. Opinnäytetyöni tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää

esimerkiksi suunniteltaessa lähiesimiesten johtamistyössä tarvitsemaa koulutusta.

Osastonhoitajien johtamisen tarkastelu on tärkeää, sillä tutkimuksien mukaan osastonhoitajat

itse kokevat osaamisensa riittämättömäksi nykypäivän työelämän vaatimuksissa. (Horn 2007;

Surakka 2006; Saarenmaa 2009.) Lisätiedon, syventävän koulutuksen ja johtamisen

kehittämisen tarve on selkeä (Kammonen 2008: 14), sillä osastonhoitajien osaamisvaatimukset

ovat usein korkeammat, kuin mitä osastonhoitajien itsensä arvioima johtamisosaamisen taso

on näihin vaatimuksiin verrattuna. (Holmlund, Kankkunen, Koponen, Eriksson & Suominen

2007; Saario 2007; Syvänen 2005; Kammonen 2008; Määttä 2008.)

Toinen tärkeä syy aiheen tutkimukselle ja siitä saatavan tiedon hyödyntämiselle on

eläköityminen. Stakesin tilastojen mukaan (Lahti 2008) terveydenhuollon osastonhoitajista

noin 40 % jää eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä ja todellinen poistuma on yksilöllisten

eläkeratkaisujen suosion vuoksi vielä huomattavasti suurempi. Kun ikääntyvä väestö siirtyy

pois työelämästä yhtäaikaisesti, on vaarana tietotaidon, kokemuksen ja hiljaisen tiedon

katoaminen. Terveydenhuoltoalan imagosta ollaan huolissaan ja on alettu pelätä, että yhä

harvempi nuori hakeutuu alalle. (Marjamäki, Kankkunen & Suominen 2006.) Lisäksi hoitotyön

johtamiskoulutuksen määrä on nykytilanteessa riittämätön eikä se kata tulevien vuosien alalta

poistumaa. (Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2004.) Osastonhoitajista on pian pula.

Vehviläinen-Julkusen (2007) mukaan hoitotyön osaaminen ja sen tutkimisen tarve on tänä

päivänä ilmeinen. Vankka teoreettinen tieto nähdään tulevaisuudessa lääkkeenä tiedon

muutoksen hallintaan, samoin kuin hoitotyön asiantuntijoiden osaamisen turvaaminen. (Horn

2007; Surakka 2006.) Tulevaisuudessa johtamisen sisältöala laajenee entisestään ja myös

johtajien työnjako tulee tarkastelun alle. Palvelutarpeen kasvun ja ikääntymisen myötä

terveydenhuollon johdon asema, päätöksentekomahdollisuudet ja toimivalta kaipaavat

selkiyttämistä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää lisää tieteellistä tutkimusta

terveydenhuollon johtamisesta. Näin voidaan kehittää terveydenhuollon johtamiseen uusia,

muilla toimintasektoreilla kehitetyistä malleista poikkeavia malleja. (Määttä 2008; Isosaari

2008.)

Muina perusteluina opinnäytetyöni aihevalinnalle ovat tämän päivän tekniikan kehittyminen,

tiedon lisääntyminen sekä taloudellisen tiukkuuden aiheuttamat organisaatiomuutokset, jotka

ovat edellyttäneet muutosta johtamisjärjestelmissä. Organisaatiomuutokset, voimavarojen

supistukset ja tiedonkulun nopeutuminen ovat lisänneet vaatimuksia johtamisjärjestelmien

muuttamiseksi siten, että hierarkioita puretaan ja päätöksentekoa hajautetaan potilasta

hoitaviin yksiköihin. Tulevaisuudessa informaatio- ja kommunikaatiotekniikan kehittyminen
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muuttaa organisaatioiden rakenteita yhä vain matalammiksi. (Saarenmaa 2009; Väisänen

2009; Vuorinen 2008; Narinen 2000.)

Osastonhoitajan työ on haasteellista; hän joutuu tasapainoilemaan potilaiden, henkilökunnan

ja organisaatiosta ylhäältä tulevien paineiden välillä. Osastonhoitajan toiminta vaikuttaa

keskeisesti yksikön toimintaan tarjotun palvelun laadun ja henkilökunnan työhyvinvoinnin

kautta. Lähijohtamisen tutkiminen on tärkeää, koska lähiesimiehet osallistuvat olennaisesti

organisaation muutosten implementointiin, mutta ovat myös itse muutoksen kohteina.

Terveydenhuollossa toimivien osastonhoitajien vaikutus on kaiken kaikkiaan laaja. Heidän

toimintansa vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tai huonosti työyksiköt toimivat. Osastonhoitajat

ovat vastuussa toiminnan ja palvelun lopullisesta muodosta. Heillä on rajoitettu auktoriteetti,

ja heihin kohdistetaan epäyhtenäisiä vaatimuksia. Kuitenkin heillä on täysi vastuu toiminnan

sujumisesta. Työntekijöiden työssä jaksamiseen vaikuttaa merkittävästi esimieheltä saatu

arvostus, tunnustus ja sosiaalinen tuki, mutta myös esimies itse odottaa tukea ja arvostusta

sekä työntekijöiltä että omilta esimiehiltään. (Isosaari 2008.)

Koska muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttavat automaattisesti lähiesimiesten

työtä, on lähiesimiesten johtamistyön ja johtamisosaamisen nostaminen esille keskeistä sekä

potilaan hyvän hoidon että hoitotyöntekijöiden työhyvinvoinnin turvaamiseksi.

Osastonhoitajat ovat ratkaisevassa roolissa terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta, sillä

alan vetovoimaisuus tulee turvata. Kunta-alan terveydenhuollon työpaikkojen imagoon

esimies voi vaikuttaa päivittäisjohtamisellaan. Asian merkitys korostuu lähivuosina, kun

kilpailu alan työvoimasta kasvaa. (Narinen 2000.)

Aikoinaan sairaanhoitajien koulutus antoi sellaisenaan valmiudet osastonhoitajana

toimimiselle ja vuoteen 1994 asti osastonhoitajaksi pätevöitymiseen riitti vuoden mittainen

erikoistumisjakso, kunnes kyseinen koulutus lakkautettiin (Narinen 2000). Tulevaisuuden

merkittävimpinä haasteina ovatkin juuri koulutukseen liittyvät kysymykset: mistä tai miten

rekrytoidaan osaavaa työvoimaa osastonhoitajan tehtäviin, mikä on osastonhoitajan

toimenkuva sekä häneltä vaadittava koulutus ja osaaminen. Haasteena on myös se, miten

nykyisin tehtävissään toimivia osastonhoitajia tuetaan niin, että he pystyvät paremmin

vastaamaan lähijohtamiselle asetettuihin vaatimuksiin. (Määttä 2008; Saarenmaa 2009.)

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan osastonhoitajien johtamisosaamiseen

kiinnittää huomiota yksittäisissä työyhteisöissä ja osastoilla. Opinnäytetyöni avulla

lähiesimiesten toimintaa voidaan kehittää työpaikkakohtaisesti entistä laadukkaammaksi ja

tulevaisuuden johtamishaasteisiin paremmin vastaavaksi.
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2 Kirjallisuuskatsauksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon osastonhoitajien johtamisosaamista

ja ominaisuuksia kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskatsaus on tutkimusongelmaan

liittyvän aiemman tutkimuksen kriittinen, tiivis katsaus, jonka pohjalta tutkija tekee

synteesin. Se muodostaa tehtävälle opinnäytetyötutkimukselle teoreettisen taustan. (Stolt &

Routasalo 2007.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan terveydenhuollon

osastonhoitajan työssä tarvittavaa johtamisosaamista ja ominaisuuksia aiemmin tehtyjen

tutkimusten kautta.

Päämääränä hoitotyön johtamisessa on tukea terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumista

sekä kehittää ammattihenkilöstön toimintaa. Hoitotyön johtajien roolin monipuolisuuden

tunnistaminen on tarpeen, että hoitotyön johtamista voidaan kehittää sekä edistää

henkilöstön urakehitystä ja ammatillista kasvua. (Miettinen, Peltokoski, Åstedt-Kurki 2006.)

Hyviä johtamiskäytäntöjä ja toimintaedellytyksiä luomalla edistetään myös

hoitotyöntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa

tietoa osastonhoitajien työn ja johtamisosaamisen kehittämiseksi.

Kirjallisuuskatsauksella haetaan vastausta erityisesti seuraaviin kysymyksiin

1. Millaista osastonhoitajan kommunikatiivista osaamista on kuvattu tutkimusaineistossa?

2. Millaista osastonhoitajan kehittämisosaamista on kuvattu tutkimusaineistossa?

3. Millaista osastonhoitajan talousosaamista tutkimusaineistossa on kuvattu?

4. Millaisia persoonallisia ominaisuuksia on tutkimusaineistossa liitetty osastonhoitajien

johtamisosaamiseen?
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3 Hoitotyön johtamisosaaminen tutkimusten valossa

Suomessa on viime vuosina tutkittu paljon hoitotyön johtamista (mm. Grönroos & Perälä

2004; Uusitalo & Laakso 2005; Narinen 2000; Sinkkonen & Taskinen 2002; Kanste 2005;

Suonsivu 2003; Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2004; Wiili-Peltola 2005; Surakka 2006;

Vuorinen 2008; Hujala 2008; Isosaari 2008; Vähäkangas & Noro 2009; Aarva 2009). Yhtenä

syynä runsaalle tutkimukselle on varmasti ollut suomalaisen osastonhoitajakoulutuksen avoin

tilanne. Myös työelämän nopea muuttuminen on luonut paineita hoitotyön johtajien

työnkuvien ja koulutustarpeiden tutkimukselle. (Marjamäki ym. 2006.)

Esimerkkinä kotimaisista tutkimuksista voidaan ensimmäisenä mainita Narinen (2000), joka

tutki väitöskirjassaan osastonhoitajien työn sisältöä sekä tehtävien muuttumista nyt ja

tulevaisuudessa. Narisen mukaan työnjohto on osastonhoitajien tärkein tehtävä. Viitalan

(2002) väitöskirja liittyi liiketaloustieteeseen, mutta siinä tarkoituksena oli selvittää mitä

osaamisen johtaminen esimiestyössä tarkoittaa. Tuloksena oli neljä sisältöaluetta: oppimisen

suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen, oppimisprosessin tukeminen ja

esimerkillä johtaminen. Suonsivun (2003) väitöskirja tarkasteli hoitotyöntekijöiden uupumusta

ja masentuneisuutta. Sen mukaan syinä työssä jaksamattomuuteen koettiin olevan

hallitsemattomat ja osin perustelemattomat muutokset, perustehtävästään etääntynyt

johtaminen ja työkulttuuriset tekijät. Kanste (2005) sai samansuuntaisia tuloksia

tutkimuksessaan ja totesi, että suomalaisessa hoitotyössä puolella hoitohenkilöstöstä ilmeni

keskimääräistä ja kymmenesosalla voimakasta työuupumusta, jonka yhteys johtajuuteen oli

monimutkainen, samoin kuin johtajuus itsessään oli hyvin laaja-alaista ja moniulotteista.

Wiili-Peltola (2005) sai väitöstutkimuksellaan selville sairaalaorganisaatioiden johtamiseen

liittyvän monia kipukohtia, jotka olivat yhteydessä oikeudenmukaisuuteen, lähinnä

päätöksenteossa ja vuorovaikutuksessa. Eniten oikeudenmukaisuuden puutetta aiheuttivat

arvostuksen puute, liian vähäinen henkilökuntamäärä, vaikutusmahdollisuuksien puute,

epäluottamus sekä taloudellinen ohjaus. Tämän lisäksi vaikuttavan nähtiin myös eriarvoisen

kohtelun, henkilöstön hyvinvoinnista piittaamattomuuden, huonon johtamisen sekä johtajan

epäpätevyyden. Vuonna 2006 Surakka tutki osastonhoitajien työnkuvaa, jossa johtaminen oli

muuttunut edellytyksiä mahdollistavaksi lähijohtamiseksi siten, että toimivaltaa ja

vastuullisuutta korostavia tehtäviä oli lisätty verrattuna välittömään hoitotyöhön.

Vuonna 2002 hoitotyön johtajien johtamisosaamista kartoittivat pohjoismaisella yhteistyöllä

Sinkkonen & Taskinen. Tuolloin tärkeimmiksi osaamisalueiksi nousivat hoitohenkilöstön

motivointi, väestön terveystarpeiden tunnistaminen, ristiriitojen käsittely, tiedon merkitys

hoitotyössä sekä moniammatillinen yhteistyö. Sairaanhoitajien koulutussäätiön (2004)

esityksen mukaan hoitotyön johtamiseen taas kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

asiakaslähtöisten palvelujen johtaminen, henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen
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sekä rekrytointistrategioiden kehittäminen, näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen,

toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannusseurannan johtaminen sekä paikalliseen ja

alueelliseen hyvinvointi- ja terveyspoliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen.

Kansten väitöskirjassa (2005) sanotaan, että johtajuutta on vaikea määritellä yhdellä tietyllä

tavalla. Määritelmä riippuu aina näkökulmasta. Sama pätee hoitotyön johtajien ja

osastonhoitajien johtamisosaamisen määrittelyihin eri tutkimuksissa – ne kaikki ovat sidoksissa

niissä käytettyyn näkökulmaan sekä toimintaympäristöön. (Narinen 2000; Sinkkonen &

Taskinen 2002; Mihailov, Lammintakanen & Korhonen 2003.) Tiettyjä yhteneväisyyksiä

hoitotyön johtajuudelle voidaan kuitenkin kirjallisuudesta löytää; tyypillistä on naisvaltaisuus.

Hoitotyön johtajien osaamisvaatimuksissa ihmisten johtamisen (leadership) taidot arvioidaan

yleensä asioiden johtamisen (management) taitoja tärkeämmiksi. Tärkeä hoitotyön johtajan

osaamisvaatimus on hoitohenkilöstön motivointi. Tärkeäksi on arvioitu myös visiointiin liittyvä

osaaminen, eli hoitotyön tavoitteen (mission) ja väestön terveystarpeiden tunnistaminen.

(Lohiniva & Purola 2004; Horn 2007.)

Lisäksi keskeiseksi osaamisalueeksi on tunnistettu moniammatillinen yhteistyö sekä

ristiriitojen käsittely hoitotyössä ja henkilöstön kehittäminen. (Lohiniva & Purola 2004; Horn

2007: 7.) Nämä kuuluvat johtamisen leadership-ulottuvuuden ytimeen. Management-

ulottuvuudessa tärkeäksi on arvioitu tiedon merkitys hoitotyössä, joka liittyy näyttöön

perustuvien hoitokäytäntöjen johtamiseen. Keskeiseksi on koettu myös hoitotyön

kehittäminen väestön tarpeita vastaavaksi sekä hoitotyön tehtävä ja merkitys

terveydenhuollossa, jotka liittyvät strategiseen johtamiseen. (Horn 2007; Kanste 2005.)

Taulukko 1. Leadership- ja management-käsitteiden tyypillisiä piirteitä (Horn 2007.)

Management Leadership

Vakaus Muutos

Päämäärät ja tavoitteet Arvot ja visionäärisyys

Transaktionaalinen johtajuus Transformaalinen johtajuus

Ristiriidoista selviäminen Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen

Syyttää muita virheistä Kantaa vastuu virheistä

Pysyy tutulla tiellä Etsii uusia polkuja

Organisaatiolle tarpeen Organisaatiolle välttämätön

Alaiset Vapaaehtoiset seuraajat

Käskee Kauppaa ideoita

Minimoi riskit Ottaa riskejä

Auktoriteetti Karisma

Yksityiskohtaiset suunnitelmat Oikeaan suuntaan ohjaus
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Edellisessä lueteltujen kuvausten lisäksi myös Sairaanhoitajien koulutussäätiö (2004) on

laatinut Opetusministeriölle annettavaksi esityksen hoitotyön johtamisesta ja johtamisen

tämän päivän koulutustarpeista. Selvityksen mukaan hoitotyön johtaminen on osa

terveydenhuollon organisaation kokonaisjohtamista. Hoitotyön johtamisen päämääränä on

tukea väestön terveyden edistämistä sekä terveydenhuollon toiminnan tavoitteita,

palvelutuotantoa ja ammattihenkilöstön toimintaa. Hoitotyön johtamisen lähtökohdat ja

päämäärät määräytyvät organisaation strategisista tavoitteista ja menestystekijöistä.

SHKS:n esityksessä (2004) todetaan, että terveydenhuollon organisaatioiden johdossa

toimivien tulee pystyä ihmisten johtamiseen, mutta heidän työhönsä kuuluu myös

palvelutuotannon johtaminen ja sitä tukeva hallinto. Yleisesti työyhteisön henkiseen

hyvinvointiin vaikuttaa yhtenä osatekijänä hyvä ihmisten ja asioiden johtamistapa sekä

esimiestuki. Hoitotyön johtajien tärkeimmät osaamisalueet ovat väestön terveystarpeiden

tunnistaminen ja kyky kehittää hoitotyötä näiden tunnistettujen tarpeiden ja

terveyspoliittisten linjausten mukaisesti. Muita osaamista vaativia alueita ovat voimavarojen

ja palvelujen suunnittelu, moniammatillinen yhteistyö ja henkilöstöön liittyvät tehtävät:

henkilöstöhallinto, henkilöstön motivointi, ristiriitojen käsittely ja henkilöstön kehittäminen.

Osaamisalueisiin kuuluvat myös työn perustaminen tutkittuun tietoon, näyttöön, ja

taloudellinen osaaminen. (Lohiniva & Purola 2004; Hämäläinen 2008.)

Myös asiakaslähtöinen johtaminen on edellytys asiakaslähtöiselle toiminnalle. Osastonhoitaja

sitouttaa työyhteisön yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin. Hän ylläpitää henkilöstön

ammattitaitoa, hyvinvointia ja asiakaslähtöistä toimintakulttuuria sekä ohjaa ja valvoo

sovittujen asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen toteutumista. Lisäksi terveydenhuollon

osastonhoitajan tulee huolehtia tarvittavien resurssien saatavuudesta sekä koko työyhteisönsä

hyvinvoinnista. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ovat ensisijaisia työssä jaksamisen

edistämisessä. Esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön ikääntyminen asettaa johtamiselle

omat haasteensa. Henkilöstön johtamisen kriteerit tulisi määritellä jokaisen ikäryhmän

kohdalla erikseen. Terveydenhuollossa korostuvat toimiva organisaatiokulttuuri, pätevän ja

innovatiivisen lähijohdon rooli ja toimintayksiköiden sisäinen dynamiikka. Hyvä johtaminen

näkyy paitsi tuloksellisuutena, myös hyvinvointina kaikkien terveydenhuollon toimijoiden

näkökulmista; henkilöstön, asiakkaiden ja johtajien itsensä. (Grönroos & Perälä 2004.)
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4 Osastonhoitajan kompetenssit ja osaaminen

Terveydenhuollon osastonjohtajalla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivia osastonhoitajia

sekä muita vastaavissa terveydenhuollon esimiestehtävissä toimivia hoitotyön johtajia. (TEOS

ry:n toimintakertomus 2008.) Tässä opinnäytetyössä osastonhoitajalla tarkoitetaan

terveydenhuollossa toimivaa osaston tai yksikön esimiestä, vastaavaa hoitajaa.

Terveydenhuollossa toimivalle hoitotyön lähiesimiehelle yleisin käytetty nimitys on

osastonhoitaja (Horn 2007).

Ammatillisina vaatimuksina osastonhoitajana toimimiselle nähdään muun muassa koulutus,

kokemus ja erityisosaaminen. Johtamisosaamisen vaatimuksina pidetään asia- ja henkilöstö-

johtamisosaamista sekä erilaisia projektitöitä. Osastonhoitajalla tulee toimessaan olla

soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto taikka alemman korkeakouluasteen tai

alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon

opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun

lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä. (Latvanen 2008; Määttä

2008.)

Esimerkiksi internetin Ura-areena-sivuilla osastonhoitajien työpaikkailmoituksissa

pätevyysvaatimuksia toimeen on määritelty seuraavasti: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on

terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto ja

lisäksi 90 opintopisteen johtamisen ja hallinnon opinnot tai aikaisempi hyväksytty

osastonhoitajan pätevyys. (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

2009.)

Osastonhoitajaksi pääsyn vaatimukset esitetään eri lähteissä eri tavoin. Ammatillisten

vaatimusten lisäksi voidaan pääsyvaatimuksina nähdä tietty koulutus tai jokin osaamisalue.

Haettaessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta osastonhoitajan työtä lukee

avoimen työpaikan netti-ilmoituksessa seuraavaa: ”Nyt haemme osastonhoitajaa johtamaan

ja kehittämään osastoamme ja sen hoitotyötä. Arvostamme sisätautien hoitotyön

tuntemusta, johtamiskokemusta, kehittämismyönteisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusehdot/tehtävä edellyttää: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto taikka

alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla

johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon

ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan

tehtävistä.” (HUS 2010.)

Työvoimaministeriön internet-sivuilla tehdyn ammatinkuvaushaun perusteella

terveydenhuollon osastonhoitajan ammattiosaamisvaatimukset ja osastonhoitajalta toivotut

ominaisuudet ovat seuraavanlaiset: osastonhoitajalla tulee olla organisointiosaamista,
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joustavuutta, kykyä nopeisiin päätöksiin, kykyä eri näkemysten ymmärtämiseen ja niiden

yhteensovittamiseen, neuvottelukykyä, ristiriitojen sovittelukykyä, esiintymis- ja

kommunikaatio-osaamista. Lisäksi osastonhoitajan edellytetään omaavan valmiudet tutkimus-

ja kehittämistyöhön, häneltä tulee löytyä yhteiskunnallisten asioiden ja lainsäädännön

seuraamisvalmiudet sekä tietojärjestelmien kehittämisvalmiudet. Osastonhoitaja taitaa

kansainvälistymisen, kulttuuri- ja kielitaidot, hänellä on oltava kokemusta

terveydenhuoltoalalta, liiketalouden periaatteiden ja menetelmien tuntemusta sekä hyvä

terveys. (Latvanen 2008.)

Puhuttaessa osastonhoitajien omaamasta ammattitaidosta, kompetensseista ja

kvalifikaatioista on niillä kaikilla sama lähtökohta, mutta jokaisella oma sisältönsä.

Ammattitaidon määrittely riippuu kummasta lähtökohdasta määritellään; joko yksilön

tiedoista ja valmiuksista lähtien, tai työtehtävästä lähtien, ja sen yksilön ammattitaidolle

asettamista vaatimuksista. Kompetenssi tarkoittaa henkilön potentiaalista toimintakykyä

tietyssä tehtävässä, tilanteessa tai asiayhteydessä ja se sisältää kyvyn tunnistaa, hyödyntää ja

laajentaa tulkinta-, toiminta- ja arvostusmahdollisuuksia, joita työ tarjoaa. Kompetenssin

määrittelyssä lähdetään yksilön kyvyistä tiedollisesti ja taidollisesti hallita tietyn ammatin tai

ammattialueen toiminnallisia kokonaisuuksia. Kvalifikaatiolla tarkoitetaan työn asettamia

vaatimuksia yksilön kompetenssille. Koska yhteiskunta, ihminen, työelämä jatkuvasti

muuttuvat ja itse työ kehittyy, heijastuvat nämä muutokset työhön sen muuttuneina

kvalifikaatiovaatimuksina. (Luotola, Koivula, Munnukka & Åstedt-Kurki 2003.)

4.1 Osastonhoitajan työn sisältö ja työssä tarvittavat valmiudet

Kuten jo johdannossa todettiin, ovat organisaatiomuutokset ja päätöksenteon hajauttaminen

muuttaneet osastonhoitajan työn sisältöä (Väisänen 2009). Päätöksenteon hajauttaminen on

lisännyt osastonhoitajan vastuuta yksikön henkilöstöstä, taloudesta ja potilashoidon laadusta.

Taloushallinnon tehtävät ja talousvastuu ovat lisääntyneet 1990-luvulla osastonhoitajan

työssä, kun ylihoitajien tehtäviä on siirtynyt osastonhoitajille. Osastonjohtajan työssä on

lisääntynyt myös erilainen sihteerin työ ja monien asioiden ylläpito. Työhön tulisikin nyt saada

sellaista apuvoimaa, jonka avulla vapautettaisiin osastonhoitajan aikaa perustehtäville.

Hoitotyön asiantuntijoiden sanotaan olevan yksi tällainen työkalu. Osastonhoitajat tarvitsevat

heidän asiantuntemustaan avuksi muun muassa näyttöön perustuvien hoitotyön

toimintatapojen käyttöönottamisessa. (Narinen 2000; Surakka 2006.)

Mitä nuo perustehtävät sitten ovat, joihin osastonhoitajien aikaa tulisi vapauttaa?

Selkeimmillään ajateltuna hoitotyön lähijohto (osastonhoitaja, yksikön johtaja) vastaa

ensisijaisesti operatiivisesta johtamisesta, lyhyen ja pitkän ajan suoritustavoitteiden

saavuttamisesta sekä ammattitoiminnan asianmukaisuudesta. Hoitotyön lähijohto keskittyy

palveluiden saatavuuden, toimivuuden, toiminnan asiakaskeskeisyyden ja
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kustannustehokkuuden parantamiseen, toiminnallisten prosessien ja näyttöön perustuvan

toiminnan kehittämiseen sekä tutkimuksen edellytysten luomiseen. Lähijohtajat tukevat

henkilökunnan hyvinvointia ja osaamista. (Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2004.)

Ensisijaisesti osastonhoitajan työn tulisi olla päivittäisjohtamista. Sen avulla organisoidaan

toimintaa työyksikössä ja toteutetaan suunnitelmallista potilashoitoa. Päivittäisjohtaminen

sisältää palautteen antamista, alaisten ohjaamista, tukemista ja asioiden delegointia.

Osastonhoitajan tulee tuntea alaisensa, jotta hän osaa johtaa heitä yksilöllisesti,

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Onnistuakseen päivittäisjohtamisessa tulee

osastonhoitajan osata motivoida alaisiaan arjessa sekä muutoksissa. (Lahti 2008.)

Päivittäisjohtamisen lisäksi osastonhoitajan tehtäviä ovat uuden henkilökunnan rekrytointi,

perehdyttäminen, koulutuksesta ja kehittämisestä huolehtiminen, osaamisen johtaminen,

tiedottaminen, työn sisällön analysointi, työsuoritusten arviointi, turvallisesta

työympäristöstä huolehtiminen, työyhteisön kehittäminen ja muutosjohtaminen. Kaikilla osa-

alueilla on kyse ihmisten johtamisesta, mikä luonnollisesti edellyttää osastonhoitajalta

kaikenkattavia sosiaalisia taitoja. (Lahti 2008.)

Osastonhoitajan työn sisältö voidaan jakaa pelkistetymmin viiteen tehtäväkokonaisuuteen.

Nämä ovat 1) henkilöstöhallinnon tehtävät, 2) työnjohtotehtävät, 3) taloushallinnon tehtävät,

4) yhteistyö- ja kehittämistehtävät sekä 5) kliininen työ. Henkilöstöhallinnon tehtävät

sisältävät rekrytoinnin, palkkauksen sekä työntekijöiden erilaisista poissaoloista päättämisen.

Työnjohtotehtävät sisältävät henkilöstön kokoukset, työtuloksen arvioinnin, palautteen

antamisen sekä työntekijöiden työn rikastamisen ja laajentamisen. Taloushallinnon tehtävät

sisältävät taloudellisen suunnittelun, seurannan ja vastuun lisäksi toiminnallisen suunnittelun,

seurannan ja vastuun sekä laskujen käsittelyn, hankinnat ja kustannuslaskennan. Yhteistyöllä

tarkoitetaan osastonhoitajan työhön liittyvää yhteistyötä oman organisaation sisällä ja

organisaation ulkopuolella. Kehittämistehtäviin kuuluvat potilaan hoidon kehittäminen ja

projektityöskentelyyn osallistuminen. Osastonhoitajan viides tehtäväkokonaisuus muodostuu

kliinisestä työstä, joka tarkoittaa välittömään potilastyöhön osallistumista, joka taas

vaihtelee työorganisaation mukaan. (Narinen 2000; Isosaari 2008).

Osastonhoitajien keskeisin tehtävä on Narisen (2000) mukaan työnjohto, jossa korostuu

ihmisten johtaminen. Osastonhoitajan työtä ja tehtävää pidetään erittäin tärkeänä

terveydenhuollon organisaatioissa. Osastonhoitaja on avainasemassa, koska hänen

toiminnallaan on suora yhteys perustehtävään eli potilaan hoitoon. Tehokas osastonhoitaja on

oleellinen, jos tavoitteena on korkealaatuinen potilaan hoito kohtuullisin kustannuksin.

Osastonhoitajan asema on kaikkein tärkein organisaation tavoitteiden saavuttamisessa, tämän

lisäksi hän toimii merkittävänä linkkinä ylemmän johdon ja työntekijöiden välillä ja varmistaa

osastonsa hoidon laatua. Lähiesimiehen roolin sanotaan olevan myös yksi vaikeimpia,

vaativimpia ja haastavimpia organisaatioissa. (Narinen 2000; Mäkelä, Kanste & Nikkilä 2007.)
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Osastonhoitajat tarvitsevat siis monenlaisia valmiuksia tehtäväkokonaisuutensa hoitamiseen

(Saarenmaa 2009). Näitä ovat ihmissuhteisiin, johtamiseen, taloushallintoon,

kommunikointiin, päätöksentekoon ja neuvottelutaitoon liittyvät valmiudet. Myös ongelmien

ja ristiriitojen ratkaisuihin, henkilökuntamiehityksen arviointiin, palautteen antoon,

laadunhallintaan, projektien hallintaan, tutkimukseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja

muutoksen johtamiseen liittyvät valmiudet ovat tärkeitä. (Narinen 2000.)

Osastonhoitajalla on työssään usein runsaasti kehittämistehtäviä. Niihin kuuluvat sekä

henkilöstön että hoitotyön kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen esimerkiksi alan

kirjallisuuteen perehtymällä. Henkilöstön kehittäminen on henkilöstön perehdytystä,

koulutustarpeiden kartoitusta, koulutuksen suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista sekä

ohjaamista. Osastonhoitajan tehtäviin hoitotyön kehittämisessä kuuluu hoitotyön aktiivinen

arvioiminen, tutkimusten hyödyntäminen ja uusista tutkimuksista tiedottaminen, laadun

varmistus, yhteistyömuotojen kehittäminen, asiantuntijana toimiminen, vastaaminen

toimintatavoista ja jatkuvuudesta sekä kehitysprojektien vetäminen ja niihin osallistuminen.

Osastonhoitaja toimii kaikessa suunnannäyttäjänä. (Väänänen 2005.)

Lisäksi osastonhoitajan työhön sen merkittävänä osana kuuluu henkilöstön tukeminen.

Tukeminen nähdään henkilökunnan kannustamisena hoitotyön kehittämiseen, koulutukseen

osallistumiseen ja omahoitajuuden toteuttamiseen. Osastonhoitaja tukee henkilökuntaa

vaikuttamalla työilmapiiriin (Horn 2007; Kanste 2008). Positiivista ilmapiiriä luo hyväksyntä ja

positiivisen huomion osoittaminen. Osastonhoitajan tehtävänä on myös käydä kahdenkeskisiä

keskusteluja henkilökunnan kanssa. (Hietikko 2002.)

Terveydenhuollon osastonhoitajalta vaadittavia kykyjä ja valmiuksia ovat neuvottelutaito,

suunnittelutaito, kyky luoda ja ylläpitää osaston sosiaalisia suhteita eri tahoille, kyky tehdä

päätöksiä, esiintymistaito, kyky toimia yksin sekä kyky hoitaa myös epämiellyttäviä asioita.

Henkilökohtaisina ominaisuuksina korostuvat luotettavuus, määrätietoisuus ja

oikeudenmukaisuus sekä huumorintaju, kyky kuunnella ja itsekriittisyys. (Väänänen 2005.)

Syväsen (2005) mukaan osastonhoitajan johtamiskäyttäytymiseen vaikuttavat paljon

osastonhoitajan yksilölliset ominaisuudet, kuten tiedot, taidot ja asenteet, itsetunto,

minäkuva ja muut persoonallisuuden piirteet. Syväsen tutkimuksessa on myös toteamus, että

”Johtajaksi ei synnytä, vaan kyse on tehtävistä ja taidoista, jotka voidaan oppia.”

Seuraavaan taulukkoon on listattu eri näkökulmia siten, että ensimmäisessä sarakkeessa on

tutkimuksen tekijän nimi ja julkaisuvuosiluku ja toisessa sarakkeessa ne työn eri alueet, jotka

kukin on osastonhoitajalle nähnyt tutkimuksessaan kuuluvan.
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Taulukko 2. Osastonhoitajan työn sisältö kirjallisuuslähteiden mukaan

Tutkimuksen tekijän nimi / vuosi Osastonhoitajan työn eri alueet

Narinen (2000)
henkilöstön hallinta
työnjohtotehtävät
taloushallinta
yhteistyö- ja kehittämistehtävät
kliininen työ

Lintula (2001)
talouden hallinta
asia- ja henkilöstöjohtaminen
hoitotyön kehittäminen
henkilöstön kehittäminen
asiantuntijana toimiminen
strateginen suunnittelu
yhteyksien luominen

Lehto & Nuutinen (2005)
hoitotyön johtamisen lähtökohdat
henkilöstöhallinto
taloushallinto ja toiminnan johto
hoitotyön kehittäminen ja laadun
hallinta
yhteistyön kehittäminen

Holmlund ym. (2007)
talousosaaminen
prosessiosaaminen
asiakasosaaminen
henkilöstön kehittämisosaaminen

Horn (2007)
etiikka ja juridiikka
työn tuloksellisuus
ammatin hallinta
kehittävä työote
yhteistyö ja viestintä

Latvanen (2008)
hallinto-osaaminen
johtamisosaaminen
hoitotieteen osaaminen
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
henkilökohtaiset ominaisuudet

4.2 Osastonhoitajan johtamisosaaminen

Osa henkilöistä tuntee selvää vetoa johtamiseen. He haluavat toisten ihmisten johtajiksi,

koska se on heistä mielenkiintoista ja he tuntevat pystyvänsä siihen. Johtajalle on tärkeää

uralla eteneminen, vastuu ja mahdollisuudet vaikuttaa organisaation hyvinvointiin. Tämän

lisäksi vaakakupissa painavat johtamistilanteet sekä hyvät ansiot. (Suonoja 2006.)

Suonojan (2006) mukaan johtajalle välttämättömiä taitoja ovat analyyttiset taidot, ihmisten

ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyvät taidot ja emotionaaliset taidot. Analyyttiset taidot

ilmenevät kykynä tunnistaa, eritellä, koota yhteen ja ratkoa ongelmia vaillinaisenkin tiedon

pohjalta myös epävarmoissa olosuhteissa. Ihmisten ja ryhmien väliseen toimintaan liittyvät

taidot ilmenevät vuorovaikutustaitoina. Hyvänä johtajana osastonhoitaja tulee hyvin toimeen
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alaistensa kanssa ja osaa motivoida heitä työskentelemään päämäärien saavuttamiseksi.

Osastonhoitajien on myös hallittava emotionaaliset jännitteet, joita ihmissuhteiden

hoitaminen, vastuu ja toiminnan epävarmuus tuottavat.

Sinkkonen ja Taskinen (2002) määrittelivät tutkimuksessaan Roemerin systeemimallin avulla

ne terveydenhuollon alueet, joilla hoitotyön johtamista ja johtamisosaamista tarvitaan. Näitä

perusulottuvuuksia on 12 erilaista ja niiden osa-alueina on 69 johtamisosaamisen eri kohtaa.

(Taulukko 1, liite 1.) Sinkkosen & Taskisen tutkimustulosten mukaan laadittu taulukko

osoittaa, kuinka moniulotteista ja laaja-alaista osastonhoitajan työ on sekä miten monenlaista

johtamisosaamista tehtävän hoitaminen edellyttää. (Sinkkonen & Taskinen 2003.)

Hämäläisen (2008) mukaan osastonhoitajan toimen keskeiset johtamisosaamisvaatimukset

ovat terveyspolitiikan muotoutuminen ja siihen vaikuttaminen, muutoksen johtaminen,

inhimillisten voimavarojen johtaminen, moniammatillinen yhteistyö ja kommunikaatio sekä

terveyspalvelujen laadun, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden arviointi. Tämä moniulotteinen

hoitotyön johtajuus (Kanste 2005) näkyy ulospäin työntekijöitä palkitsevana

muutosjohtajuutena. Teoriaosioon valitsemissani lähteissä oli lähes jokaisessa mainittu

muutosjohtajuuden tärkeys osana osastonhoitajien johtamisosaamista (Horn 2007; Vuorinen

2008; Schildt 2007; Uusitalo 2003; Hämäläinen 2008) ja siksi muutosjohtajuutta käsitellään

tämän opinnäytetyön seuraavassa luvussa omana osionaan.

Hoitotyön johtajan laajasta toimenkuvasta sekä työssä tarvittavasta multiosaamisesta kertoo

myös Misenerin vuonna 1997 tekemä tutkimus, jossa hoitotyön johtajan osaamisalueita oli 57.

Näiden osaamisalueiden yllä nähtiin olevan 4 pääluokkaa, kuten ensimmäisenä poliittinen

osaaminen ja toisena bisnesosaaminen. Kolmas pääluokka liittyi terveyspolitiikan seurantaan

ja työyhteisön kehittämiseen. Neljänteen luokkaan kuuluivat mm. moniammatillisen

yhteistyön kyvyt sekä ihmisten- ja osaamisen johtaminen. (Syvänen 2005.)

Scoble & Russelin tutkimus vuodelta 2003 jakoi hoitotyön johtajien johtamisosaamisen

kolmeentoista pääluokkaan. Näiden kolmentoista johtamisosaamisen pääluokan alla nähtiin

olevan 130 yksittäistä tehtävää. Esimerkiksi pääluokka Ihmisten johtamistaidot sisälsi

transformationaalisen johtamisen taidot ja visiointikyvyn. Muita pääluokkia olivat mm.

kommunikaatiotaidot, muutoksen johtaminen, ”ajattelun taidot”, talousosaaminen ja

yhteistyö- ja tiimitaidot. Eräänä tärkeänä pääluokkana johtamisosaamisen vaatimuksissa oli

eettinen osaaminen, joka piti sisällään taidon kohdella ihmisiä oikeudenmukaisesti ja

rehellisesti. (Syvänen 2005.)

Osastonhoitajana toimimisessa tarvitaankin ammatillisen pätevyyden lisäksi vankkaa

arvoperustaa sekä tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia (Horn 2007). Uudistuvaan

johtamiskäytäntöön tarvitaan teoreettista tietoa, jolla lisätään osastonhoitajan taitoa käyttää
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omia voimavarojaan henkilökuntansa tukena. Pitämällä itsensä kehityksessä mukana

osastonhoitaja varmistaa omat edellytyksensä edistää ja tukea henkilöstönsä ammatillisen

osaamisen kehittymistä. (Suonoja 2006.)

4.3 Osastonhoitaja muutoksen johtajana

Kansainvälisesti tunnettu transformationaalinen johtaminen on Suomessa vielä melko

vakiintumaton termi, vaikkakin se tutkimuksissa liitetään hoitotyön johtamiseen olennaisesti

(Schildt 2007; Uusitalo 2003). Transformationaalisen johtamisen suomenkieliseksi vastineeksi

on esitetty muutosjohtamista ja muutosjohtajuutta. (Schildt 2007; Kanste 2005.) Palomaan

(2008) mukaan transformationaalinen johtaja on visionääri, tasapainoinen, itsetietoinen,

esimerkillinen, luotettava, karismaattinen ja luottavainen rikkoen perinteisiä ajattelumalleja.

Hän kehittää uusia menetelmiä, valmentaa ja kannustaa työyhteisöään monipuoliseen

asiakkaan kohtaamiseen ja näyttöön perustuvaan hoitamiseen.

Lahti (2005) tiivistää muutosjohtajuutta Pro gradussaan seuraavasti: Johtaja on

suunnannäyttäjä ja kehityksen ohjaaja organisaation muutos- ja kehittämispaineissa.

Johtaminen on asioiden ohjaamista ihmisten kautta ja heidän avullaan ja johtajien on tärkeää

ymmärtää, että työntekijöiden hyvinvointi on sama kuin organisaation hyvinvointi. Lahti

sanoo lähijohtajan tehtäviksi muutoksessa olevan työntekijöiden kehittymisen tukemisen,

motivoinnin, tavoitteiden selventämisen, haasteiden antamisen, kannustamisen luovuuteen ja

innovaatioihin sekä työntekijöiden itsenäisyyden lisäämisen ja valtuuttamisen.

Osastonhoitajilla tulee olla selkeä visio muutoksen suunnasta, heidän tulee kantaa vastuu,

sitoutua muutokseen ja toimia esimerkkinä työntekijöiden saamiseksi mukaan. Muutoksissa

edetään johdonmukaisesti ja osastonhoitaja näyttää esimerkkiä tekemällä, olemalla ja

elämällä muutoksessa mukana.

Terveys- ja sosiaalialalla toimiva muutosprosessi lähtee juuri toimivasta johtamisesta. Joka

tason johtajilla tulee olla yhtenäinen visio tulevaisuudesta, jonka tulee olla samansuuntainen

hoitoalan perusarvojen kanssa. Kun johtaminen toimii hyvin, hoitajien työtyytyväisyys kasvaa

ja he sitoutuvat työpaikkaansa paremmin. (Kanste 2008.) Selkeästi myös hyvä suunnittelu ja

valmistelu helpottavat muutosta oleellisesti. Onnistunut muutos tarvitsee kannatusta

erityisesti niiltä, joihin se vaikuttaa. Muutos suunnitellaan huolellisesti ja muutoksen toteutus

viestitään selkeästi. Jos mahdollista, hankalana aikana muutoksen aloitusajankohtaa

lykätään, jotta muutokseen pystytään riittävästi keskittymään. (Ranne 2008.)

Organisaatiomuutoksen johtaminen on hyvin herkkä sille toimintaympäristölle, jossa

kulloinkin eletään. Muutoksen kohteena oleva henkilöstö reagoi muutokseen eri tavoin

prosessin eri vaiheissa. (Valkeinen 2006.) John P. Kotterin (1996) muutosprosessissa on

esitetty olevan 8 vaihetta ja yhdenkin vaiheen sivuttaminen aiheuttaa ongelmia. Vaiheet
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ovat: 1) Muutosten kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen, 2) ohjaavan tiimin

perustaminen, 3) vision ja strategian laatiminen, 4) muutosvisiosta viestiminen, 5)

henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan, 6) lyhyen aikavälin onnistumisten

varmistaminen, 7) parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen ja 8)

uusien toimintatapojen juurruttaminen toimintakulttuuriin.

Hoitohenkilökunta odottaa osastonhoitajalta muutoksen läpikäymistä pienin, saavutettavissa

olevin askelin. Osastonhoitajan päättäväisen ja vakaan kommunikoinnin kautta työntekijät

ovat tietoisia tapahtumista ja siten mukana muutoksessa. Heille tehdään selväksi

mahdollisuudet työn paranemiseksi, jotta muutos ei tunnu pakotetulta toimintaohjeelta.

Muutoksen aikana kuunnellaan henkilökuntaa ja ongelmiin etsitään yhdessä ratkaisuja. Tulee

muistaa, että organisaatiokaaviota pitkin kulkevan informaation lisäksi tieto kulkee aina myös

epävirallisia verkostoja pitkin. Osastonhoitaja helpottaa muutosta virallisella tiedottamisella

ja osallistamalla työntekijöitä muutoksen kaikkiin vaiheisiin. (Ranne 2008.)

Itse muutoksesta on laadittu useita malleja. Yleensä niissä esiintyvät neljä seuraavaa

vaihetta: kriisi, muutos / uudistus, ylimenokausi ja vakiinnuttaminen. Alla olevassa taulukossa

ylimpänä on määritelty onnistuneen muutoksen vaatimat viisi tekijää. Taulukon alenevilla

vaakariveillä yksi tekijöistä vuorollaan puuttuu ja uloimpana oikealla olevassa pystysuorassa

rivissä on kirjattuna kyseisestä puuttujasta kulloinkin aiheutuva ongelma. Valpola (2004)

sanoo muutoksen olevan prosessi, jonka onnistumisessa oikea ajoitus ja tarkkaan määritellyt

vastuut, riittävä tiedotus ja perillemenon tarkistaminen ratkaisevat. Muutokseen sitoutumista

tulee pitää yllä ja henkilökunnan kokemaa hyötyä vahvistaa, kunnes muutos on muuttunut

osaksi työkulttuuria ja siihen on sopeuduttu. (Ranne 2008.)

Taulukko 3. Muutoksen vaiheet (Valpola 2004.)
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Muutoksen onnistuneeseen hallintaan nähdään liittyvän sekä muutoksen johtaminen että

osastonhoitajan herkkyys reagoida työyhteisön sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön

tapahtumiin. Muutoshankkeiden onnistumisessa esimiehet ja muutosjohtajat ovat

avainasemassa. Osastonhoitajan tehtävänä on näyttää suunta ja luoda kommunikoiva ja avoin

ilmapiiri muutosorganisaatioon. (Kotter 1996.) Kanste (2006) sanoo, että muutoksen

johtamisessa työyhteisötasolla on kysymys siitä, kuinka responsiivista (vastauksensa esittävää)

työyksikön toiminta on suhteessa toimintaympäristön muutoksiin ja kuinka onnistuneesti

työyksikkö pystyy toteuttamaan perustehtäväänsä muutoksesta huolimatta.

Henkilökunnan osallistaminen ja kaikkien yhteinen päämäärä tulee tehdä näkyväksi. Väänänen

(2005) sanoo, että transformatiivinen johtamistaito on prosessi, jossa osastonhoitaja ja hänen

työyhteisönsä jäsenet kohottavat yhdessä työmoraalinsa ja motivaationsa tasoa.

Osastonhoitaja omaksuu taidot, joilla hän pystyy ottamaan huomioon työyhteisönsä jäsenten

yksilölliset erot ja innostamaan heitä luovaan, kriittiseen ajatteluun ja sitä kautta

tuloksellisempaan toimintaan. Henkilökunnan voimaantumisen esteitä ovat arvoristiriidat,

autoritäärinen johtaminen sekä avoimuuden puute. Transformatiivisen johtamisen nähdään

edistävän voimaantumista. Nykyisten tutkimustulosten mukaan transformatiivinen

johtamistaito on jo melko yleistä osastonhoitajien keskuudessa. (Schildt, Partanen &

Suominen 2009.)

5 Menetelmälliset ratkaisut

Opinnäytetyössäni sovelletaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Työn

tarkoituksena on kuvata osastonhoitajien johtamisosaamista ja ominaisuuksia

kirjallisuuskatsauksen avulla. Johtamisosaamisen teemaa lähestytään aiemmin tutkitun

aineiston kautta. Ohessa hankitaan tietoa siitä, millaista opinnäytetutkimuksen teko

pääsääntöisesti on. Kirjallisuuskatsaus voi myös olla itsessään tutkimus, se on

tutkimustyypiltään teoreettinen ja sitä kutsutaan usein systemaattiseksi

kirjallisuuskatsaukseksi. Sitä pidetään tehokkaana tapana syventää tietoa asioista, joista on jo

valmiiksi tutkittua tietoa. Se on toisen asteen tutkimusta eli tutkimustiedon tutkimusta.

Kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa voidaan käyttää apuna aineistolähtöistä

sisällönanalyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2002.)

5.1 Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsaus rakentuu tutkimussuunnitelmasta, tutkimuskysymysten määrittämisestä,

alkuperäistutkimusten hausta, valinnasta, laadun arvioinnista sekä tulosten esittämisestä.

(Utriainen & Kyngäs 2008.) Tarkoituksena on kerätä aineisto toistettavissa olevien

kirjallisuushakujen avulla ja analysoida kriittisesti saadusta aineistosta esiin mahdollisimman
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luotettava yleistys osastonhoitajien johtamisosaamiselle ja ominaisuuksille.

Kirjallisuuskatsauksella pyritään saamaan vastaukset neljään tutkimuskysymykseen; 1)

millaista osastonhoitajan kommunikatiivista osaamista tutkimusaineistossa on kuvattu, 2)

millaista osastonhoitajan kehittämisosaamista tutkimusaineistossa on kuvattu, 3) millaista

osastonhoitajan talousosaamista tutkimusaineistossa on kuvattu sekä 4) millaisia

persoonallisia ominaisuuksia on tutkimusaineistossa liitetty osastonhoitajien

johtamisosaamiseen?

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkimuksen toistettavuus ja virheettömyys.

Huolimattomasti tehty kirjallisuuskatsaus tuottaa epäluotettavaa tietoa, jolla ei ole

merkitystä eikä arvoa hoitotyön kehittämisen kannalta. (Johansson 2007). Kirjallisuuskatsaus

etenee prosessimaisesti vaiheesta toiseen. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan

tutkimussuunnitelma, jonka mukaan tutkimus etenee. Tutkimussuunnitelmassa määritellään

tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, tehdään alkuperäistutkimusten hakusuunnitelma

sekä määritellään sisäänotto- ja laatukriteerit näille tutkimuksille. Tutkimuskysymykset

muodostuvat siitä, mihin kirjallisuuskatsauksella haetaan vastausta. Kysymyksiä voi olla yksi

tai useampia. (Utriainen & Kyngäs 2008; Kääriäinen & Lahtinen 2006: 39–40.) Tässä

opinnäytetyössä tutkimuskysymyksiä on neljä.

Kirjallisuuskatsauksen eri vaiheiden kriittinen arviointi on tärkeää, jotta pystytään arvioimaan

kuinka luotettavaa tietoa on saatu. Tiedonhaun onnistumisen arvioinnissa mielenkiinnon tulee

kohdistua siihen, kuinka edustavasti aihetta koskeva tieto on pystytty kartoittamaan. (Pudas-

Tähkä & Axelin 2007: 53.) Kirjallisuuskatsauksessa voi syntyä kieliharha, jos lähteinä

käytetään ainoastaan englanninkielisiä tutkimuksia. Siksi on suositeltavaa käyttää myös muilla

kielillä (ruotsi, saksa jne.) tehtyjä tutkimuksia, jotta relevanttia tietoa ei kadotettaisi.

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007.) Tässä opinnäytetyössä kaikki vieraskieliset tutkimukset jätettiin

pois aineistosta, koska tietoa haluttiin saada nimenomaan suomalaisista osastonhoitajista ja

heidän työssään tarvitsemastaan johtamisosaamisesta ja ominaisuuksista.

Kirjallisuuskatsaus on vaativa prosessi. Huolellisen tutkimussuunnitelman laatiminen

tutkimuskysymyksineen vaatii tietoa aiheesta ja täsmällistä etenemissuunnitelmaa.

Kirjallisuuskatsauksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Asiaan omistautuneet tutkijat

suosittelevat jopa kuuden kuukauden jaksoa kirjallisuuskatsauksen tekemiseen. Abstraktien

lukeminen  vie  aikaa  -  joskus  abstraktien  puutteelliset  tiedot  pakottavat  lukemaan  koko

artikkelin, jotta asiayhteys pystytään tarkentamaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008: 110;

Pudas-Tähkä & Axelin 2007: 55.)

Tässä opinnäytetyössä tiedonhaulla löydetyt tutkimukset rajattiin mukaan otettaviksi ensin

aiheeseen sopivien otsikoiden perusteella. Toinen merkittävä sisäänottokriteeri oli se, että

aineiston tulee olla tasoltaan joko väitöskirjoja tai tieteellisiä artikkeleja. Lopulliset
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tutkimukset valittiin perehtymällä tarkkaavaisemmin otsikoiden perusteella valikoitujen

teosten abstrakteihin sekä sisällysluetteloihin tutkimuskysymyksiä aineistolta kysyen.

Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä vaiheessa analysoidaan valittu alkuperäisaineisto ja

esitetään kirjallisuuskatsauksen tulokset. Tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin

selkeästi ja luotettavasti. Tutkimuskysymyksistä ja alkuperäistutkimusten luonteesta,

lukumäärästä, laadusta ja heterogeenisyydestä riippuu mitä analyysitapaa käytetään. (Tuomi

& Sarajärvi 2002; Kääriäinen & Lahtinen 2006.)

5.2 Tutkimusten haku ja valinta

Hyvä kirjallisuuskatsaus vaatii hyvin suunnitellun tiedonhakustrategian, johon tarvitaan

ammattilaisen apua valittaessa julkaistuja ja ei-julkaistuja lähteitä. Tämä on yhteistyötä

tutkimuksen tekijän ja kirjastoalan ammattilaisen kanssa. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007.)

Tähän ratkaisuun päädyttiin tässäkin kirjallisuuskatsauksessa; opinnäytetyön tekijä ja

kirjaston informaatikko yhdessä suorittivat kirjallisuushaun. Kirjallisuushaut suoritettiin

lokakuussa 2009.

Nelli-tiedonhakuportaalissa tehdyn monihaun tulokset sanoilla OSASTONHOI? ja JOHTA?

antoivat kaikkiaan 204 osumaa suomalaisten aineistojen osalta.

Taulukko 4. Sanahaku OSASTONHOI? AND JOHTA?

Aineiston nimi Tila Osumia
Aleksi VALMIS 31
ARTO VALMIS 6
Medic VALMIS 91
STM julkaisut ja tiedotteet Searchfailed 0
Suomen lääkärilehti VALMIS 0
Terveyskirjasto VALMIS 1
LINDA - tiedekorkeakoulut VALMIS 75
Yhdistetyt tulokset 204

Tätä aineistohakua tarkennettiin lisäämällä hakukenttään lyhennetyt sanat väitöskirja,

dissertaatio, lisensiaattityö, diplomityö tai referee-artikkeli. Tulokseksi saatiin yksi ainoa

kappale: Dufvan vuonna 1995 tekemä Terveydenhuollon osastonhoitajien työ, työn muutokset

ja koulutustarpeet -tutkielma. Tämän jälkeen hakuun listattiin kaikki mahdolliset

osastonhoitajaa kuvaavat termit ja johtamisosaamiseen läheisesti liittyvät sanat, niin saatiin

seuraava tulos: "Sanahaku = osastonhoi? lähiesi? hoitotyön joh? johtava hoit? osastonjoht? Ja

Sanahaku = johta? johtamisosaami? kvalif? kompetens? osaam? johtam?" yhteensä 1327

osumaa.

Seuraavaksi tehtiin hieman erilainen haku "Sanahaku= (lähiesim? johta? osastonhoita?

hoitotyön johtaja osastonjohtaja) Ja Sanahaku= (ammattitai? osaamisvaatim? johtamisosaa?
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pätevyy? kompeten? johtajuus johtaminen johtajana)" aineistosta "Suomalaiset aineistot",

joka löysi 525 tulosta. Suomalaiset aineistot käsittävät kaikki merkittävimmät viite- ja

tietokannat, kuten esimerkiksi Medicin, Lindan, Arton, Terveysportin, Sotkanetin, STM:n

julkaisut ja tiedotteet sekä Helkan. Saatujen 525 tuloksen joukosta löytyi yhteensä 25

lehtiartikkelia ja sama määrä artikkeleja löytyi myös Aleksista haettaessa.

Taulukko 5. Haku Aleksi-artikkeliviitekannasta

Aleksi – artikkeliviitekannan löydökset (25 kpl) hakusanoilla hoitotyön johtaja | lähiesimies |
osastonhoitaja | osastonjohtaja & kompetenssit | ammattitaito | osaaminen | kvalifikaatio |
pätevyys | johtamisosaaminen | johtaminen | muutosjohtaminen | osaamisvaatimukset

Lehden nimi Löydöksiä Valittu
Tutkiva hoitotyö 4 3

Hoitotiede 2 2
Sairaanhoitaja 10 0
Diakonia 1 0
Fakta 1 0
SuPer-lehti ja Tehy-lehti 3 0
Rakennustaito 1 0
Suomen kuvalehti 1 0
Fysioterapia 1 0
Suomen lääkärilehti 1 0
 Yhteensä 25 artikkelia Viisi ( 5 )

Artikkeleista 21 oli kirjoitettu 2000-luvulla, joten ne pääsivät mukaan lähempään

tarkasteluun. Ei tieteelliset julkaisut sekä ammattilehdet hylättiin pois ja lopulta jäljelle jäi

kaksi Hoitotiede-lehden (Vähäkangas & Noro 2009; Holmlund ym. 2007) ja neljä Tutkiva

hoitotyö-lehden artikkelia (Mäkelä ym. 2007, Oksanen, Niemi & Paasivaara 2005, Miettinen

ym. 2006 ja Uusitalo & Laakso 2005). Muut viisi kelpuutettiin mukaan lopulliseen aineistoon,

paitsi Miettisen ym. (2006) artikkeli, joka käsitteli osastonhoitajan roolia perehdytyksessä.

Abstraktin luvussa sen katsottiin sivuavan liian vähän johtamisosaamista tai johtamisen

vaatimuksia ja keskittyvän lähinnä osastonhoitajan rooliin perehdyttäjänä. Valittujen viiden

artikkelin lisäksi Premissi-lehdestä mukaan otettiin vielä kaksi tieteellistä artikkelia

(Marjamäki ym. 2006 ja Schildt ym. 2009), jotka löytyivät käsihaulla lehtiä kirjastossa

selaamalla.

Tämän jälkeen tehtiin uusia hakuja, joissa kokeiltiin erilaisia yhdistelmähakuja

tutkimusaiheen sanoilla. Näin pyrittiin löytämään kaikki mahdollinen aiheesta tehty tai

julkaistu aiempi kirjallisuus. Esimerkiksi: Haku osastonhoi? AND johtamisosaamisen vaatim?

kvalifik? kompetens? pätev? osaamisvaatim? johta? johtamisosaami? löysi 94 tulosta. Haku

sanoilla lähiesim? johta? osastonhoita? hoitotyön johtaja osastonjohtaja AND ammattitai?

osaamisvaatim? johtamisosaa? pätevyy? kompeten? johtajuus johtaminen antoi 1059 tulosta.

Relevanssiltaan 10 osuvinta tulosta on kuvattuna liitteessä 2.
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Osastonhoi? AND Joht? -hakusanoilla aineistoa etsittiin lisäksi vielä Turun, Kuopion,

Tampereen, Oulun ja Vaasan yliopistojen www-sivuilta ja www-kirjastoista sekä internet-

hakuna Googlesta. Käsipelillä läpikäytiin Tikkurilan Laurean kirjastossa Hoitotiede-lehdet,

Tutkiva Hoitotyö-lehdet ja Premissi-lehdet tieteellisten artikkelien osalta. Kirjaston

informaatikon kanssa tehtyjen hakujen lisäksi aiheeseen liittyen googlesta ja internetin

muista hakuportaaleista löytyi lopulta yhteensä seitsemän aiheeseen sopivaa väitöskirjaa;

Aarva 2009, Hujala 2008, Vuorinen 2008, Surakka 2006, Kanste 2005, Narinen 2000 ja Isosaari

2008. Näistä kaikki muut (6) päätettiin valita mukaan kirjallisuuskatsaukseen, paitsi Narisen

(2000) väitös, jonka katsottiin hieman jo vanhentuneen tiedoiltaan yhdeksässä vuodessa.

Kaikki lopulliseen aineistoon valitut 13 tutkimusta käsittelevät joko suoranaisesti tai sivuavat

osastonhoitajien johtamisosaamista ja ominaisuuksia kukin omasta näkökulmastaan.

Mukaanottokriteerinä pidettiin aikarajaa; vuotta 2005 tai sitä uudemmat tutkimukset.

Kirjallisuuskatsaukseni tutkimuskysymykset määrittelivät myös osaltaan lopullisten

tutkimusten valintaa. Edellytin rajauksellani, että tutkimuksissa käsitellään mielellään juuri

osastonhoitajuutta (esim. osastonhoitajan työ, osastonhoitajien virkamiespätevyys,

osastonhoitajien rooli muutoksessa, osastonhoitajan johtamisosaaminen) joko heidän itsensä

tai henkilökunnan tai minkä tahansa muun yhteistyötahon kuvaamana. Myös hoitotyön

johtajat ja lähiesimies-nimekkeet hyväksyttiin tässä. Sanoista halusin käytettävän lisäksi

johtamista tai johtamisosaamista tai sen osaamisvaatimuksia (esim. osastonhoitajan

johtamistyössä tarvitsema osaaminen).

5.3 Yhteenveto valitusta aineistosta

Väitöskirjoja valittiin lopulliseen aineistoon mukaan 6 kappaletta. Ne kaikki ovat vuosilta

2005–2009. Tarkemmat erittelyt väitöskirjoista nimineen, tutkimusmetodeineen ja

keskeisimpine tuloksineen on esitetty taulukossa 2 (Liite 3). Kolmessa väitöskirjassa käytettiin

aineistomateriaalina lähijohtajien omia näkemyksiä (Surakka 2006, Isosaari 2008, Aarva 2009)

ja kolmessa muussa aineistoa saatiin sekä osastonhoitajilta että hoitohenkilöstöltä (Vuorinen

2008, Hujala 2008, Kanste 2005).

Kaksi väitöskirjoista oli tilastollisia (Kanste 2005, Isosaari 2008) ja muissa neljässä oli käytetty

sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta. Yleisimmät aineistonkeruutavat olivat

Survey-menetelmällä toteutettuja määrällisesti suuria otosjoukkoja, joiden analysoinnissa oli

apuna käytetty SPSS-tilasto-ohjelmaa. Laadullisesti kerättyä aineistoa, kuten

ryhmähaastatteluja, oli analysoitu sisällön analyysillä.
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Taulukko 6. Opinnäytetyöhön valitut väitöskirjat

Kanste, Outi: 2005. Oulun yliopisto. Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja
hoitohenkilöstön työuupumus.

Surakka, Tiina: 2006. Tampereen
yliopisto.

Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa
1990- ja 2000-luvulla.

Vuorinen, Riitta: 2008. Tampereen
yliopisto.

Muutosjohtaminen suomalaisessa
yliopistosairaalassa osastonhoitajien ja
sairaanhoitajien arvioimana.

Hujala, Anneli: 2008. Kuopion yliopisto. Johtamisen moniäänisyys. Johtaminen
vuorovaikutuksena ja puhuntana
hoivayrityksissä.

Isosaari, Ulla: 2008. Vaasan yliopisto. Valta ja tilivelvollisuus terveydenhuollon
organisaatioissa: tarkastelu lähijohtamisen
näkökulmasta.

Aarva, Kim: 2009. Tampereen yliopisto. Hoivan ja hoidon lähijohtaminen.

Tieteellisiä artikkeleja mukaan lopulliseen aineistoon valittiin 7 kappaletta. Julkaisuvuodet

olivat 2005–2009. Tutkiva hoitotyö-lehden artikkeleja oli kolme, Hoitotiede-lehden artikkeleja

kaksi ja Premissi-lehden artikkeleja kaksi. Kaikki 6 artikkelia käsittelivät itsessään

osastonhoitajuutta tai näiden johtamistyön sisältöä / ydinalueita, yhdessä artikkelissa (Schildt

ym. 2009) keskeisenä teemana oli muutosjohtajuus.

Neljässä artikkelissa tieto kerättiin teemahaastatteluina ja analysoitiin sisällönanalyysilla,

kahdessa käytettiin tilastollisia menetelmiä (Holmlund ym. 2007, Schildt ym. 2009) ja yhdessä

(Uusitalo & Laakso 2005) analyysi oli tehty sekä NCSS 2000-tilasto-ohjelmalla että avointen

kysymysten osalta laadullisella sisällönanalyysillä.

Taulukko 7. Opinnäytetyöhön valitut artikkelit

Oksanen, Niemi, Paasivaara: 2005.
Tutkiva hoitotyö Vol. 3 (4).

Osastonhoitajan johtamistyön ydinalueet
röntgenosastolla.

Uusitalo & Laakso: 2005.
Tutkiva hoitotyö Vol. 3 (1).

Osastonhoitajien johtamistaito
hoitohenkilöstön arvioimana.

Marjamäki, Kankkunen, Suominen: 2006.
Premissi 3.

Osastonhoitajan johtamistaidoilla on
ratkaiseva merkitys henkilöstön työhön
sitoutumiseen.

Holmlund, Eriksson, Kankkunen,
Suominen, Koponen: 2007.
Hoitotiede Vol. 19 (3).

Osastonhoitajien itsearviointi
osaamisestaan tuloskortin (BSC)
näkökulmien mukaan.

Mäkelä, Kanste, Nikkilä: 2007.
Tutkiva hoitotyö Vol. 5 (4).

Psyykkiset kuormitustekijät ja jaksamista
edistävät tekijät osastonhoitajan työssä.

Vähäkangas & Noro: 2009.
Hoitotiede Vol. 21 (2).

Osastonhoitajana pitkäaikaisessa
laitoshoidossa; kuvaus lähijohtamisen
sisällöstä kuntoutumista edistävillä
osastoilla.

Schildt, Partanen, Suominen: 2009.
Premissi 2.

Transformationaalinen johtajuus:
erikoissairaanhoidon osastonhoitajat
muutosjohtajina.
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Opinnäytetyöhön valittiin yhteensä 13 tutkimusta. Lopulliseen aineistoon valituista

tutkimuksista tuli esiin osastonhoitajien ja lähijohtajien omia käsityksiä roolistaan,

toiminnastaan ja osaamisestaan. Tutkimuksissa kuvailtiin sitä, millaisena osastonhoitajat /

hoitotyön johtajat näkevät oman toimenkuvansa ja millaiseksi he kokevat kompetenssinsa eri

tehtäväalueillaan sekä sitä, mitkä johtamisen ja osaamisen osa-alueet osastonhoitajista

itsestään olivat heidän työssään tärkeimpiä. Samoja asioita oli kysytty myös henkilöstöltä.

Tutkimuksissa kuvailtiin osastonhoitajien erilaisia toimipaikkoja omine

johtamisosaamisvaatimuksineen (esim. hoivayrityksissä, kuntoutumista edistävällä osastolla

tai röntgenosastolla) sekä erilaisia johtamistaitoja osatekijöineen. Tutkimukset käsittelivät

osastonhoitajien omien näkemysten lisäksi myös hoitohenkilökunnan kokemuksia johtajistaan;

osastonhoitajien kyvyistä, johtamistoiminnasta ja ominaisuuksista sekä esimiesten toiminnan

vaikutuksista henkilökunnan tyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen. Paljon käsitelty aihe

oli johtamisen vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen sekä

hoitotyön johtamisen yhteys henkilöstön ja hoitotyön kehittämiseen.

5.4 Aineiston analysointi sisällönanalyysilla

Hoitotieteessä on käytetty keskeisenä tutkimusmenetelmänä laadullista menetelmää johtuen

tieteenalan kehitysvaiheesta ja tutkimuskohteen luonteesta (Kirkevold 2000). Sandelowskin

(2004) mukaan laadulliset tutkimukset ovat merkittävässä asemassa hoitamisen todellisuuden

kuvaamisessa ja hoitotieteellisten teorioiden kehittämisessä, mutta niiden systemaattinen

hyödyntäminen on vielä melko vähäistä. Analyysitavan valintaa määrittävät paitsi laaditut

tutkimuskysymykset ja alkuperäistutkimusten luonne myös niiden lukumäärä, laatu ja

heterogeenisyys (Kääriäinen & Lahtinen 2006, 43). Sisällön analyysissä voidaan edetä joko

lähtien aineistosta (induktiivisesti) tai jostain aikaisemmasta käsitejärjestelmästä

(deduktiivisesti), jota hyväksi käyttäen aineisto luokitellaan (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5).

Eskola (2001) jaottelee laadullisen aineiston analyysin aineistolähtöiseen (induktiivinen),

teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen (deduktiivinen). Teoriasidonnaisessa analyysissa on

teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoraan nouse teoriasta tai pohjaudu teoriaan. Teoria voi

toimia apuna analyysin etenemisessä: analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan uusia ajatusuria

aukova (Tuomi & Sarajärvi 2002). Tämä ajattelutapa sopii opinnäytetyöhön, koska aiheesta on

aikaisempaa tutkimusta.

Sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on aina analyysiyksikön määrittäminen. Analyysiyksikkö

voi olla sana, sanayhdistelmä, lause, lausuma, ajatuskokonaisuus, kirjain, sivujen määrä,

pääotsikoiden koko - riippuen tutkimustehtävästä. Tämän opinnäytteen analyysiyksiköksi

valittiin asiakokonaisuus. Asiakokonaisuudet olivat pääsääntöisesti yhden lauseen tai
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muutaman sanan mittaisia mainintoja, joista löytyi tutkimuskysymysten kannalta oleellinen

asiasisältö. Kun analyysiyksikkö on valittu, luetaan aineisto seuraavaksi läpi useita kertoja.

(Kyngäs & Vanhanen 1999.)

Seuraava vaihe on aineiston pelkistäminen eli redusointi, jolloin esimerkiksi aukikirjoitetusta

haastatteluaineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois joko tiivistämällä

informaatiota tai pilkkomalla sitä osiin. Pelkistäminen voi tapahtua siten, että auki

kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja,

jotka alleviivataan erivärisillä kynillä. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 111.) Opinnäytetyön

aineistoon ja lopulliseen tarkasteluun valituista 13 tutkimuksesta on aukikirjoitettu

keskeisimmät tulokset Excel-ohjelmalla laadittuun taulukkoon (Liite 3).

Tämän jälkeen aineistosta lähdettiin hakemaan tutkimuskysymyksien mukaisesti pelkistettyjä

ilmaisuja, joissa kuvattiin osastonhoitajien johtamista kommunikaatio-osaamiseen,

kehittämisosaamiseen ja talousosaamiseen liittyen. Neljännen tutkimuskysymyksen mukaisesti

aineistosta poimittiin johtamisosaamista tukevia kuvauksia osastonhoitajan

persoonallisuudesta, luonteenpiirteistä ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Aineistolähtöiseen analyysiprosessiin kuuluu pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Kyngäs

ja Vanhanen (1999) sanovat analyysin teknisen osan lähtevän liikkeelle alkuperäisilmaisujen

pelkistämisestä. Pelkistämisessä koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimusongelmaan.

Aineistolta kysytään selviä, tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. Pelkistetyt ilmaisut

ryhmitellään niiden yhteenkuuluvuuden mukaan ja ryhmä nimitetään sen sisältöä kuvaavalla

nimellä (Tuomi & Sarajärvi 2002). Näin muodostetaan alakategorioita ja kategorioita. Tämän

jälkeen seuraa abstrahointi eli käsitteistä muodostetaan yleiskäsitteiden avulla uusia

kategorioita, yläkategorioita. Näin saadaan kuvaus tutkimuskohteesta. Kategorioiden

nimeämisessä käytetään usein deduktiivista päättelyä, eli kategorialle annetaan nimi, joka on

aikaisemmin tuttu käsite. (Kyngäs & Vanhanen 1999: 5-7.)

Analyysini eteni tutkimuskysymyksittäin siten, että jokaiseen osaamisalueeseen liittyen, aina

alue kerrallaan, kirjoitettiin kaikki aineistosta löytyvät ilmaisut paperille ylös, allekkain.

Tämän jälkeen autenttisia ilmaisuja pelkistettiin ja selkiytettiin yksinkertaisempaan muotoon,

kuitenkaan asiayhteyteen liittyvää merkitystä vääristämättä. Sitten ryhmiteltiin

pelkistettyjen ilmaisujen yhtäläisyyksiä niin, että samaa tarkoittavat ilmaisut ja samaan

aihepiiriin liittyvät maininnat yhdistettiin alakategorioiksi, joille annettiin niiden sisältöä

hyvin kuvaavat nimet. Seuraavaksi yhdistettiin samansisältöisiä alakategorioita toisiinsa ja

niistä muodostettiin yläkategorioita. Yläkategorialle annettiin nimi, joka kuvaa hyvin niitä

alakategorioita, joista se on muodostettu. Käsitteellistämistä jatketaan niin kauan, kuin se

sisällön kannalta on mielekästä. (mukaillen Lauri – Kyngäs 2005: 6.)



26

Seuraavassa on esitetty taulukko tämän opinnäytetyön aineiston analyysista sekä

kategorioiden muodostamisesta. Taulukossa esimerkkinä on käytetty kommunikatiivisen

osaamisen alueeseen kuuluvaa Vuorovaikutustaidon-pääluokkaa.

Taulukko 8. Kommunikatiivisen osaamisen alueen vuorovaikutustaidon-luokan muodostuminen

sisällön analyysillä

- säädösten ja sopimusten
huomiointi

- kielteisiin asioihin
puuttuminen

- vastuunjako
- päätöksien tekeminen
- neuvottelija
- ristiriitojen selvittely x 2
- ongelmien ratkaisija
- ongelmatilanteiden

käsittely

- henkilöstön valinta
- kuunteleminen
- toiveita kuunteleva

- tavoitteiden arviointi
kehityskeskusteluissa

- kehityskeskustelut x 3
- vuorovaikutuksellisuus
- rekrytointi
- keskustelu
- yksilöllisyyden

huomioiminen
- henkilöstön näkemysten

huomiointi
- avoin kommunikaatio
- vastavuoroinen keskustelu
- asiakkaan ja omaisen

näkemysten huomiointi
- omaisten palautteiden

käsittely

- tiedottaminen,
tiedonvälitys

- tietokeskuksena
toimiminen

- aktiivinen tiedonvälitys
- tiedon välittäminen
- työpaikkakokousten

pitäminen

– neuvottelee

– käsittelee
ongelma-
tilanteita

– kuuntelee

– keskustelee

– kommunikoi

- huomioi

– tiedottaa

– viestii

– informoi

NEUVOTTELEMINEN
JA ONGELMIEN

RATKAISEMINEN

KUUNTELEMINEN JA
KESKUSTELEMINEN

TIEDOTTAMINEN JA
VIESTINTÄ

V
U
O
R
V
A
I

K
U
T
U
S
T
A
I

D
O
T
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6 Tulokset tutkimuskysymyksittäin

Kaikkiin neljään tutkimuskysymykseen on aineistolähtöisesti etsitty vastaukset

kirjallisuuskatsauksen väitöskirjoista ja tieteellisistä artikkeleista (Liite 3). Jokaisen

tutkimuskysymyksen kohdalla tuloksista on ensin esitetty taulukko. Taulukossa on nähtävissä

kunkin osaamisalueen muodostuminen ja se, mitä asioita osastonhoitajan esimerkiksi

kommunikatiivisen osaamisen alueeseen aineiston mukaan liittyy. Tulostaulukot muodostettiin

edellisen (Taulukko 8.) esimerkin mukaisesti sisällön analyysin ohjeistamalla tavalla.

Jokaisen tulostaulukon jälkeen tekstissä on kerrottu kunkin alueen sisällöstä eli

osastonhoitajan tarvitsemasta osaamisesta kyseisellä alueella, tutkimuskysymyksiin vastaten.

Saatujen tulosten luotettavuutta ovat osoittamassa kursivoidut lainaukset alkuperäisistä

aineistoista. Jokaiseen tulokseen on liitetty vähintään kolme päättelyä kuvaavaa lainausta.

6.1 Osastonhoitajan kommunikatiivinen osaaminen

Osastonhoitajan kommunikatiivinen osaaminen muodostui kolmesta luokasta:

vuorovaikutustaidot, henkilöstön tukeminen ja yhteistyötaidot.

Taulukko 9. Kommunikatiivinen osaaminen

Alaluokat Pääluokat

Neuvotteleminen ja ongelmien ratkaiseminen
Kuunteleminen ja keskusteleminen
Tiedottaminen ja viestintä

VUOROVAIKUTUSTAIDOT

HENKILÖSTÖN TUKEMINEN

YHTEISTYÖTAIDOT

Työyhteisön tukeminen
Palautteen antaminen
Rohkaiseminen ja kannustaminen

Moniammatillinen yhteistyö
Tiimityö yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Osastonhoitajan vuorovaikutustaidot muodostuivat alaluokista neuvotteleminen ja ongelmien

ratkaisu, kuunteleminen ja keskusteleminen sekä tiedottaminen ja viestintä.

Neuvottelemiseen ja ongelmien ratkaisuun osastonhoitaja tarvitsee kattavat

vuorovaikutustaidot. Osastonhoitaja neuvotteli asioista yhdessä henkilöstönsä kanssa. Hän

jakoi vastuuta ja huomioi säädökset ja sopimukset. Osastonhoitajalla tuli olla myös valmiudet

puuttua ongelmatilanteisiin ja ratkaista ristiriitatilanteita ennen kuin ne kärjistyivät

työyhteisössä liian suuriksi ongelmiksi. Kielteisiin asioihin piti puuttua.
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”Haastatellut kokivat henkilöstön tarvitsevan osastonhoitajaa, joka on läsnä ja
tavoitettavissa jokapäiväisessä työssä. He katsoivat tarvitsevansa myös taitoa
puuttua kielteisiin työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Heidän mielestään
täytyy olla aikaa keskusteluun ja ongelmien yhdessä ratkaisemiseen
henkilökunnan kanssa.” (Oksanen ym. 2005)

”Erityisesti työyksikön kriiseissä ja erilaisissa konfliktitilanteissa
osastonhoitajat toivovat työyksikön esimiesten keskustelevan avoimesti
keskenään ja tukevan toisiaan.” (Mäkelä ym. 2007)

”Keskustelua tapahtui hoitajien kanssa spontaanisti erilaisissa hoitotilanteissa
ja osastokokouksissa, joissa oli mahdollista ratkaista erilaisia osastolla
syntyviä ongelmatilanteita.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Työn johtaminen ja ohjaaminen johtajan tehtävänä sisältää vastauksia, joissa
korostetaan asiajohtamista, ongelmien ratkaisukykyä, vastuuta,
yleisjohtamista, prosessin johtamista, valmennusta, arjen sujumista,
rajaamista, käytännön asioiden järjestämistä, priorisointia, pelisääntöjä ja
suunnannäyttämistä.” (Aarva 2009)

Osastonhoitajan tuli kuunnella ja keskustella avoimesti. Osastonhoitajalle piti pystyä

puhumaan rehellisesti ja pelkäämättä. Kommunikaation tuli olla avointa. Kuuntelun ja

keskustelun toivottiin tapahtuvan vastavuoroisesti sekä hoitohenkilöstön yksilöllisyyttä ja

näkemyksiä huomioiden.

”Työyhteisöissä osataan kuunnella työtovereita, ja tasavertaisuuden arvioitiin
olevan vuorovaikutuksen perusta. Ihmisistä arvioitiin välitettävän aidosti…”
(Schildt ym. 2009)

”Osastonhoitajat mahdollistivat ja kävivät keskustelua osastollaan.
Keskusteluja osastonhoitaja kävi osaston sisällä alaistensa kanssa, potilaiden
ja omaisten kanssa sekä osastolla vierailevien erityistyöntekijöiden kanssa.
Myös kahvikeskustelut kuuluivat dialogin ylläpitämiseen osastolla.” (Surakka
2006)

”Lähtökohtia olivat työntekijän yksilöllisyyden huomiointi sekä harkittu
suhtautuminen ihmisiin, joka ilmeni kiinnostuksena ja kaikkien huomiointina.”
(Vuorinen 2008)

”Kuunteleminen, näkyvillä oleminen, keskusteleminen ja palautteen
antaminen olivat tärkeitä asioita avoimen kommunikoinnin ylläpitämisessä.”
(Vähäkangas & Noro 2009)

Merkittävä osa vuorovaikutustaidoissa oli tiedottamisella ja viestinnällä. Siihen kuuluivat mm.

osastonhoitajan toiminta oman osastonsa aktiivisena tietokeskuksena sekä tiedonkulun

varmistaminen ja osastokokousten pito. Osastonhoitajan tehtävä oli myös tuoda

tutkimuksellista tietoa työyhteisölle sekä informoida henkilöstöä tulevista asioista.

”Kirjallista viestintää käyttivät kaikki osastonhoitajat erilaisten esityslistojen,
kokouspöytäkirjojen ja raporttien teossa. Internetiä ja sähköpostia käytettiin
sekä tiedon hakuun että tiedottamiseen.” (Oksanen ym. 2005)

”Osastonhoitajan tiedotustehtävä nähtiin varsin merkittävänä sekä
henkilökunnan että lähijohtajien mielipiteissä.” (Isosaari 2008)
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”Lähes kaikki osastonhoitajat arvioivat osaamisensa hyväksi tai erittäin
hyväksi toimivan tiedottamiskäytännön kehittämisessä…” (Holmlund ym. 2007)

”Tutkimustietoa ja sen välittämistä pidettiin tärkeänä… Osastonhoitajien
johtamistyössä olennaista on haastateltavien mukaan tiedon välittäminen
suullisesti ja kirjallisesti. Oleellisen tiedon välittäminen koettiin
haasteelliseksi ja haasteellisuutta lisäsi mm. henkilöstön kolmivuorotyö.”
(Oksanen ym. 2005)

”Aktiivista tiedonhankintaa kuvaavat erilaiset potilaisiin ja henkilöstöön
liittyvät kyselyt ja mittaukset, tilastoinnit ja resurssimittareiden käyttö sekä
osastonhoitajan kirjallisuushankinnat ja osallistuminen tutkimustoimintaan.”
(Surakka 2006)

Osastonhoitajan kommunikatiivisen osaamisen toiseksi pääluokaksi muodostui henkilöstön

tukeminen. Henkilöstön tukemisen alaluokkia olivat työyhteisön tukeminen, palautteen

antaminen sekä rohkaiseminen ja kannustaminen. (Taulukko 9. )

Työyhteisön tukemisessa tärkeänä pidettiin sellaista työskentelyilmapiiriä, jossa työntekijät

tukivat toinen toistaan. Vertaistuen saaminen oli tärkeää. Osastonhoitajan henkilöstölle

antamaa tukea sanottiin olevan onnistunut työvuorosuunnittelu, jossa osastonhoitaja huomioi

henkilöstönsä jaksamisen ja kuunteli toiveita. Myös osastonhoitajien olisi tärkeä saada tukea

omilta esimiehiltään, kuten ylihoitajilta, tai voida jakaa oman työnsä taakkaa vaikka

apulaisosastonhoitajien tai lääkäreiden kanssa.

”Tärkeä tuen muoto oli kollegojen, toisten osastonhoitajien antama
vertaistuki. Myös työyhteisö koettiin tärkeäksi tuen lähteeksi. Osastonhoitajat
tunsivat saavansa tukea alaisiltaan ja myös työpariltaan, eli työyksikön
vastuulääkäriltä.” (Mäkelä ym. 2007)

”Tuen antaminen työntekijöille oli osastonhoitajien kuvausten mukaan heidän
oikeutensa ja tapa osoittaa kunnioitusta työntekijöitä kohtaan vaikeissa
tilanteissa.” (Vuorinen 2008)

”Hoitajien jaksamisen tukemisessa työvuorosuunnittelulla oli tärkeä tehtävä.”
(Vähäkangas & Noro 2009)

”Osastonhoitajan tehtäviin henkilöstön tukemisessa katsottiin kuuluvan
henkilöstön työhyvinvoinnista ja ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen.”
(Oksanen ym. 2005)

Olennaisena osana henkilöstön tukemiseen katsottiin kuuluvan palautteen antamisen. Esimies

palkitsi, antoi kiitosta, painotti hyviä asioita ja kannusti työntekijöitä pyrkimään eteenpäin.

Osastonhoitajan rooliksi nähtiin myös palautteen antamisen kautta tapahtuva motivoiminen.

”Lähiesimiehen rooli henkilöstön voimavarojen tukijana osoittautui
haastateltavien työhön sitoutumista edistäväksi tekijäksi. Osastonhoitaja antoi
palautetta työstä ja kannusti eteenpäin. Hän toimi henkilökunnan
edunvalvojana työsuhdeasioissa.” (Marjamäki ym. 2006)
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”Palkitseminen hoitotyössä oli useimmiten tunnustuksen, myönteisen
palautteen ja kiitoksen antamista työntekijälle onnistuneesta työstä ja
toiminnan tavoitteiden saavuttamisesta.” (Kanste 2005)

”…osastonhoitajien antama kiitos hyvin tehdystä työstä.” (Vuorinen 2008)

”Kommentoimalla ja antamalla palautetta keskustelujen yhteydessä
osastonhoitaja pyrki motivoimaan hoitajia.” (Vähäkangas & Noro 2009)

Yksi merkittävä tuen muoto oli henkilöstön rohkaiseminen ja kannustaminen. Tähän liitettiin

henkilökunnan sekä osastonhoitajan itsensä tarvitsema tuki esimerkiksi työssä jaksamisessa ja

työhyvinvointiin liittyvissä seikoissa. Konkreettisimmillaan osastonhoitajat kannustivat

henkilökuntaa uusien työtapojen kokeiluun sekä rohkaisivat näitä ideointiin ja ajatteluun.

Osastonhoitaja toimi ohjaajana ja neuvojana älyllisesti kannustaen.

”…tien näyttäminen sekä rohkaiseminen esiintyivät useimmin 0-1 vuotta
työskennelleiden osastonhoitajien arvioinneissa.” (Vuorinen 2008)

”Osastonhoitajat huolehtivat henkilökunnan jaksamisesta paitsi mahdollisen
työvuorosuunnittelun avulla myös suoremmin työkykyä ylläpitävillä toimilla,
kannustaen henkilökuntaansa sekä ilmaisemalla olevansa vastuussa
jaksamisesta.” (Surakka 2006)

”Osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat innostivat ja kannustivat älyllisesti
alaisiaan työssä useammin kuin ylihoitajat.” (Kanste 2005)

”Osastonhoitajan toiminnassa esiintyi älyllistä stimulointia eniten
vuodeosastoilla ja poliklinikoissa, kun taas vähemmän sitä esiintyi suurissa
toimenpidekeskeisissä työyksiköissä.” (Schildt ym. 2009)

Kolmanneksi pääluokaksi osastonhoitajan kommunikatiivisessa osaamisessa muodostuivat

yhteistyötaidot. Yhteistyötaitoa kuvasivat alaluokat moniammatillinen yhteistyö sekä tiimityö

yhdessä asiantuntijoiden kanssa. (Taulukko 9.)

Osastonhoitajat toimivat organisaation, henkilökunnan ja asiakkaiden edustajina

moniammatillisessa yhteistyössä, jossa he suunnittelivat, toteuttivat ja arvioivat hoitoa ja/tai

työn tuloksia. Lisäksi yhteistyöosaamista tarvittiin toimittaessa eri ammattikuntien välisessä

vuorovaikutuksessa tai työskenneltäessä eri yhteistyötahojen ja – järjestöjen kanssa.

”Dialogi ulospäin sisälsi yhteistyökuvaukset monien eri tahojen kanssa,
konsulttina olemisen sekä PR-työskentelyn, kuten osaston esittelyn vieraille.
Yhteistyötä tehtiin tiiviisti myös osastolla käyvien lääkäreiden kanssa. Lisäksi
yhteistyötä kuvasivat osallistumiset erilaisiin kokouksiin…” (Surakka 2006)

”Osastonhoitajat ylläpitivät yhteistyösuhteitaan lukuisten palaverien ja
kokousten avulla: 104 päiväkirjavastaajaa kuvasi erilaisia yhteistyöhön liittyviä
kokouksia päiväkirjoissaan. Ylihoitajan kanssa tehtävää yhteistyötä kuvasi
erikseen 95 päiväkirjavastaajaa.” (Surakka 2006)
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”Kolme viidestä vastaajasta arvioi yhteishengen työyhteisössään vahvaksi, ja
yhdessä tekeminen koettiin vahvuudeksi, jopa niin, että työyhteisöissä
arvioitiin olevan usein hauskaa.” (Schildt ym. 2009)

”Palautekeskusteluissa yrittäjä kertoi muidenkin ulkopuolisten, kuten
vierailijoiden ja työnohjaajien huomanneen "yhdessä tekemisen meiningin" ja
työntekijöiden vastuunoton. Hänelle oli annettu palautetta tähän tapaan:
"...se on ihmeteltävä ja ihailtava tilanne, että miten teidän työntekijät on
mukana siinä työssä, että miten ne niinku tekevät sitä työtä, nii että kuin
omaan yritykseen."” (Hujala 2008)

Tiimityötä osastonhoitajat tekivät itse asiantuntijana toimien tai yhdessä asiantuntijoiden

kanssa. Yhteistyöosaamista tarvittiin osaston jokapäiväisen toiminnan sujumiseksi.

Osastonhoitaja hyödynsi myös henkilökunnan erityisosaamista sekä erityistaitoja.

”Henkilöstön ammattitaidon hyödyntämisessä osastonhoitajat käyttivät
delegointia. Osastoilla käytettiin myös tiimityötä henkilöstön ammattitaidon
vahvistamiseksi.” (Oksanen ym. 2005)

”Yhteiseen visioon innostettiin konkreettisia ja mitattavia tavoitteita
asettamalla sekä saavutuksia arvioimalla yhteistyötä ja asiantuntijoita apuna
käyttäen.” (Vuorinen 2008)

”…menetelmiä sovellettiin käytäntöön opettamalla ja järjestämällä
kehittämispäiviä, joissa osastonhoitaja toimi myös itse päivän vetäjänä ja
sisällöllisenä asiantuntijana.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Lähes puolet hoitohenkilöstöstä piti osastonhoitajaansa inspiroivana, ja sitä
kuvasivat parhaiten yhteistyökyky ja hoitotyön kiinnostavuuden
ylläpitäminen.” (Uusitalo & Laakso 2005)

6.2 Osastonhoitajan kehittämisosaaminen

Osastonhoitajan kehittämisosaamisen alueella kolmeksi pääluokaksi muodostuivat henkilöstön

ammattitaidon vahvistaminen ja ylläpito, toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen sekä

muutosjohtaminen.

Taulukko 10. Kehittämisosaaminen

Alaluokat Pääluokat

Oppimisen ja kehittymisen tukeminen
Koulutuksien järjestäminen ja osaamisen vahvistaminen

HENKILÖSTÖN AMMATTITAIDON
VAHVISTAMINEN JA YLLÄPITO

TOIMINNAN SUUNNITELMALLINEN
KEHITTÄMINEN

MUUTOSJOHTAMINEN

Osaston toiminnan kehittäminen
Hoitotyön kehittäminen

Uusien työtapojen omaksuminen
Kyky toimia muutoksessa
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Henkilöstön ammattitaidon vahvistamiseen ja ylläpitoon kuuluivat alaluokat, joissa

osastonhoitaja tukee henkilöstönsä oppimista ja kehittymistä sekä toimii koulutusten

järjestelijänä ja vahvistaa osaamista.

Henkilökunnan oppimisen tukemisessa sekä kehittymisen mahdollistamisessa osastonhoitajalla

oli suuri merkitys. Osastonhoitaja pyrki takaamaan innostuneen ja oppivan ilmapiirin

osastollaan sekä turvaamaan oppimisen edellytykset. Työssään osastonhoitaja vahvisti

henkilökunnan ammatillisuutta keskustellen ja antamalla alaisilleen positiivista palautetta.

Osastonhoitaja kannusti alaisiaan kehittymään työssään jatkuvasti.

”Työssä jaksamista voidaan edistää vahvistamalla persoonallisia ja
ammatillisia taitoja. Erityisen tarpeellisena nähtiin mahdollisuus pitää tiedot
ja taidot ajan tasalla.” (Mäkelä ym. 2007)

”Laatutyön avulla luotiin mahdollisuuksia moniäänisyydelle. Konkreettisia
vuorovaikutustilaisuuksia kuten säännöllisiä palavereja ja kehityskeskusteluja
järjestettiin. Lisäksi moniäänisyydestä kertoi yhdessä oppimisen ilmapiiri:
kokemusten vaihto, asioista keskustelu, käytännön kokemusten esiin
tuominen.” (Hujala 2008)

”Osastonhoitajat pyrkivät takaamaan ammatillisuuden säilyttämistä
osoittamalla kunnioitusta palautteen saajaa kohtaan positiivisesti hänen
osaamistaan varmistaen sekä korostaen hyvien asioiden merkitystä…”
(Vuorinen 2008)

”Kehityskeskusteluissa osastonhoitaja arvioi hoitajien osaamisen tasoa ja
koulutuksen tarvetta. Perehdyttämisen ja vastuunjakamisen avulla hoitajien
osaamista pyrittiin syventämään.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Prosessinäkökulmaan liitettyä osaamisen johtamista tapahtui
asiantuntijatyöryhmissä, hoitokäytäntöjä kehittämällä, kirjallisista
toimintaohjeista vastaamalla ja laatutyön projekteihin osallistumalla.”
(Holmlund ym. 2007)

Osastonhoitaja järjesti koulutuksia, mahdollisti niihin pääsyn työvuorosuunnittelulla ja

tarvittavilla sijaisresursseilla. Säännölliset ja ennen kaikkea yksilölliset kehityskeskustelut

olivat apuna mitattaessa hoitajien nykyosaamista sekä mietittäessä tulevaa kehityksen

tarvetta ja koulutuksien järjestämistä esille nousseista aihepiireistä. Osaamista vahvistettiin

koulutuksien lisäksi innovatiivisella ilmapiirillä sekä työtä ja vastuuta jakaen.

”Osaamisen ylläpitämisessä eli koulutustehtävissä 109 vastaajaa kuvasi
erilaisten koulutussuunnitelmien tekemistä. Osastotunnit olivat yksi osaamisen
varmistamisen keino, ja niitä kuvasi 73 vastaajaa.” (Surakka 2006)

”Henkilöstön ammattitaidon vahvistamisessa korostui koulutuksen
järjestäminen ja työn delegointi. Osastonhoitajat suunnittelivat koulutusta
henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Henkilöstön ammattitaidon hyödyntämisessä
osastonhoitajat käyttivät delegointia; Työtä ja vastuuta jaettiin henkilöstölle
heidän kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan. Delegoinnin nähtiin lisäävän
työmotivaatiota. Osastoilla käytettiin myös tiimityötä henkilöstön
ammattitaidon vahvistamiseksi.” (Oksanen ym. 2005)
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”Osastonhoitaja pyrki tukemaan hoitajia kriittiseen ajatteluun luomalla
osastolle kyseenalaistavan ilmapiirin. Innovatiivinen ja henkilökuntaa
arvostava ilmapiiri antoi mahdollisuuden hoitajille kokeilla uutta ja hyödyntää
ammattitaitoa maksimaalisesti. Osastonhoitajat mahdollistivat innovaatioiden
toteuttamisen esim. järjestämällä työvuorot…” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Yli kolmannes arvioi, että osastonhoitajan toimintaa kuvaa hyvin
individualismi, joka ilmenee parhaiten mahdollistamalla henkilöstön
koulutuksiin osallistuminen.” (Uusitalo & Laakso 2005)

Osastonhoitajan kehittämisosaamisen toinen pääluokka oli toiminnan suunnitelmallinen

kehittäminen. Toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen sisälsi alaluokat osaston toiminnan

kehittäminen ja hoitotyön kehittäminen. (Taulukko 10.)

Osastonhoitajat kehittivät osastonsa toimintaa. Yhteiset arvot, tavoitteet ja visiot loivat

pohjaa tehtävälle osastotyölle, jota pyrittiin koko ajan kehittämään paremmaksi ja

laadukkaammaksi. Osastoilla tapahtuvan toiminnan kehittäminen oli suunnitelmallista,

jatkuvaa sekä näyttöön perustuvaa.  Yhteisiä päämääriä oli hiottu erilaisilla projekteilla,

joissa hyödynnettiin tutkimustietoa. Tavoitteet olivat innostavia ja realistisia. Osaston

toiminta oli organisoitua, sillä oli selkeä päämäärä.

”Osaston pitkän aikavälin toiminnan suunnitteluun osallistui hyvin tai erittäin
hyvin puolet osastonhoitajista.” (Holmlund ym. 2007)

”Koska jokainen hoitaja oli joutunut henkilökohtaisesti miettimään omaa
asennoitumista ja sitoutumista osaston periaatteisiin ja toimintamalleihin,
yhteisistä sopimuksista myös pidettiin kiinni.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Kehityskeskusteluja pidettiin tärkeinä, samoin kuin yhteisiä säännöllisiä
kokouksia ja toiminnan suunnittelupäiviä.” (Mäkelä ym. 2007)

”Suunnitelmat tuntuivat myös olevan yllättävänkin hyvin objektivoitu
konkreettiseen muotoon (kirjallinen strategia, konkreettiset tavoitteet,
laatukäsikirja jne.). Toimintatapojen ja työkäytäntöjen kirjaaminen viittaa
nimenomaan järjestelmälliseen laatutyöhön.” (Hujala 2008)

”Arvot ja osaamisen johtaminen nähdään keskeisimpinä johtamisperiaatteina
hoivan ja hoitotyön työyhteisöissä kaikkien vastausten perusteella.” (Aarva
2009)

Hoitotyön kehittämiseen liitettiin laatu- ja projektityöt sekä erilainen ideointi. Hoitotyötä

voitiin kehittää vain sen tuloksia seuraamalla ja arvioimalla. Osastonhoitajan tuli ylläpitää

hoitotyön kiinnostavuutta sekä kehittää hoitotyötä näyttöön perustuen.

”Osastonhoitajista yli puolet suunnitteli osaston toimintaa organisaatiosta
saatavien tunnuslukujen avulla. Yli puolet arvioi toimivansa hyvin tai erittäin
hyvin hoitotyönasiantuntijana. Jatkuvan arvioinnin pohjalta hoitokäytäntöjä
yhdessä  osaston  vastuulääkärin  kanssa  kehitti  hyvin  tai  erittäin  hyvin  38  %
osastonhoitajista. Organisaation laatutyön projekteihin arvioi osallistuvansa
hyvin tai erittäin hyvin 42 % osastonhoitajista.” (Holmlund ym. 2007)



34

”Yliopistotutkinnon suorittaneiden osastonhoitajien arvioitiin kehittävän
hoitotyötä enemmän kuin opistoasteen tutkinnon suorittaneiden.” (Uusitalo &
Laakso 2005)

”Tässä tutkimuksessa osastonhoitajat erimerkiksi toimivat paitsi
tiedonvartijoina myös roolimalleina varmistaen jatkuvan tiedonhankkimisen
toiminnan kehittämiseksi.” (Surakka 2006)

”Kahdeksan osastonhoitajaparia esitti melko samankaltaisia toiveita sekä
1990- että 2000-luvulla: aikaa hoitotyön johtamiseen, aikaa henkilökunnalle,
aikaa kehittämiseen.” (Surakka 2006)

”Toisena korostui älyllinen viritys, joka ilmeni erilaisten työtapojen
pohtimisena ja niiden kokeiluna ja hoitotyön kiinnostavuuden ylläpitämisenä.”
(Uusitalo & Laakso 2005)

Kolmantena pääluokkana osastonhoitajien kehittämisosaamista arvioidessa aineistosta esiin

nousi muutosjohtaminen. Muutosjohtaminen muodostui alaluokista uusien työtapojen

omaksuminen sekä kyky toimia muutoksessa. (Taulukko 10.)

Uusien työtapojen kokeileminen, mahdollisuuksien näkeminen ja vaihtoehtoisiin työtapoihin

kannustaminen oli osa osastonhoitajan työtä. Hänen tuli haastaa henkilökuntaa löytämään

uusia toimintatapoja ja malleja. Kehittämisosaaminen pitää tänä päivänä yhä useammin

sisällään toiminnan muutoksia, joiden käyttöönotto ja vakauttaminen osaksi osaston

päivittäistä toimintaa on tärkeä osastonhoitajan tehtävä.

”Luottamuksen rakentamista esiintyi myös kohtalaisen hyvin, ja johtaminen
koettiin oikeudenmukaiseksi. Tämä on tärkeää, sillä luottamuksen
ylläpitäminen ja kehittäminen on keskeistä johtamisessa ja erityisesti
muutostilanteiden kohdalla ja lähijohtamisessa.” (Schildt ym. 2009)

”Etsin yhdessä työntekijöiden kanssa uusia toimintatapoja.” (Aarva 2009)

”Osastonhoitajat edistivät vaikeiksi koettujen uudistusten käyttöönottoa
tekemällä itse. Harkittu toiminta oli myös monipuolisten uudistusten
läpivientiä, jolloin osastonhoitaja toi tarkoitushakuisen positiivisesti osaston
ulkopuolelta tulevia uudistuksia osastolle ja auttoi työntekijöitä uudistuksiin
liittyvässä ahdistuksessa.” (Vuorinen 2008)

”Vajaa puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ihmisiä haastetaan heidän
työyhteisössään tuomaan uudet ajatuksensa esiin.” (Schildt ym. 2009)

Osastonhoitajan kyky toimia muutoksessa vaikutti koko työyhteisöön. Osastonhoitajan tuli olla

tulevaisuusorientoitunut uudistaja sekä riskejä pelkäämätön muutosjohtaja, joka ottaa

henkilöstönsä mukaan muutosprosessiin.

”Muutosjohtajuuden ulottuvuuksista hoitotyön johtajan käyttäytymisessä
esiintyi voimakkaimmin työntekijöiden innostamista ja yksilöllistä kohtaamista
sekä luottamusta rakentavaa toimintaa.” (Kanste 2005)
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”On positiivista, että osastonhoitajat pystyvät innostamaan ja kannustamaan
työntekijöitään muuttuvissa ja koko ajan haasteellisemmaksi käyvässä
terveydenhuollon toimintaympäristössä.” (Schildt ym. 2009)

”Kotihoito-osaston työntekijät valitsivat kolmanneksi tärkeimmäksi esimiehen
rooliksi uudistajan, joka edistää muutosta.” (Aarva 2009)

”Näistä kuvauksista muodostui yläkuvausluokaksi eteenpäin suuntautuminen.
Eniten sitä kuvattiin osastonhoitajan työssä kuvauksina työn lopputuloksista,
mutta myös työn uudistumisen ja tulevaisuuden hahmottamisen
näkökulmista.” (Surakka 2006)

”Osastonhoitajan innovatiivisuus ja riskien ottaminen näyttäytyy maltillisena
esimiestyönä uudistuksissa perustehtävän turvaamisen ollessa ensisijaista.”
(Vuorinen 2008)

6.3 Osastonhoitajan talousosaaminen

Osastonhoitajan talousosaaminen jakaantui kolmeen luokkaan. Nämä olivat suunnittelun

osaaminen, toteutus- ja resurssiosaaminen sekä arvioinnin osaaminen.

Taulukko 11. Talousosaaminen

Alaluokat Pääluokat

Budjetointi ja kustannustietoisuus
Toiminnan tavoitteellisuus ja ATK-taidot SUUNNITTELUN OSAAMINEN

TOTEUTUS- JA RESURSSIOSAAMINEN

ARVIOINNIN OSAAMINEN

Toiminnan ja henkilöstön resursointi
Rahojen kohdentaminen ja hankinnat

Tuloksellisuus
Arviointi ja seuranta

Suunnittelun osaamiseen alaluokiksi muodostuivat budjetointi ja kustannustietoisuus sekä

toiminnan tavoitteellisuus ja ATK-taidot.

Osastonhoitaja laatii budjetin, jonka varoilla osasto toimii. Osastonhoitaja suunnittelee

osaston taloutta ja toimintaa, vaikka usein raha-varoja ja budjetin määrärahoja koskevat

päätökset tehdään organisaation johtoportaassa, ilman että osastonhoitaja osallistuu tähän

mitenkään. Talousosaajana osastonhoitajan tulee olla tietoinen hinnoista ja kustannuksista.

Hän tekee kustannusseurantaa, toimii kustannustehokkaasti ja määrittää tätä kautta jo

suunnitelmissaan ennalta sen, mihin budjetin määrärahoja tulisi kohdentaa.

”Talouden hallinta on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi osastonhoitajan työtä
kustannustietoisen ajattelun myötä.” (Oksanen ym. 2005)
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”Budjettiosaamisen kohdalla osaamisen arvioitiin olevan parasta osaston
toiminnan suunnittelemisessa ja toiminnan suunnitelman toteuttamisessa
osastolla.” (Holmlund ym. 2007)

”Johtamistoimintojen kuvauksissa luokkaan Suunnittelu ja seuranta liitettiin
budjetointia, taloussuunnittelua, laskentaa ja kontrollia sekä raportointia,
johon kuului mm. itsensä ja alaisten ajan tasalla pitäminen tutkimusten ja
valvonnan avulla.” (Aarva 2009)

”Kun hallinnollisten tehtävien osuus työajasta kasvoi, lisääntyi myös
vastuuntunne päivittäisjohtamisen, hallinnoinnin ja talouden alueella.”
(Isosaari 2008)

”Lisäksi katsottiin, että budjetin valmistelussa osastonhoitaja ei pääse
vaikuttamaan lainkaan, vaan asiat päätetään ylempänä organisaatiossa.”
(Mäkelä ym. 2007)

”Lähijohtajien vastauksissa tuli esiin myös tyytymättömyys siihen, että
lähijohtaja tekee kaiken valmistelevan työn päätösten perustaksi, mutta
varsinainen allekirjoitus täytyy pyytää ylempää.” (Isosaari 2008)

”Osastonhoitajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa melko vähäisiksi etenkin
talouden suunnittelun osalta.” (Vähäkangas & Noro 2009)

Talouden suunnittelussa osastonhoitajan tulee asettaa tavoitteet, joihin tähdätään.

Tavoitteet ovat mitattavia ja konkreettisia. Niiden saavuttamista arvioidaan osastonhoitajan

toimesta jatkuvasti. Osastonhoitajalla täytyy olla myös tekniset taidot taloussuunnitelmien

laatimiseksi. ATK-osaaminen helpottaa taloussuunnitelmien laadintaa ja seuraamista sekä eri

asioiden tilastointia sekä näistä tiedottamista.

”2000-luvun osastonhoitajat kuvasivat 1990-luvun osastonhoitajia useammin
erilaisten resurssien mittaamiseen liittyviä toimintoja sekä
toimintakertomuksen tekemistä. 2000-luvun vastauksissa lisääntyivät
tietotekniikan käytön kuvaukset ja vastaavasti taas puhelinliikenne väheni.”
(Surakka 2006)

”Talouden hallintaan liittyy osaston budjetin sekä erilaisten tilastojen ja
raporttien laadinta ja seuraaminen. Budjetin laadinta on kausiluonteista; se
ajoittuu syksyyn ja vie silloin paljon osastonhoitajan työaikaa.” (Oksanen ym.
2005)

”Useampi kuin joka toinen arvioi lähijohtajansa osoittavan toiminnalle selkeät
ja innostavat tavoitteet.” (Schildt ym. 2009)

”Osastonhoitajat kuvasivat myös työkalujen puutetta tavoitteiden
asettamisessa, mutta toivat esille yleistyvän tuloskortin käytön
hyödyllisyyden. Pitkän tähtäimen tavoitteiden laatiminen vaati yhteistyötä
sairaalassa ylihoitajien koordinoimana sekä yhteistyötä yliopistojen kanssa.”
(Vuorinen 2008)

”Tiedon ja verkostojen hallinnan osa-alue kuvaa johtajan tapaa tehdä
yhteistyötä ja välittää tietoa.” (Isosaari 2008)

”Internetiä ja sähköpostia käytettiin sekä tiedon hakuun että tiedottamiseen.”
(Oksanen ym. 2005)
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Osastonhoitajan talousosaamisen toinen pääluokka oli toteutus- ja resurssiosaaminen.

Toteutus- ja resurssiosaaminen muodostui kahdesta alaluokasta, jotka olivat toiminnan ja

henkilöstön resursointi sekä rahojen kohdentaminen ja hankinnat. (Taulukko 11.)

Osastonhoitajat turvaavat riittävät resurssit osastoidensa toiminnalle. He pyrkivät

sopeuttamaan toimintaa taloussuunnitelmien mukaiseksi. Ammattitaitoista henkilöstöä

palkataan osastolle budjetin luomissa rajoissa.  Osastonhoitaja johtaa osastonsa toimintaa ja

päättää koulutusmäärärahoista.

”Vastanneista 63 % kohdensi hyvin tai erittäin hyvin henkilöstöresurssit
henkilöstöbudjetin rajoissa.” (Holmlund ym. 2007)

”Koulutusmäärärahojen käyttöön ja apuvälineiden hankintaan
osastonhoitajalla oli ollut mahdollisuus vaikuttaa.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Toiminnan varmistamiseen kuuluvat haastateltujen mukaan talouden hallinta,
erilaisista hankinnoista vastaaminen, tiedon välittäminen ja tutkitun tiedon
hyödyntäminen.” (Oksanen ym. 2005)

”Riittävät henkilöstöresurssit takasivat sen, että toiminta työyksikössä oli
turvallista ja korkeatasoista.” (Marjamäki ym. 2006)

”Lähijohtajan asemassa on mahdollista toteuttaa määräyksiä tehokkaasti tai
tehottomasti, varmistaa tarvittavat resurssit, mutta sääntöjen puitteissa, ja
välittää tietoa tehokkaasti tai tehottomasti.” (Isosaari 2008)

Osastonhoitajat hankkivat työyksikköönsä toiminnan edellyttämiä ajan- ja säädösten mukaisia

laitteita ja varusteita. Osastonhoitajat käsittelivät laskuja ja kohdensivat rahavaroja. Kaluste-

ja apuvälinehankinnat kuuluivat myös osastonhoitajalle. Hankinnat osastonhoitaja tekee

budjetissa määritettyjen resurssien puitteissa.

”Suurien kalustohankintojen kohdalla henkilökunnan näkemykset jakautuivat
ylilääkärin, ylihoitajan ja osastonhoitajan kesken, ja henkilökunnan
palkanmääräytymisessä molemmat ryhmät katsovat muulla kuin kysymyksessä
mainituilla tahoilla olevan varsin merkittävä osuus.” (Isosaari 2008)

”Laitehankintoja valmistellaan erilaisten raporttien ja arviointien avulla.
Osastonhoitajat huolehtivat myös laitteiden tilauksista ja niihin liittyvien
laskujen hyväksymisistä.” (Oksanen ym. 2005)

”Toiminnan sopeuttamisen talouden resurssien mukaisesti osasi oman arvion
mukaan hyvin tai erittäin hyvin 60 %.” (Holmlund ym. 2007)

”84 % osastonhoitajista vastasi hyvin tai erittäin hyvin osaston laitekannan
toimivuudesta, ajanmukaisuudesta ja turvallisuudesta osastollaan.” (Holmlund
ym. 2007)

”Koska osastonhoitajat pystyivät päättämään apuvälineiden hankinnasta, he
huolehtivat apuvälineiden riittävästä määrästä…” (Vähäkangas & Noro 2009)

Osastonhoitajan talousosaamisen kolmas pääluokka oli arvioinnin osaaminen. Arvioinnin

osaamista kuvasivat alaluokat tuloksellisuus sekä arviointi ja seuranta. (Taulukko 11.)
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Osastonhoitaja seurasi monia erilaisia mittareita hahmottaakseen työyksikkönsä hoidon

tuloksia. Työn tuloksellisuus oli osastonhoitajalle erittäin tärkeää ja siihen pyrittiin yhdessä

koko osaston voimin. Osastonhoitajan tuloksellisuutta kuvattiin seuraavin siteerauksin:

”Hoitosuunnitelmat, omaisten palautteet ja ilmapiirin "haistelu" olivat
keskeisiä mittareita, joiden perusteella osastonhoitajat arvioivat hoidon
tuloksia. RAI:n tunnuslukuja hyödynnettiin sekä asiakas- että osastotasolla
hoidon laadun arvioinnissa. Tuloksia verrattiin organisaation sisällä osastojen
välillä osastonhoitajien yhteisissä tapaamisissa.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Myös työyksikön tehokkuutta ja tulosta arvioitiin positiivisesti. Ainoastaan
siitä, missä määrin yksikössä ilmenee erinomaista tuloksentekoa mittareiden
mukaan arvioituna, vastaukset jakautuivat.” (Schildt ym. 2009)

”Osastonhoitajat kokivat, että hoidon tulosten seuranta oli tärkeä osa
johtamistehtävää.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Tulosjohtaminen näkyi osastonhoitajan työssä erilaisten tiedon hankintaan
liittyvien toimintojen kuvauksina.” (Surakka 2006)

”Hoidon tulosten näkyväksi saaminen oli puolestaan vaikuttanut siihen, että
osastolla ponnisteltiin yhä parempien tulosten aikaansaamiseksi.” (Vähäkangas
& Noro 2009)

Osastonhoitajan toteuttama arviointi ja seuranta tapahtuvat erilaisten raporttien ja

arviointien avulla sekä henkilökunnan kanssa käytyinä kehitys- ja tuloskeskusteluina.

Osastonhoitaja saattoi palkata lisää henkilökuntaa osastolleen, jos mittareiden tunnusluvut

osoittivat siihen olevan tarvetta. Arvioinnin perusteella voitiin myös puuttua epäkohtiin ja

pyrkiä parantamaan hoidon tulosta.

Käyn kehitys- ja tuloskeskusteluja ja varmistan, että johtamani alue ja
työntekijät saavuttavat tavoitteet.” (Aarva 2009)

”Kuntoutumista edistävän hoitotyön merkityksestä talouden suunnittelussa ja
seurannassa ei yleensä käyty keskustelua. Toisaalta RAI:n tuottamia
tunnuslukuja oli käytetty perusteluina henkilöstön lisäämisen tarpeeseen
etenkin sairaanhoitajien työpanoksen osalta.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Suunnittelun ja seurannan alle kuuluivat myös arvioiminen, kehittäminen,
työn tulos, seuranta ja laadukas toiminta sekä visiointi.” (Aarva 2009)

”Osastonhoitajat kertoivat vastaavansa myös erilaisista hankinnoista.
Laitehankintoja valmistellaan erilaisten raporttien ja arviointien avulla.”
(Oksanen ym. 2005)

”Systemaattisen arvioinnin ja seurannan avulla kuntoutumista edistävä
hoitotyö oli saatu toimintamallina näkyväksi ja osastonhoitajilla oli hyvät
mahdollisuudet arvioida hoidon tuloksia ja laadun epäkohtia sekä puuttua
niihin.” (Vähäkangas & Noro 2009)



39

6.4 Osastonhoitajan johtamisominaisuudet

Osastonhoitajan johtamisominaisuudet muodostivat kolme pääluokkaa. Nämä olivat eettinen

osaaminen, hoitotyön asiantuntijuus sekä johtajan toimintatavat.

Taulukko 12. Näkemykset johtajan ominaisuuksista

Alaluokat Pääluokat

Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus
Läsnä oleminen ja positiivisuus
Arvojohtaminen

EETTINEN OSAAMINEN

HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS

JOHTAJAN TOIMINTATAVAT

Hoitotyöhön osallistuminen
Oma asiantuntijuus

Vastuullisesti ja jämäkästi toimiminen
Rauhallisesti ja käytännöllisesti toimiminen

Osastonhoitajan eettisen osaamisen alaluokiksi muodostuivat oikeudenmukaisuus ja

luotettavuus, läsnä oleminen ja positiivisuus sekä arvojohtaminen.

Oikeudenmukainen osastonhoitaja oli tasa-arvoinen alaisiaan kohtaan, hän toimi luottamusta

herättävästi ja oli ansainnut alaistensa luottamuksen. Osastonhoitajan toiminta oli eettisesti

kestävää ja valtaa korostamatonta. Oikeudenmukaisuuttaan osastonhoitaja osoitti

kohtelemalla alaisiaan tasapuolisesti, ratkaisemalla ongelmatilanteita sekä laatimalla

työvuorolistat niin, että henkilökunta oli tyytyväinen.

”…teema luottamus ja luotettavuus tarkoitti osastonhoitajien
johtamistoiminnassa osallistuvaa ja tavoitettavaa johtajuutta. Tämä
pääkategoria muodostui yläkategorioista toimintarohkeus, itsetuntemus ja
läsnäolo.” (Vuorinen 2008)

”Oikeudenmukaisuus korostui erilaisten ongelmatilanteiden käsittelyssä mutta
myös hoitajien tasavertaisena kohteluna ja työvuorolistan suunnittelussa.”
(Vähäkangas & Noro 2009)

”Oikeudenmukainen osastonhoitaja ei korostanut valtaansa, vaan kohteli
työntekijöitä tasavertaisesti.” (Marjamäki ym. 2006)

”Osastonhoitajan johtamisessa ilmenevä luottamuksen rakentaminen arvioitiin
seuraavaksi parhaimmaksi johtamisulottuvuudeksi.” (Schildt ym. 2009)

”Moraali ja eettisyys ilmenivät tasapuolisena, luotettavana ja
oikeudenmukaisena toimintana.” (Uusitalo & Laakso 2005)



40

Läsnäoleminen oli se, mitä alaiset osastonhoitajaltaan odottivat. Osastonhoitajan luo oli

helppo mennä keskustelemaan, hänellä oli aikaa työntekijöille ja häneltä sai tukea.

Osastonhoitajan toivottiin olevan ”näkyvillä” ja fyysisesti läsnä. Myös positiivinen asenne oli

osastonhoitajan työssä tärkeä. Hän oli huumorintajuinen, kannustava ja ymmärtäväinen

alaisiaan kohtaan, mikä osaltaan lisäsi henkilöstön työhön sitoutumista ja työssä jaksamista.

”Vastauksista ilmeni, että tämän (osastonhoitajan) fyysistä läsnäoloa
arvostettiin.” (Marjamäki ym. 2006)

”Ihmisjohtamisen ulottuvuus sisältää vastauksia, joissa painotetaan ihmisten
johtamista, johtajan sosiaalisia piirteitä, läsnäoloa, vastavuoroisuutta,
luottamista, kannustamista, näkyvyyttä ja ajan varaamista työntekijöille sekä
kannustavia, arvostavia, empaattisia ja sydämellisiä johtajan
persoonallisuuspiirteitä.” (Aarva 2009)

”Hänen positiivisella, innostavalla ja kannustavalla asenteellaan oli merkitys
vastaajien omaan työssä jaksamiseen.” (Marjamäki ym. 2006)

”Mitä enemmän kokemusta osastonhoitajalla, sitä enemmän löytyi erilaisia
tukemisen kuvauksia kuten saatavilla olemista.” (Surakka 2006)

”Osastonhoitajan positiiviset persoonallisuuden piirteet olivat yhteydessä
vastaajien työhön sitoutumiseen. Positiivisia ominaisuuksia olivat joustavuus,
huumorintajuisuus, luotettavuus ja määrätietoisuus.” (Marjamäki ym. 2006)

Kolmantena alaluokkana eettisen osaamisen alueella aineistosta esiin nousi arvojohtaminen.

Osastonhoitajalla tuli olla selkeät toimintaa ohjaavat arvot ja yhteinen visio tehtävälle

hoitotyölle sekä päämäärä, johon tähdätään. Osastonhoitaja perusti johtamisensa yhteisiin

arvoihin, joiden mukaisesti koko työyhteisö toimi.

”Linjassa pitämisen ja mieleen palauttamisen avulla osastonhoitaja piti
laivan kurssissa . Linjassa pitäminen tarkoitti sopimuksissa pysymistä.”

(Vähäkangas & Noro 2009)

”Tämä pääkategoria koostui yläkategorioista oman johtamistyön perusta ja
toimintaedellytysten turvaaminen. Oman johtamistyön perusta tarkoitti
osastonhoitajien arvojen ja tietoon perustuvan työn ytimen esille nostamista.”
(Vuorinen 2008)

”On olennaista, että koko työyhteisöllä sekä hoitajilla että lääkäreillä on
yhteiset arvot, joiden pohjalta työtä tehdään. Koko työyhteisön on tärkeää
pystyä jakamaan yhteinen visio, tulevaisuuden kuva, jotta työ olisi mielekästä.
Osastonhoitajilla pitäisi myös olla toivo tämän vision toteutumisesta.” (Mäkelä
ym. 2007)

”Kolmas faktori nimettiin Johtamisen perusta  koska se kuvasti
tavoitteellisuutta sekä yhteisten toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaista
toimintaa.” (Vuorinen 2008)

”Kuntoutumista edistävä hoitotyö oli koko organisaation yhteinen päämäärä,
joka oli jalkautettu osastoille, joissa oli yhteisesti sovitut tavoitteet.
Osastonhoitaja varmisti osastokokouksissa, että organisaation päämäärä oli
hoitajien tiedossa.” (Vähäkangas & Noro 2009)
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Osastonhoitajan johtamisominaisuuksien toinen pääluokka oli hoitotyön asiantuntijuus. Se

jaettiin aineiston perusteella kahteen alaluokkaan; hoitotyöhön osallistumiseen sekä omaan

asiantuntijuuteen. (Taulukko 12.)

Osastonhoitajan hoitotyöhön osallistuminen tuntui työntekijöistä tärkeältä. Vaikka

osastonhoitajan työ keskittyikin paljolti hallinnollisiin tehtäviin, hänen toivottiin osallistuvan

myös kliiniseen hoitotyöhön alansa ammattilaisena esimerkiksi kiireisinä päivinä.

”Osastonhoitajan osallistuminen kliiniseen työhön koettiin tärkeänä.”
(Marjamäki ym. 2006)

”Osastonhoitajat kuvasivat olevansa etuoikeutettuja, mikäli saivat olla
mukana työntekijöiden arjessa ja työskennellä koko työpäivän osastolla.”
(Vuorinen 2008)

”Osastonhoitajien oman ammattitaidon ylläpito sisälsi henkilöstöön ja
tarvittaessa käytännön hoitotyöhön tutustumisen.” (Uusitalo & Laakso 2005)

”Kiireeseen osastonhoitaja vaikutti työvuorosuunnittelulla, mutta myös
organisoimalla hoitotyötä tai osallistumalla itse käytännön hoitotyöhön…”
(Vähäkangas & Noro 2009)

”Osa henkilökunnasta ja potilaista odottaa edelleen osastonhoitajan läsnäoloa
ja osallistumista potilastyöhön.” (Mäkelä ym. 2007)

Osastonhoitajan oma asiantuntijuus näkyi aineistossa mainintoina, jotka liittyivät mm.

osastonhoitajan koulutukseen ja työkokemukseen. Osastonhoitaja oli alansa asiantuntija ja

pyrki kehittymään työssään jatkuvasti.

”Toimin oman ammattialani asiantuntijana työyksikössäni.” (Aarva 2009)

”Omaa osaamistaan osastonhoitajat olivat kehittäneet opiskelemalla ja
työkokemuksen avulla.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Osastonhoitajista yli puolet arvioi toimivansa hyvin tai erittäin hyvin
hoitotyön asiantuntijana.” (Holmlund ym. 2007)

”Omana ilmaisuluokkanaan muodostettiin kuvaus hoitotyön
asiantuntijuudesta, johon kirjattiin kuvaukset tietyn alueen asiantuntijana
olemisesta osastolla tai kuvaukset hoitotyössä olemisesta tuntuman
säilyttämiseksi. Välillisesti hoitotyön asiantuntijana osastonhoitaja toimi
lääkärinkierrolla joko hoitajan tai potilaan tukena tai hoitosuunnitelmien
arvioinnissa. Hoitotyön asiantuntijatehtävät koettiin tärkeiksi, eikä niistä
haluttu pois.” (Surakka 2006)

”Osastonhoitajat korostivat jatkuvan koulutuksen merkitystä myös oman
työnsä kehittämisen välineenä.” (Oksanen ym. 2005)

”Ryhmä hoitotyön johtaminen on asiantuntijatyön johtamista ja sisältää
vastauksia, joissa painotettiin erityisesti hoitotyön ammatillista osaamista,
hoitoalan koulutusta jne.” (Aarva 2009)
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Osastonhoitajan johtamisominaisuuksien kolmas pääluokka oli johtajan toimintatavat.

Johtajan toimintatapojen alaluokiksi muodostuivat vastuullisesti ja jämäkästi toimiminen sekä

rauhallisesti ja käytännöllisesti toimiminen. (Taulukko 12.)

Osastonhoitaja kantoi vastuuta, hän näytti esimerkkiä omalla toiminnallaan ja oli

luonteeltaan vahva. Osastonhoitajan toiminta oli valtaa korostamatonta, mutta silti

jämäkkää. Vastuullisuutta ja jämäkkyyttä kuvasivat seuraavat siteeraukset:

”Vastuullisuus tarkoitti osastonhoitajien omien päätösten perustelemista ja
vastuunottamista niistä sekä oman työnsä hoitamista.” (Vuorinen 2008)

”Johtajan auktoriteettiin ja vastuuseen vetoamalla osastonhoitaja teki
päätöksiä, jotka tukivat kuntoutumista edistävää toimintaa. Näitä päätöksiä
tapahtui etenkin tilanteissa, joissa hoitaja ja omainen olivat hoidosta eri
mieltä.” (Vähäkangas & Noro 2009)

”Osastonhoitajat osoittivat jämäkkyyttä pikaisella asioihin puuttumisella,
lupausten pitämisellä ja toisaalta rajojen asettamisella omalle
toiminnalleen.” (Vuorinen 2008)

”Johtajan ja työntekijän välinen suhde oli horisontaalinen: puhunta tuki
osallistavaa, työn ja vastuualueiden jakoon perustuvaa johtamista.
Vertikaaliset valtasuhteet ja asemahierarkia eivät näkyneet (kuuluneet)
puhunnan tasolla.” (Hujala 2008)

”Oman persoonan käyttäminen johtamisen välineenä tuli esille
haastatteluissa. Oma esimerkki ja tapa tehdä töitä nähtiin yhtenä keinona
ohjata henkilöstöä.” (Oksanen ym. 2005)

Osastonhoitajan rauhallisuus ja käytännöllisyys olivat tärkeitä ominaisuuksia luottamuksen

herättäjänä. Kriisitilanteissa osastonhoitajan rauhallisuus oli etu, jolla vaikeudet voitettiin.

Osastonhoitajalla oli myös vahva itsetuntemus sekä taito oppia saamastaan palautteesta.

”Itsetuntemus koettiin tärkeäksi. Omien heikkouksien ja vahvuuksien
tunteminen auttoi osastonhoitajia kehittämään ammatti- ja
johtamistaitoaan.” (Oksanen ym. 2005)

”Kolmanneksella (32 %) hoitotyön johtajista esiintyi usein luottamusta
herättäviä ominaisuuksia. Johtaja pysyi rauhallisena kriisitilanteissa, herätti
kunnioitusta ja arvostusta, luotti itseensä johtajana ja osoitti kyvykkyyttä
johtamistyössään sekä sai alaisensa vakuuttuneiksi siitä, että vaikeudet
voitetaan.” (Kanste 2005)

”Rauhallisuus koettiin olevan osastonhoitajan tärkeä yleinen ominaisuus.”
(Vähäkangas & Noro 2009)

”Henkilökunnan vastaajista naiset ja hoitajat arvioivat lähijohtajan käyttävän
enemmän harkintaa.” (Isosaari 2008)

”Myös herkkyys ottaa vastaan palautetta ja oppiminen siitä nähtiin osaksi
itsetuntemuksen kehittymistä ja johtajaksi kasvamista.” (Oksanen ym. 2005)
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7 Pohdinta

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveydenhuollon osastonhoitajien

johtamisosaamista ja ominaisuuksia kirjallisuuskatsauksen avulla. Koska osastonhoitajan

työssään tarvitsema johtamisosaaminen on laaja ja moniulotteinen käsite (vrt. Sinkkonen &

Taskinen 2002; Grönroos & Perälä 2004; Narinen 2000), kohdennettiin mielenkiinto

tutkimuskysymysten avulla osastonhoitajan johtamistyössä tarvitsemaan kommunikatiiviseen

osaamiseen, kehittämisosaamiseen ja talousosaamiseen sekä lisäksi vielä osastonhoitajaan

liitettyihin persoonallisiin johtamisominaisuuksiin. Opinnäytetyö toteutettiin

kirjallisuuskatsauksena ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

7.1 Tutkimustulosten tarkastelua

Hoitotyön johtaminen on moniulotteista ja osastonhoitajien johtamisosaamisesta voidaan

helposti sanoa, että tehtäväalueet vaativat monenlaista osaamista (Lehto & Nuutinen 2005;

Sinkkonen & Taskinen 2002; Syvänen 2005; Grönroos & Perälä 2004; Narinen 2000; Kanste

2008; Saarenmaa 2009). Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistosta osastonhoitajan työnkuvan

laajuus näkyy selkeästi.

Opinnäytetyöni tulosten mukaan osastonhoitajan kommunikatiivinen osaaminen pitää sisällään

kolme pääluokkaa, jotka ovat vuorovaikutustaidot, henkilöstön tukeminen ja yhteistyötaidot.

Väänänen (2005) on tutkimuksessaan todennut kommunikoimisen yhdeksi osastonhoitajan

ydintoiminnoksi. Tulosten vertailu osoittaa yhtenäisyyksiä Sinkkosen ja Taskisen (2002)

tutkimuksen lisäksi pohjoismaiseen sairaaloiden ylihoitajia koskevaan tutkimukseen, jossa

koordinointi ja yhteistyö oli nähty hoitotyön johtamisen tärkeimpänä osaamisvaatimuksena.

(Sinkkonen & Taskinen 2003.)

Narisen (2000) ja Väänäsen (2005) mukaan alaisten työn laajentamisen ja rikastamisen

suunnitelmallisuus lisääntyy tulevaisuudessa. Alaisten työsuorituksen arviointi ja palautteen

antaminen tulee korostumaan. Yhteistyötä ja kehittämistyötä tulee olemaan enemmän.

Tämän opinnäytetyön tuloksista ilmenee myös henkilöstön tukemisen merkittävyys, jota on

kuvattu alaluokissa työyhteisön tukeminen, palautteen antaminen, rohkaiseminen ja

kannustaminen. (Liite 4.) Narisen mukaan (2000) henkilöstöhallinto kokonaisuudessaan tulee

lisääntymään osastonhoitajan tehtävissä.

Väänäsen (2005) mukaan osastonhoitajan ydintoiminnoiksi on kommunikatiivisen osaamisen

lisäksi luokiteltu myös hoitaminen ammatillisena asiantuntijana, kehittäminen, opettaminen

sekä taloudellisten asioiden hoitaminen ja tulosten arvioiminen. Tämän opinnäytetyön

aineistosta saadut tulokset ovat samansuuntaiset lukuun ottamatta opettamista, jota ei

tuloksissa nostettu esiin minkään osaamisalueen pää- tai alaluokkana. Mainintoja ohjaajasta
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ja neuvojasta oli useitakin, mutta ne sisällytettiin osastonhoitajan kommunikatiivisen

osaamisen luokkaan henkilöstön tukemisen alle. Yhtä hyvin ne olisi voitu nostaa esiin

kehittämisosaamisen pääluokassa Ammattitaidon vahvistaminen ja ylläpito.

Osastonhoitajien tehtäväalueiden kuvaukset eivät pelkästään riitä kertomaan niissä

tarvittavasta osaamisesta. Narinen (2000) on sanonut terveydenhuollon toimintaympäristöjen

olevan aina sidoksissa niiden johtamisosaamisen vaatimuksiin, koska työyhteisöt ovat erilaisia.

Tämä tulee huomioida tarkastelun kulmaa valittaessa. (Sinkkonen & Taskinen 2003.)

Esimerkiksi osastonhoitajan johtamistyössä tarvitsema kommunikatiivisen osaamisen

pääluokka yhteistyötaidot on välttämätöntä osaamista monessa eri tilanteessa.

Yhteistyötaitoja tarvitaan asiakaslähtöisessä hoitotyössä toimittaessa eri kulttuuritaustaisten

potilaiden kanssa, monikulttuuristen työntekijöiden rekrytointi- ja perehdytystehtävissä

kommunikatiivinen osaaminen on tarpeen, samoin moniammatillisessa yhteistyössä eri

ammattiryhmien kesken toimittaessa ”tavallisessa”, jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa,

työskenneltäessä osastoilla ja koko organisaatiossa. Väänänen (2005) sanoo sosiaalisten

taitojen korostuvan jatkossa yhä merkityksellisemmiksi. Monikulttuurisuus tai

osastonhoitajalta vaadittava kielitaito-osaaminen eivät tämän opinnäytetyön

tutkimustuloksissa nousseet esiin, vaikka kansainvälisyys on varmasti tärkeä alue

osastonhoitajan tulevaisuuden osaamisvaatimuksissa. Juntusen (2002) mukaan

monikulttuurisesta näkökulmasta tehdyissä hoitotieteellisissä tutkimuksissa ei Suomessa

kiinnitetä vielä riittävästi huomiota maahanmuuttajatyöhön.

Opinnäytetyön aineistosta osastonhoitajan kommunikatiivisen osaamisen tärkeys nousi esille

kaiken kaikkiaan vahvana osa-alueena. Osastonhoitajien työnkuvaan erottamattomasti

liittyviä taitoja ovat kuuntelemisen ja palautteen antamisen taidot. Esimiestyön yhtenä

tärkeänä tehtävänä on henkilöstön tukeminen sekä työyhteisön toiminnan ylläpitäminen ja

kehittäminen. Viitasen, Kokkisen, Konun, Simosen, Virtasen ja Lehdon (2007) tutkimuksen

mukaan keskijohto piti tärkeimpinä johtamisominaisuuksinaan juuri vuorovaikutustaitoja,

kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä omaa ammatillista pätevyyttä. Myös tämän

opinnäytetyön tuloksissa osastonhoitajan hoitotyön asiantuntijuus korostui.

Viestiminen, tiedottaminen, informaation jakaminen ja esimerkiksi työyhteisössä syntyneiden

ongelmien ratkaisu ovat esimiesten toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä, jotka esitettiin tämän

opinnäytetyön tuloksissa vuorovaikutustaidon-pääluokassa. ATK-osaamisen tärkeys tuli esille,

se katsottiin tuloksissa kuuluvan osaksi talousosaamisen suunnittelua. Nykypäivän hoitotyön

yksiköissä suurimmaksi ongelmaksi nähdään usein juuri tiedonkulkuun liittyvät ongelmat.

Osastonhoitajat kokevat ongelmana tiedottamisen kolmivuorotyössä oleville alaisilleen,

eivätkä he saa itse tietoa ylemmältä taholta tarpeeksi ajoissa asiasta alaisille kertoakseen.

(Oksanen ym. 2005, Hellemaa 2005.)
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Yhä enenevässä määrin osastonhoitajia kuormittavat myös kiusaamiseen ja työssä

kohdattuihin ongelmiin tarvittavat puuttumiset (Väänänen 2005; Tuovinen 2009), mikä

ilmenee myös tämän opinnäytetyön tuloksissa. Henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää

entistä enemmän huomiota, sillä työvoimapula, ikääntyvä henkilökunta ja niukat resurssit

kuormittavat osaltaan kaikkien jaksamista. Myös osastonhoitajalle itselle tulee osoittaa tukea

ylemmän johdon taholta, kuten opinnäytetyöni tuloksista selviää. Samaa ovat sanoneet

Viitanen ym. (2007) ja Uusitalo (2003).

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu työntekijöiden kuunteleminen ja ymmärtäminen sekä

kannustaminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Jokaisessa tilanteessa on

mukana niin esimiehen kuin työntekijänkin aikaisemmat tiedot, arvot ja uskomukset. Tämän

ymmärtäminen auttaa osastonhoitajaa toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti. Tämän opinnäytetyön tutkimustuloksissa

arvojohtamista pidettiin erittäin merkittävänä asiana. Sen nähtiin kuuluvan osana pääluokkiin

osastonhoitajan eettinen osaaminen ja osastonhoitajan toimintatavat. Tulosten mukaan

osastonhoitajille sekä henkilöstölle oli merkityksellistä, että työtä tehdään yhteisten arvojen

ohjaamana. Yhteneväistä tutkimustulosta ovat tuottaneet muun muassa Orre (2009) ja Saario

(2007).

Toisen tutkimuskysymyksen mukaan opinnäytetyön aineistosta saatiin tulokset

osastonhoitajan kehittämisosaamiselle. Sen pääluokiksi muodostuivat henkilöstön

ammattitaidon vahvistaminen ja ylläpito, toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen sekä

muutosjohtaminen. Osastonhoitajan kehittämisosaamista kuvasi opinnäytetyön aineistossa

yhtenä pääluokkana henkilöstön ammattitaidon vahvistaminen ja ylläpito. Myös Lahti (2005)

ja Palomaa (2008) ovat tutkimuksissaan korostaneet kouluttautumisen merkitystä oman

ammattitaidon lisäämiseksi. Siksi onkin surullista, että Narisen (2000) mukaan osastonhoitajan

työajasta 49 % kuluu kliiniseen hoitotyöhön ja valmiudet kehittämistehtäviin ovat

keskinkertaiset ja jopa heikot hoitotyön kehittämistä tekevään tutkimukseen. Selkeä suuntaus

on olemassa, jonka mukaan osastonhoitajan tulisi keskittyä enemmän juuri johtamiseen

(toiminnan suunnitteluun, arviointiin, työyhteisön kehittämiseen jne.) kuin kliiniseen

hoitotyöhön. Tätä suuntausta vahvistaa tutkimuksellinen tieto; Narinen (2000) sanoi

osastonhoitajien kliinisen hoitotyön osan olevan vuonna 1997 vielä noin 50 % koko

työnkuvasta, kun taas vuonna 2007 Antinahon tutkimuksen mukaan osuus oli enää 12 %.

Kehittämisosaamiseen tulisi voida panostaa merkittävästi nykyistä enemmän.

Tämän opinnäytetyön tuloksissa osastonhoitajan osallistumista konkreettiseen hoitotyöhön

pidettiin kuitenkin tärkeänä. Johtuneeko siitä, että Suomen terveydenhuollossa

osastonhoitajaksi on perinteisesti päädytty jatkumona sairaanhoitajan työstä, jolloin

substanssiosaaminen on painottunut. Terveydenhuollossa johtaminen on perustunut aina

vahvaan työsidonnaisuuteen ja ahkeran työnteon korostamiseen. Ei liene yllättävää, että
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moni osastonhoitaja kokee johtamisosaamisensa nykyajan vaatimuksissa riittämättömäksi

(Saarenmaa 2009; Saario 2007). Kehittämis- ja laadunvarmennusprojekteille tuntuu olevan

vaikea löytää aikaa käytännön hoitotyöltä. Samansuuntaisia tuloksia ovat tutkimuksissaan

saaneet Horn (2007), Saario (2007) ja Saarenmaa (2009). Osastonhoitajan työajasta kuluu

paljon, ehkä jopa liikaa aikaa päivittäisen toiminnan sujuvuudesta huolehtimiseen. Hornin

(2007) mukaan tulevaisuudessa osastoilla olisi hyvä olla erilliset kliinisen hoitotyön johtaja ja

hallintopuolen johtaja.

Muutosjohtamisen merkittävyys nousee esille opinnäytetyön tuloksista ja se esitettiin yhtenä

kehittämisosaamisen pääluokkana. Sen tärkeys osastonhoitajan työssä on huomioitu myös

aiemmassa kirjallisuudessa (Ranne 2008; Palomaa 2008; Lahti 2005; Kanste 2008).

Transformationaalisen johtamistyylin on havaittu olevan positiivisessa yhteydessä toiminnan

tuloksellisuuteen (Grönroos & Perälä 2004). Hornin (2007) mukaan menestyminen hoitotyön

johtajana vaatisi nopeaa sopeutumista muuttuviin oloihin ja traditionaalisen johtajuuden

unohtamista. Osastonhoitajaksi ei tule joutua pakosta, vaan omasta halusta ja innosta.

Tehtävässään toimivan osastonhoitajan tulisikin hahmottaa työnsä merkitys osana laajempaa

kokonaisuutta, eikä vain tarkastella työtään oman organisaation tasolla. Tärkeää olisi nähdä

vaikutusmahdollisuudet alueelliseen ja jopa kansalliseen terveyspolitiikkaan.

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla muodostetut pääluokat osastonhoitajan

talousosaamiselle ovat suunnittelun osaaminen, toteutus- ja resurssiosaaminen sekä

arvioinnin osaaminen.  Nykyään on eettistä olla tehokas ja tehokasta olla eettinen.

Eettisyyttä vaaditaan osastonhoitajalta, koska hänen käytössään olevat resurssit ovat

rajallisia. Eettisesti toimimalla vältetään turhia ongelmatilanteita, joista saattaisi aiheutua

myöhemmin lisäkustannuksia. Yhteisen vastuullisuuden kasvattamiseksi myös alaisten tulisi

olla tietoisia organisaation tehokkuuden mittareista ja niiden merkityksestä. (Ikola-Norrbacka

2010; Mattila 2008.) Eettisesti toimiva osastonhoitaja on esimerkki alaisilleen, mutta

pystyäkseen toimimaan eettisesti esimiehen tulee kokea työn arvot ensin itselle tärkeiksi sekä

tunnistaa (talousosaamisen alueessa esiin nousseet) suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin

osaamisen luokat lähes jokaisessa tehtävässään ja huomioida sitten niiden merkityksellisyys

tehtävälle hoitotyölle.

Opinnäytetyön tulosten luokittelu ei ollut yksiselitteistä. Päällekkäisyyksiä ei voitu kokonaan

pois sulkea. Esimerkiksi talousosaamisen kolme pääluokkaa (suunnittelun, toteutuksen ja

arvioinnin osaaminen) nivoutuvat osastonhoitajan tehtäviin monessa yhteydessä. Toinen

opinnäytetyöntekijä olisi voinut luokitella osastonhoitajien tarvitsemaa osaamista aivan

erilailla, kuin mitä itse tein. Kehityskeskustelut katsottiin tämän työn tuloksissa kuuluvan

kommunikaatio-osaamisen alle, vaikka ne yhtä hyvin olisi voinut sijoittaa kehittämisosaamisen

luokkaan. Kehityskeskustelut ovat joka tapauksessa erittäin tärkeä väline terveydenhuollon

johtamisen näkökulmasta (Hietikko 2002.) Ne selkeyttävät ja tehostavat toimintaa
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organisaation strategian mukaisesti. Kehityskeskusteluissa korostuu inhimillisten resurssien

hallinta sekä osaamisen johtamisen kautta toiminnan kehittäminen, jotka molemmat nousevat

opinnäytetyöni tuloksissa esille.

Resursoinnin osaaminen ei siis liity pelkästään talousosaamisen alueeseen vaan myös

kehittämisosaamisen alueeseen, jossa osastonhoitaja huolehtii ja mahdollistaa koulutuksiin

osallistumisen työvuorosuunnittelulla. Kehittymisen tarpeet ja ammattiosaamisen

päivittämiskohteet kartoitetaan osaamiskeskusteluissa. Kehityskeskustelut tukevat lisäksi

työntekijän työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta. Kehityskeskustelut ovat haasteellisia

osastonhoitajille, heidän oman osaamisen ja jaksamisen sekä keskusteluprosessin

toteuttamiseen tarvittavan ajan järjestämisen näkökulmista katsottuna, (Tauriainen-

Lohvansuu 2008.) mutta niistä saatava hyöty on vaivan arvoista.

Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan osastonhoitaja suunnittelee ja kehittää talouden li-

säksi hoitotyötä, omaa ammatillisuuttaan, yhteistyötä, koulutuksia, työvuoroja ja niin edel-

leen, ja toteutuksen jälkeen näiden jokaisen kohdan tilannetta arvioidaan, jotta tiedetään

missä ollaan menossa ja kuinka toimintaa mahdollisesti tulee muuttaa tai saattaa eteenpäin

yhä paremmaksi ja laadukkaammaksi. Osastonhoitaja saa usein toiminnalleen ohjeistuksen

ylemmältä taholta, joka hänen tulee oman osaamisensa avulla ottaa käyttöön ja toteuttaa

päivittäisessä hoitotyössä. Lähijohtajan kliininen taito ja asiantuntijuus ovatkin juuri ne teki-

jät, joiden avulla organisaation toimintalinjat ja tavoitteet muutetaan sujuvasti käytännön

toiminnoiksi. (Isosaari 2008.) Osastonhoitajan oma asiantuntijuus sekä ammatillisuus korostui-

vat tämän opinnäytetyön tuloksissa.

Narisen (2000) mukaan heikoimmat valmiudet osastonhoitajilla on todettu olevan taloushallin-

toon, henkilöstöhallintoon ja hoitotyön kehittämistä tukevaan tutkimukseen, keskinkertaiset

työnjohto-, yhteistyö- ja kehittämistehtäviin sekä parhaimmat valmiudet kliiniseen työhön.

Grönroosin & Perälän (2004) mukaan suomalaiset osastonhoitajat kokevat puutteellisiksi eri-

tyisesti taitonsa näyttöön perustuvan hoitotyön johtamisessa, kehittämisprojektien toimin-

taan soveltamisessa ja terveyspolitiikan implementoinnissa käytännön tasolle. Tässä opinnäy-

tetyössä ei kuvattu kehittämisosaamista, kommunikatiivista osaamista, talousosaamista tai

osastonhoitajan johtamisen persoonallisia piirteitä minkään järjestyksen mukaisesti. Opinnäy-

tetyön aineistosta eniten kuvauksia osastonhoitajien johtamisosaamisesta löytyi kommunika-

tiiviseen osaamisalueeseen liittyen, myös kehittämisosaamisen alue näyttäytyi tuloksissa vah-

vana. Persoonallisia piirteitä oli kuvattu aineistossa kaikkein rikkonaisimmin, sillä toiveet

osastonhoitajan ominaisuuksista tuntuivat olevan hyvinkin erilaisia toiveen esittäjästä riip-

puen. Grönroos & Perälä (2004) sanovat tutkimuksessaan, että henkilöstö arvioi usein esimies-

tensä johtamisen toiminnot korkeammin arvosanoin, mitä osastonhoitajat ja -johtajat itse.

Osittain tämän rikkonaisuuden vuoksi johtajan persoonallisten ominaisuuksien pääluokkien

alle muodostui analysoinnissa eniten alaluokkia.
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Saarenmaan (2009) tutkimustulosten perusteella osastonhoitaja tarvitsee toimiessaan

lähiesimiehenä tietoa kahdeksalta eri osa-alueelta; substanssista, viestinnästä,

henkilöstöhallinnosta, muutosjohtamisesta, juridiikasta, johtamisesta, talouteen sekä sen

seurantaan liittyvistä asioista ja henkilöstökoulutuksesta. Väisänen (2009) on tuloksissaan

kuvannut osastonhoitajan henkilöstöjohtamisen olevan laajimmillaan kykyä osaamisen

johtamiseen, kykyä muutoksen johtamiseen, kykyä henkilöstövoimavarojen johtamiseen,

kykyä eettiseen johtamiseen, kykyä ammatilliseen toimintaan, kykyä ammatilliseen

vuorovaikutukseen sekä kykyä työilmapiirin edistämiseen. Tämän opinnäytetyön aineistosta

saadut tulokset ja niistä muodostetut pääluokat ovat samansuuntaisia. Eri osaamisalueiden

tärkeyttä tai merkityksellisyyttä osastonhoitajan työlle ei ole arvioitu.

Neljänteen tutkimuskysymykseeni osastonhoitajaan liitetyistä johtamisosaamisen

persoonallisista piirteistä muodostuivat aineistosta pääluokat eettinen osaaminen, hoitotyön

asiantuntijuus sekä johtajan toimintatavat. Osastonhoitajan eri osaamisalueiden lisäksi Kolari

(2010) on listannut hyvälle johtajalle tyypillisiä persoonallisia piirteitä, jotka ovat

yhteneväisiä tämän opinnäytetyön tulosten kanssa. Niiden mukaan hyvä johtaja on tilanteisiin

mukautuva ja avoin sosiaaliselle ympäristölle, kunnianhimoinen ja suoritussuuntautunut,

vakuuttava ja jämäkkä, yhteistyökykyinen, päättäväinen ja luotettava, stressin sietokykyinen,

halukas ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan sekä energinen, sinnikäs ja itseensä luottava.

Lahti (2005) korostaa tutkimustuloksissaan ammattitaidon ylläpitämisen tärkeyttä. Osana

persoonallisia johtamisen piirteitä katsottiin hoitotyön asiantuntijuus-pääluokkaan tässä

opinnäytetyössä kuuluvan sekä kliininen hoitotyö että asiantuntijana toimiminen.

Usein johtajuus lähtee juuri johtajan persoonasta ja kyvyistä johtaa itseään. Hyvän johtajan

henkilökohtaisia vahvuuksia ovat hyvä itsetuntemus, myönteinen suhtautuminen itseen ja

ympäristöön, vastuullisuus, itse määritellyt elämän päämäärät ja arvot, itsenäisyys, omien

elämänarvojen ja ihanteiden toteuttaminen, voima erottua tarvittaessa joukosta, selkeys

sekä kyky ajatella ja eritellä tietoa, tunteita, asenteita ja vaistoa. (Kolari 2010.) Nämä

osastonhoitajan ominaisuudet nousivat esiin tuloksista samansuuntaisina myös tässä

opinnäytetyössä (Liite 4).

Nykypäivän työyhteisössä korostuu jaettu johtajuus, joka perustuu toimivaan yhteistyöhön,

avoimeen keskusteluun ja delegointiin (Kanste 2006; Palomaa 2008). Se luo haastetta

osastonhoitajan kokonaisuuksien hallinnan taidolle. Tämän päivän osastonhoitajuus on

jakamista ja vuorovaikuttamista, kuten tämän opinnäytetyön tulokset osoittavat.

Osastonhoitajan tehtävä on tulevaisuuden visiointi, joka tehdään yhdessä työntekijöiden

kanssa ja tämä edellyttää ennakoivalla otteella johtamista. (Kanste 2006.) Kehittämisen,

koulutuksien ja ammattitaito-osaamisen vahvistamisen suunnitelmat, joiden päämääränä on

osaston yhteinen hyvä sekä potilaan hyvä hoito edellyttävät reipasta, ennakkoluulotonta

toteuttamista sekä jatkuvaa ja ajantasaista kehittymisen seurantaa ja arviointia.
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Kehityskeskustelut osastonhoitajien työvälineenä ovat käytössä jo lähes kaikkialla ja niiden

anti on erittäin hyväksi havaittu. (Palomaa 2008; Hietikko 2002; Tauriainen-Lohvansuu 2008.)

Kaiken yllä luetellun vahvistavat tämän opinnäytetyön aineistosta saadut tulokset.

7.2 Eettisyys ja luotettavuus

Eskolan ja Suorannan mukaan (1999) luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa sisältää aineis-

ton riittävyyden ja kattavuuden. Tässä opinnäytetyössä aineistona oli 6 väitöskirjaa ja 7 tie-

teellistä artikkelia. Informatiivisesti aineisto oli kattava, koska samansuuntaiset maininnat

osastonhoitajien johtamistyössä tarvitsemasta osaamisesta toistuivat aineiston analyysin ede-

tessä. Luotettavuutta olisi lisännyt aineistoon mukaan hyväksytty vieraskielinen tutkimusma-

teriaali, mutta tässä opinnäytetyössä tietoa haluttiin saada nimenomaan Suomen terveyden-

huollossa toimivista osastonhoitajista. Opinnäytetyön tekijä on itse toiminut hoitotyössä sosi-

aali- ja terveysalalla jo 17 vuotta, joten opinnäytetyön tekijän aihealueen tuntemus on koh-

talaisen hyvä.

Riittävyyteen ja kattavuuteen vaikuttavat myös tutkijan oma tapa käsitellä aineistoa ja ana-

lyysin kurinalaisuus. Tämän opinnäytetyön kappaleessa menetelmälliset ratkaisut on kerrottu

tutkimusaineiston hausta ja valinnasta, analyysin eri vaiheista sekä sisällön analyysin avulla

tehdystä aineiston luokittelusta. Tällä on pyritty selkiyttämään lukijalle työn etenemistä ja

tutkimusprosessia. Eettisesti työskennellen on noudatettu huolellisuutta ja tarkkuutta opin-

näytetyön suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2002.) Huolellisuus lisää luotettavuutta. Opinnäytetyön tulosten osiossa luotettavuutta

on lisätty käyttämällä kursivoituja, suoria lainauksia alkuperäisestä aineistosta, jotka osoitta-

vat opinnäytetyön tekijän loogista päättelyä. Tulokset on pyritty arvioimaan tieteellisen tut-

kimuksen periaatteiden mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.)

Yksi luotettavuutta lisäävä tekijä on se, että kaikki aineiston tutkimukset ovat väitöskirjata-

soa tai tieteellisesti julkaistuja artikkeleja viimeisen viiden vuoden ajalta ja ne kaikki tavoi-

tettiin alkuperäisessä muodossaan. Osaltaan aineiston kattavuutta ja analyysin luotettavuutta

lisää se, että opinnäytetyön tekijä on tarkistanut luokittelun moneen kertaan, eikä siihen ole

tarvinnut enää tehdä muutoksia. Analyysin etenemistä on kuvattu vielä opinnäytetyön lopussa

olevissa liitteissä (Liite 4).

Saadut opinnäytetyön tulokset ovat siirrettävissä alan samankaltaisiin toimintaympäristöihin

helposti ja ne ovat ajankohtaisia. Kaikki aineistona käytetyt tutkimukset ovat vuosilta 2005–

2009. Tulevaisuuden suuri eläkkeelle jäävien osastonhoitajien määrä, pelko hiljaisen tiedon

katoamisesta sekä ennusteet tarvittavan johtamisosaamisen kasvavista vaatimuksista kertovat

osaltaan osastonhoitajien lisäkoulutustarpeesta. Terveydenhuollon osastonhoitaja kohtaa

lähes päivittäin muutoksia priorisointien sekä talouden ja terveyden välisen suhteen
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määrittelemisen vuoksi. Näiden seikkojen myötä myös eettiset kysymykset nousevat yhä

keskeisemmiksi. Osastonhoitajan on tehtävä päätöksiä työyksikössään ottaen huomioon

käytettävissä olevat resurssit. Toiminnan kohteena on ihminen ja hyvinvointi, eikä

priorisointikysymysten ratkaiseminen ole aina helppoa. Niukkojen resurssien jakaminen

mahdollisimman tasapuolisesti kuuluu terveydenhuollossa johtajan jokapäiväisiin tehtäviin.

(Lahti 2005.) Näiden eettisten ongelmien ratkaisuun lisäkoulutus sekä osastonhoitajien

ammattitaidon ja -osaamisen suunnitelmallinen päivitys antaisi varmasti uusia, alan

työympäristöissä käyttökelpoisia näkökulmia.

8 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimushaasteet

Osastonhoitajalta vaaditaan vahvoja kommunikatiivisia taitoja, kustannus-, hyöty- ja

vaikuttavuusnäkökulmista lähtevää talouden hallintaa sekä itsensä ja henkilöstönsä

kehittämistä siten, että hoitotyön uusiin tuuliin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella

tavalla. Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella yhtenä keinona nähtiin olevan

osastonhoitajien itsensä sekä henkilöstön jatkuva ja suunnitelmallinen kouluttautuminen

ammattitaidon ylläpitämiseksi sekä osaston toiminnan ja hoitotyön kehittäminen näyttöön

perustuvan, jo tutkitun tiedon avulla. Riittävien resurssien turvaaminen sekä mahdollisuudet

kehitykselle tulisi varmentaa organisaatiosta käsin.

Hoitotyön johtajien koulutustasolla on suuri vaikutus siihen, miten tärkeiksi johtamistiedot ja

omat taidot arvioidaan. Ne ylihoitajat, joilla on maisterin tutkinto arvioivat johtamistiedon

tärkeyden korkeammalle kuin ne, joilla ei kyseistä koulutusta ole. Heikoin osaamisen alue

kaikilla hoitotyön johtajaryhmillä on palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kustannusten

arviointiin sekä seurantaan liittyvät johtamistoiminnot. (Sairaanhoitajien koulutussäätiö

2004.) Tämän opinnäytetyön tulokset talousosaamisen alueelta ovat samansuuntaiset.

Molemmat tulokset vahvistavat ja osoittavat johtamisosaamisenkoulutuksen lisätarvetta, joka

myös tulisi järjestää organisaatiotasolta käsin ja huomioida jo budjetin suunnittelussa, kun

koulutusmäärärahoja kohdennetaan.

Myös vuorovaikutukselliseen osaamiseen tulee panostaa, sillä Suomen Nuorkauppakamarit Ryn

ja Psycon Oyn (2009) johtajuuskyselyssä Y-sukupolven (synt. 1980-) odotuksissa nousi

voimakkaimpana asiana esille juuri vuorovaikutuksellisuuden odotus: yli puolet (58 %) nosti

sen johtajuuden tärkeimmäksi asiaksi. Tämän päivän nuoret odottavat johtajiltaan

yhteistyötä, kommunikointia ja ihmisten mukaan ottamista mahdollisimman moniin

johtajuuskysymyksiin. Mielenkiintoista olisi kohdentaa samanlainen haastattelu nuoriin

hoitoalan työtä tekeviin ihmisiin ja selvittää heidän odotuksiaan tämän päivän johtajuudelle

ja sitä kautta osastonhoitajille.
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Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella osastonhoitajien tulisi kehittää kommunikatiivista

osaamistaan, erityisesti viestintää ja tiedonkulkua. Keinoina voisivat olla osastoilla tehtävä

huolellinen hoitotyön kirjaaminen sekä tehostettu suullinen ja sähköinen viestintä.

Osastonhoitajien kehittämisosaamista voitaisiin parantaa motivoimalla heitä itsensä

kehittämiseen vaikkapa rahallisin korvauksin, palkitsemalla. Myös henkilöstöä tulisi kannustaa

kehittymään ja kouluttautumaan työssään. Eri elämäntilanteissa olevien ihmisten johtaminen

vaatii yksilöllisyyden huomiointia. Aina ei voida olettaa, että työ palkitsee itse tekijänsä.

Kireä taloudellinen tilanne sekä huono työvoimatarjonta asettavat hoitotyön kehittämiselle

omat haasteensa. Talouden arviointia ja seurantaa tulisi tehdä tehokkaammin sekä

reaaliaikaisesti, jotta parannus- ja kehittämisehdotukset pysyvät realistisina myös

toteutukselle.

Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaan koulutuksen kehittämiskohteita ovat

hoitotyössä toimivien kliinisen- ja johtamisosaamisen vahvistaminen. Hoitotyön

johtamistehtäviin tähtäävän koulutuksen tulisi ensisijaisesti olla yliopistotasoista ja

moniammatillista, vastata sisällöltään ja määrältään työelämän tarpeita ja edistää

johtamistyön vaatimuksiin vastaamista. (Sairaanhoitajien koulutussäätiö 2004.)

Osastonhoitajat katsovat tarvitsevansa johtamisosaamisensa tueksi täydennyskoulutusta

vähintäänkin johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään sekä taloushallintoon liittyviltä

osa-alueilta. (Saarenmaa 2009.) Näihin tulee panostaa sekä keskittyä työn sisällön

merkityksellisyyden esille nostamiseen. Suomen nuorkauppakamarin ym. (2009) tutkimuksessa

Y-sukupolvi ei pidä itse työtä tärkeänä työn tekemisen vuoksi, vaan odottaa työn olevan

sisällöllisesti innostavaa. Nuoret nostivat tutkimuksessa esiin myös työn haasteellisuuden

tärkeänä motivaatiotekijänä. Osastonhoitajan tuleekin tänä päivänä mahdollistaa alaistensa

ammatissaan kehittyminen sekä uralla eteneminen.

Osastonhoitajien johtamisosaamiseen liittyvien taitojen osalta on korostettu johtamiseen,

organisointiin, henkilöstöhallintoon, yhteistyöhön, muutosjohtamiseen, viestintään, budjetin

suunnitteluun ja seurantaan sekä henkilöstökoulutuksen suunnitteluun ja seurantaan liittyviä

taitoja. (Saarenmaa 2009.) On selvää, että osaamisvaatimukset kovenevat entisestään.

Työmäärät lisääntyvät, suuri osa potilaista on monisairaita ja myös hoitotyötä tekevä

henkilöstö ikääntyy. Näihin haasteisiin tulee voida vastata. Tulevaisuuden osastonhoitajalta

vaaditaan kielitaitoa, teknologiaosaamista ja verkosto-osaamista yhä enenevässä määrin

(Lahti 2005). Tutkimustiedon käyttäminen tulee korostumaan tulevaisuudessa. Sen

hyödyntäminen hoitotyössä on edellytys kehitykselle. Suomen nuorkauppakamarin ym. (2009)

tutkimuksen mukaan paras tapa oppia ja kehittyä on henkilökohtainen valmennus, joka

hoitotyössä voisi tarkoittaa vaikkapa valmennus- ja koulutustilaisuuksia, mentorointia tai

coachingia, jossa hoitoalan osaajat jakavat tietämystään ja toimivat henkilöstön tukijoina

keskustelujen kautta. Verkossa tapahtuva etäopiskelu sekä nettikoulutukset ovat myös hyviä

tapoja oppia ja kehittyä työssä.
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Tulevaisuuden osastonhoitajan tulisikin olla visionääri, näkijä, joka pystyy työyksikössään

hyödyntämään henkilökunnan erityisosaamisen ja saamaan siten kaikki lisäresurssit ja taidot

koko yhteisön hyötykäyttöön. Alaiset tulee nähdä resurssina. Uusien työtapojen kehittäminen

ja omaksuminen siten, että toiminta osastoilla sujuu perustehtävän unohtumatta, on varmasti

iso, mutta osastonhoitajan hallittavissa oleva haaste. Varsinkin jos osastonhoitajille voidaan

tulevaisuudessa tarjota täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia, jota kautta he pystyvät

päivittämään työssään tarvittavia osaamisalueita sisältöineen. Kliiniseen työhön

osastonhoitajan ei tulisi enää osallistua, vaan saada keskittyä puhtaasti hallinnollisiin

tehtäviin.

Esimiesten omia käsityksiä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta ovat johtamisosaamisen

lisäksi verkostot, kansainvälisyys, IT-osaaminen, monialaisuus ja itsestä huolehtiminen.

(Suomen nuorkauppakamarit ry ym. 2009.) Hoitotyön työympäristöissä tämä voisi tarkoittaa

osastonhoitajilta vaadittavan yhä enemmän yksilötason johtamista, ihmisosaamista,

verkostojohtamista, neuvottelutaitoja, ongelmien ratkaisua, motivoimista, valmentajuutta,

päätöksentekokykyä ja vuorovaikutustaitoja. Tulee hallita verkostoissa toimiminen ja omata

esiintymistaitoa. Kansainvälisyysvaatimuksia osastonhoitajalle ovat kielitaito ja eri kulttuurien

tuntemus. IT-osaaminen vaatii kattavia ATK-taitoja. Yhden asian osaaja ei tulevaisuudessa

pärjää osastonhoitajana, vaan tarvitaan monialaisuutta laajojen kokonaisuuksien

hallitsemiseksi. Osastonhoitajalla tulee olla näkemystä ja kokemusta talouden hallintaan,

sekä yhä enenevässä määrin voimavaroja itsestään huolehtimiseen ja työssäjaksamiseen sekä

kuormittumisensa ennaltaehkäisyyn. Mielenkiintoista olisikin tutkia jatkossa osastonhoitajien

näkemyksiä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta sekä kartoittaa heidän näkemyksiään

käytännön toimista, joilla johtamisosaamisen tilaa voitaisiin Suomessa kohentaa. Samaa tulisi

kysyä myös hoitohenkilöstöltä.

Osastonhoitajien ammattitaitoa ja heiltä vaadittavaa osaamista voidaan siis vahvistaa ja lisätä

oikeanlaisella johtamiskoulutuksella. Lisäksi osastonhoitajan osaamista tulee tukea

työyhteisöistä käsin. Palomaan (2008) mukaan esimiehenä kehittymiseen tarvitaan

perusominaisuuksien ja motivaation lisäksi jatkuvaa koulutusta, oppimista ja kokemuksista

saatuun, tietoon perustuvaa itsensä kehittämistä sekä koko prosessia vahvistavaa tukea.

Ensimmäisenä käyttöön tulisi ottaa yhteistyön tehostaminen ylihoitajien tai

apulaisosastonhoitajien kanssa. Mentorointi ja työnohjaus ovat varmasti myös tulevaisuuden

keinoja, joilla osastonhoitajat itse jaksavat paremmin työssään. Jaettu johtajuus kliinisten

asiantuntijoiden kanssa on omiaan tasaamaan osastonhoitajan työssä kuormittumista. Sen

avulla varmistettaisiin myös asiantuntijuuden säilyminen työyhteisössä sekä osastonhoitajan

tiedoissaan ajan tasalla pysyminen.
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Taulukko 1. Johtamisosaamisen ulottuvuudet LIITE 1.

Johtamisosaamisen 12 pääulottuvuutta ja niiden 69 osa-aluetta. (Sinkkonen & Taskinen 2002.)

Terveydenhuoltojärjestelmä ja hoitotyön rooli
siinä
– terveydenhuoltojärjestelmän luonne ja rakenne
– hoitotyön tehtävät ja merkitys
terveydenhuollossa
– väestön terveystarpeet ja hoitotyön tavoite
– hoitotyön johtaminen terveydenhuollossa
– hoitotyön hallinto terveydenhuollossa

Tiedonkulun varmistaminen ja kommunikointi
– tiedon merkitys hoitotyössä
– manuaalisten tietojärjestelmien hallinta
hoitotyössä
– ATK-järjestelmien hallinta hoitotyössä
– suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
– potilaskohtaiset tietojärjestelmät hoitotyön
tutkimuksessa

Hoitotyön organisaatiorakenteen määrittely
– koko organisaatiorakenteen määrittely
– virallinen organisaatiorakenne
– väestön terveystarpeiden ja voimavarojen
vaikutukset organisaation rakenteeseen
– hoitotyön ylimmän johdon asema organisaation
rakenteessa
– valta ja riippuvuus keskitetyissä ja hajautetuissa
organisaatioissa
– hoitotyön organisaation kehittäminen
vastaamaan väestön terveystarpeita

Henkilöstöhallinto
– toimenkuvien ja työn analyysit
– toimenkuvien ja työn kehittäminen
– työntekijöiden haastattelu ja valinta
– henkilöstön sijoittaminen
– työvuorolistojen laadinta
– hoitotyöntekijöiden organisaatiossa pysymisestä
huolehtiminen
– yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa
– hoitotyöntekijöiden suoritusten arviointi
– kurinpidolliset toimenpiteet ja palkitseminen

Terveyspolitiikan muotoutuminen ja
muotoutumisprosessit
– terveyspolitiikan muotoutumisprosessi
– terveyspolitiikan laatimiseen osallistuminen
– terveyspolitiikan tutkimus ja hoitotyön
johtaminen
– hoitotyön rooli valtakunnallisen terveyspolitiikan
muotoutumisessa

Taloushallinto
– taloudelliset kysymykset terveydenhuollossa ja
hoitotyössä
– budjetoinnin periaatteet hoitotyössä
– vastuu hoitotyön kustannuksista
– hoitohenkilöstön budjetti
– välineiden ja tarvikkeiden budjetti
– kustannus-, hyöty- ja vaikuttavuusanalyysit

Voimavarojen ja palvelujen suunnittelu
– päivittäisen suunnittelun menetelmät
– hoitotyön suunnittelun menetelmät
– hoitotyön suunniteltu muuttaminen
– voimavarasuunnittelun kehittäminen hoitotyössä
– hoitotyön kehittämisohjelmien laatiminen

Koulutus ja kehittäminen
– itsensä kehittämisen menetelmät
– hoitotyön kehittämisen menetelmät
– koulutusmenetelmät hoitotyössä
– tutkimustyön edistäminen ja tukeminen
– potilaiden opetus

Voimavarojen kohdentaminen ja ohjaus
hoitotyössä
– ympärivuorokautinen vastuu ja toimivaltuudet
hoitotyössä
– ohjauksen periaatteet ja tarkoitus
– aika voimavarana ja ajan hallinta
– päätöksenteon menetelmät hoitotyössä
– hoitohenkilöstön motivointi
– ristiriitojen käsittely hoitotyössä
– vastuun ja valtuuksien siirtäminen
– henkilöstön kohdentaminen

Standardien määritteleminen ja laadun
parantaminen
– standardien kuvaus ja määrittely
– hoitotyön käytännön standardien kehittäminen
– hoitotyön hallinnon standardien kehittäminen
– hoitotyön laadun parantamisohjelmien
kehittäminen
– standardien käyttö hoitotyön tulosten ja laadun
arvioinnissa

Jatkuva valvonta, seuranta ja arviointi
hoitotyössä
– päivittäinen seuranta hoitotyössä
– arvioinnin menetelmät ja mittarit hoitotyössä
– hoitokäytäntöjen arviointi
– hoitotyön hallinnon arviointi

Koordinointi ja yhteistyö
– organisaation eri tasojen välinen koordinointi
– eri toimialueiden välinen koordinointi
– koordinointi omalla osastolla tai omassa
työyksikössä
– moniammatillinen yhteistyö
– ryhmätyö terveydenhuollossa
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Esimerkki tiedonhausta LIITE 2.

Hakusanat: lähiesim? johta? osastonhoita? hoitotyön johtaja osastonjohtaja AND ammattitai?

osaamisvaatim? johtamisosaa? pätevyy? kompeten? johtajuus johtaminen = 525 tulosta.

10 relevanssiltaan vastaavinta tulosta on esitetty alla. Näistä numerot 6 (artikkeli Hoitotiede-

lehdessä) ja 10 (väitöskirja) otettiin mukaan analysoitavaan aineistoon. Kaikki muut olivat Pro

graduja tai ei tieteellisiä julkaisuja.

1 Halonen, Kaisa Hoitotyön johtaja hoitotyöntekijän ja työyhteisön voimavarojen

vahvistajana: kysely Itä-Suomen läänin avoterveydenhuollon hoitotyön johtajille 2008 Medic

2 Toivola, Päivi Osastonhoitaja eettisenä johtajana: osastonhoitajien näkökulma

2008 Medic

3 Kammonen, Jaana Osastonhoitajan johtamistyössä tarvitsema osaaminen:

esimiehen ja yhteistyökumppanin näkökulma 2008 Medic

4 Määttä, Maija Osastonhoitajan johtamistoiminta hoitohenkilökunnan arvioimana

erikoissairaanhoidossa 2008 Medic

5 Aitamaa, Elina Eettisten ohjeiden käyttö hoitotyön johtamisessa 2008 Medic

6 Vähäkangas, Pia Osastonhoitajana pitkäaikaisessa laitoshoidossa: kuvaus

lähijohtamisen sisällöstä kuntoutumista edistävillä osastoilla 2009 Medic

7 Kangasmäki, Elisa Eettinen johtajuus tukee sairaanhoitajien työhyvinvointia ja

jaksamista 2008 Medic

8 Kanste, Outi Johtajuuden yhteys henkilöstön työhön sitoutumiseen ja haluun

pysyä työssä 2008 Medic

9 Sirola-Karvinen, Pirjo Hallinnollinen työnohjaus inhimillisten voimavarojen

johtamisen menetelmänä terveydenhuollon organisaatioissa 2008 Medic

10 Vuorinen, Riitta Muutosjohtaminen suomalaisessa yliopistosairaalassa

osastonhoitajien ja sairaanhoitajien arvioimana 2008 Medic



Taulukko 2. Analysoidut ja taulukoidut tutkimukset. LIITE 3.

Tekijä / vuosi
Tutkimuksen nimi

Tutkimuksen
tarkoitus

Aineisto, otos,
kohderyhmä Keskeiset tulokset

Kanste, Outi
2005
Väitöskirja
Oulun yliopisto

Moniulotteinen
hoitotyön
johtajuus ja
hoitohenkilöstön
työuupumus.

Tarkoituksena
selvittää hoitotyön
johtajuuden ja
hoitohenkilöstön
työssäuupumisen
välistä yhteyttä
sekä testata
moniulotteista
johtajuusmittaria
Suomen
terveydenhuollossa

Postikysely
hoitohenkilöstölle
perusterveyden-
huollossa,
erikoissairaanhoidossa ja
yksityissairaaloissa.
Otos n=900 / vastauksia
n=627 ja uusintakysely
1 v. kuluttua, jossa
n=100 ja VP tuolloin
79 %.

Johtajuuden ja työuupumuksen yhteys monimutkainen. Tähän vaikuttivat mm.
työuupumuksen moniselitteisyys ja johtajuuden tilannetekijät. Palkitseva muutosjohtajuus ja
työntekijän aktiivinen valvominen nähtiin työuupumukselta suojaavana ja passiivinen
välttäminen altistavana tekijänä. Hoitotyön johtajat osoittautuivat työntekijöitä palkitseviksi
muutosjohtajiksi, mutta eroja ilmeni johtajan iän, työkokemuksen, työtehtävän ja
perustyöhön osallistumisen mukaan. Puolella hoitohenkilöstöstä esiintyi keskimääräistä ja
kymmenesosalla voimakasta työuupumusta. Voimakkaasta emotionaalisesta väsymyksestä
kärsi lähes joka viides. Henkilökunnan työuupumukseen nähtiin olevan yhteydessä
emotionaalinen väsymys, työssä onnistumisen kokemukset sekä työstä etääntyminen.
Johtajuuden ja työuupumuksen yhteys pysyi lähes samana vuoden intervallilla mitattuna.
Moniulotteista hoitotyön johtajuutta oli kuvattu esimiehen itsensä luottamusta herättävänä
olemuksena (rauhallisuus, kunnioitusta herättävä, arvostettu, itseluottamusta löytyy),
luottamusta rakentavana toimintana (uskoo alaisiin, luottaa arvoihin ja periaatteisiin,
osoittaa kyvykkyytensä), innostamisena (tuo esiin uusia kehittymis-mahdollisuuksia,
suunnittelee tulevaisuutta), älyllisenä kannustamisena (rohkaisi työntekijöitä, kyseenalaisti
toimintaa), yksilöllisenä kohtaamisena (kuuntelee, tukee jokaisen yksilöllistä osaamista),
palkitsemisena (antaa tunnustusta), aktiivisena valvomisena (seuraa alaisten työntekoa ja
sääntöjen noudattamista ja kiinnittää huomiota ei suunnitelman mukaisiin toimiin),
passiivisena valvomisena (ei puutu työyksikön asioihin jos kaikki on hyvin) ja välttävänä
johtamisena (ei käsittele pitkäaikaisia ongelmia, oli vaikeasti tavoitettavissa). Hoitotyön
johtajaan liittyvistä taustatekijöistä ikä ja työkokemus olivat merkitsevästi yhteydessä lähes
kaikkiin johtajuusulottuvuuksiin.

Surakka, Tiina
2006
Väitöskirja
Tampereen yliopisto

Osastonhoitajan työ
erikoissairaanhoidossa
1990- ja 2000-luvulla.

Tarkoituksena
kuvata ja verrata
osastonhoitajan
työtä erikoissairaan-
hoidossa
eri aikoina.

Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
osastonhoitajilta 1990-
luvulla kerätyt
päiväkirjat (n=8) ja
2000-luvun päiväkirjat
(n=44) sekä kahdeksan
hengen
ryhmähaastattelu.
Koko otos n=163.

Osastonhoitajan työssä esiin tulivat toimivaltaan liittyvät työt: järjesteleminen,
tietokeskuksena toimiminen ja yhteistyö. Vastuullisuuteen liittyvinä töinä olivat tukeminen,
osaamisen vahvistaminen / varmistaminen ja toimiminen kehittäjänä. Osastonhoitaja
ymmärtää perustyönsä ja toimii asiantuntijana sekä välittömässä että välillisessä hoitotyössä,
on osastonsa ns. yleismies. Hän on eteenpäinsuuntautuva ja tulevaisuusorientoitunut. Työn
laatu ja tuloksellisuus ovat hänelle tärkeitä samoin kuin uudistuminen. Osastonhoitaja
tunnistaa myös omat lähtökohtansa: osaamisen, jaksamisen ja oman työnkuvan.
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Vuorinen, Riitta
2008
Väitöskirja
Tampereen yliopisto

Muutosjohtaminen
suomalaisessa
yliopistosairaalassa
osastonhoitajien ja
sairaanhoitajien
arvioimana.

Tarkoituksena
kuvata suomalaisten
yliopistosairaaloiden
osastonhoitajien
muutosjohtamista
osastonhoitajien ja
sairaanhoitajien
arvioimana. Sekä
testata LPI-mittarin
rakenteen
soveltuvuutta
suomalaiseen
aineistoon.

Kvantitatiivinen aineisto
kerättiin viiden
yliopistosairaalan
osastonhoitajilta (n=481)
ja sairaanhoitajilta
(n=2405)
muutosjohtamismalliin
perustuvalla LPI-
mittarilla ja analysoitiin
SPSS-tilasto-ohjelmalla.
Kvalitatiivisella
ryhmähaastattelulla
kerättiin 13
osastonhoitajan
"syvällisempi tieto"
asiasta, joka analysoitiin
sisällön analyysillä.

Osastonhoitajien 5 yleisintä johtamisentoimintoa; prosessien kyseenalaistaminen, yhteiseen
visioon innostaminen, muiden valtuuttaminen toimimaan, tien näyttäminen ja rohkaiseminen.
Arviointien perusteella useimmin ja harvimmin kuvattujen johtamistoimintojen alle
muodostettiin lisäjohtamisentoiminnot; Kunnioitus ja arvostus muita kohtaan, luottamus ja
luotettavuus sekä tuki ja kannustaminen, valinnanvapaus, johtamisfilosofia ja esimerkin ja
palautteen antaminen, palkitseminen, kyseenalaistaminen, innovatiivisuus, uusien työtapojen
kokeilu ja riskien ottaminen sekä konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Osastonhoitajat
arvioivat käyttävänsä kaikkia johtamistoimintoja useammin kuin sairaanhoitajat. Eroja oli
osasto- sekä sairaalakohtaisesti. Osastonhoitajat valtuuttivat muutosjohtamisessa
sairaanhoitajia toimintaan, he näyttivät tietä, joka ilmeni harkittuna ja suunnitelmallisena
johtamisena. Rohkaisua oli, kun he kannustivat, tukivat ja palkitsivat sairaanhoitajia. Yhteistä
visiota innostettiin yhteistyön avulla, asiantuntijoita käyttämällä sekä tavoitteiden
asettamisessa että niiden saavuttamisen arvioinnissa. Maltillisuus uudistuksissa oli osoitus
prosessien kyseenalaistamisesta.

Hujala, Anneli
2008
Väitöskirja
Kuopion yliopisto

Johtamisen
moniäänisyys.
Johtaminen
vuorovaikutuksena ja
puhuntana
hoivayrityksissä.

Tavoitteena
laajentaa
ymmärrystä
johtamisen
vuorovaikutus-
ulottuvuudesta
etsimällä sille
sisältöä
sosiaalipsykologian
lähtökohdista.
Avata johtamisen
moniäänisyyden
käsitettä ja luoda
uusia johtamis-
näkökulmia.

Kvantitatiivinen aineisto
saatiin kahdella
kyselyllä; hoivayritysten
omistajayrittäjille
(n=464) ja toinen
työntekijöille (n=94).
Lisäksi analysoitiin
laadullisesti kolmen
hoivayrityksen
suunnittelupalavereja ja
niissä käytettyä
johtamispuhuntaa.

Tutkimuksen mukaan makrotason teoreettinen johtamispuhe on nostanut vuorovaikutuksen ja
kielen uudella tavalla esiin. Hoivayritysten johtaminen oli suunnitelmallista (käytössä
kirjallisia suunnitelmia ja tavoitteita, joita seurattiin), työntekijöitä osallistavaa laatutyötä
(säännölliset palaverit osastoilla, kehityskeskustelut), tasapainottelua rationaalisuuden ja
intuitiivisuuden välillä. Yhdessä oppivan ilmapiirin takaavat kokemusten vaihto, asioista
keskustelu ja käytännön kokemusten esiin tuominen. Yleisen johtamiskeskustelun periaatteet
pyritään viemään hoivayrityksissä organisaatiotasolla käytäntöön. Johtamisen
vuorovaikutusulottuvuuksista heikoimmat arviot saivat johdon ja työntekijöiden välisen
keskustelun vastavuoroisuus sekä kriittinen reflektio. Vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja
puhunnan merkitys onkin tärkeä huomioida tulevaisuudessa koulutuksien käytännöissä ja
sisällöissä. On muistettava, että moniäänisyys ei tarkoita vuorovaikutusjohtamisen
ideaalimallin tavoittelua. Yhtä lailla moniäänisyys tai jaettu johtajuus myös yksiääninen
autoritäärisyys ja hierarkkisuus syntyvät ja niitä ylläpidetään tai muutetaan
vuorovaikutuksessa.
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Isosaari, Ulla
2008
Väitöskirja
Vaasan yliopisto

Valta ja tilivelvollisuus
terveydenhuollon
organisaatioissa:
Tarkastelu
lähijohtamisen
näkökulmasta.

Tutkimuksen
tavoitteena on
tarkastella
terveydenhuollon
julkisten
organisaatioiden
valta- ja
tilivelvollisuus-
kysymyksiä
yksiköiden
johtamistoiminnan
kautta.

Survey-menetelmä
(lomake- ja
nettikyselynä) 10
sairaanhoitopiirin
alueella sekä
erikoissairaanhoidossa
että perusterveyden-
huollossa.
n= X / vastausten
lukumäärä 1197.
Aineiston keräämisen ja
käsittelyn ote
kvantitatiivinen.
Empiirinen aineisto
käsiteltiin tilasto-
ohjelman avulla
tilastollisilla
menetelmillä.

Lähijohtajan vallan osatekijät olivat: Vaikutusvallan lähteenä kompetenssi, vaikutusvallan
lähteenä asema, vaikutusvalta organisaatiossa, henkilöstömyönteisyys, harkinta, resurssien
hallinta, vaikutusvallan lähteenä verkostojen hallinta ja viimeisenä tiedottaminen. Vastuuta
lähijohtajilla oli päivittäisjohtamisesta, hallinnoinnista, kompetenssista ja taloudesta.
Henkilökunnan vastauksien perusteella lähijohtajan vastuu jakautuu yleiseen
johtamisvastuuseen, lailliseen ja hallinnolliseen vastuuseen sekä substanssivastuuseen.
Lähijohtajien vastausten perusteella erottui päivittäisjohtamisen alue, hallinnollinen vastuu
(organisaation sisällä), oikeudellinen vastuu ja yhteistyövastuu. Tarkastelu vastuun alueista
tapahtui muuttujien päivittäisjohtaminen, hallinnointi, kompetenssi ja talous kautta.
Lähijohtajat arvioivat vastuunottamisen kaikilla osa-alueilla korkealle. Vastuuta otettiin
päivittäisjohtamisesta ja hallinnoinnista enemmän kuin kompetenssista ja taloudesta.
Henkilökunta arvioi lähijohtajan ottavan vastuuta melko paljon, mutta selvästi vähemmän
kuin lähijohtajien itsensä mielestä. Henkilökunnan vastauksissa lähijohtajan tilivelvollisuuden
kohteita olivat oma itse, asiakas, hallinto ja henkilökunta. Lähijohtajilla analyysi tuo esiin
useampia tahoja: poliittinen, byrokraattinen, ammatillinen, henkilökohtainen, organisaation
sisäinen taloudellinen ja toiminnan johtamiseen liittyvä tilivelvollisuus. Tässäkin lähijohtajat
arvioivat tilivelvollisuutensa henkilökunnan arvioita korkeammaksi.

Aarva, Kim
2009
Väitöskirja
Tampereen yliopisto

Hoivan ja hoidon
lähijohtaminen.

Tavoitteena löytää
tekijöitä, joiden
ymmärtäminen voi
luoda edellytyksiä
hoiva- ja hoitotyön
johtamisen
kehittämiseen.

Laadullisen / empiirisen
aineiston hankinta
ryhmäkeskusteluin
(n=58) ja määrällinen
Survey-menetelmällä
(n=3259 / vastausmäärä
509)

Hoitotyön johtaminen sisältää 5 pääkohtaa: 1) Kokonaisuuksien hallinta, ohjaus, neuvonta
sekä resurssien turvaaminen, 2) Vastuunottaminen ja vastuunjako, 3) Tuen anto tiimityölle, 4)
Tietoon ja ammatillisuuteen perustuva johtamistyö ja 5) Ihmisten johtamista, innostusta ja
läsnäoloa. Hoivan johtaminen taas oli nelijakoinen: 1) Hoivan tarpeen ja rajojen
tunnistaminen, 2) Hyvän työilmapiirin luotsaaminen ja työn ohjaus lähellä asiakkaan eettisiä
perusarvoja, 3) Itsestäänselvyyksien johtamista vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa tämän
kotona ja 4) Puitteiden ja ajan antamista hoivatyölle. Sekä hoiva että hoitotyö nähtiin
laajoina ilmiöinä, joita ei ole helppo määritellä yksiulotteisesti. Lopputulos ryhmitelty
lähiesimiehen johtamistoiminnoksi (7): Suunnittelu ja seuranta, organisointi ja
kokonaisvaltainen työote, henkilöstöhallinto, työn johto ja ohjaus, arvot ja asiakaslähtöisyys
johtamisen lähtökohtina, ihmisjohtamisen ulottuvuus ja asiantuntijatyön johtaminen.
Johtamistoiminnoiden kuvaukset erosivat organisaatioaseman mukaan. Esimiehet painottivat
kaikkia enemmän kuin työntekijät. Keskeisinä johtamisperiaatteina nähtiin arvot ja osaamisen
johtaminen, yhteistyö, asiakaslähtöisyys ja strategia. Lähijohtajan rooleiksi muodostuivat
uudistaja, neuvottelija, tuottaja, johtaja, koordinoija, valvoja, edistäjä ja opastaja.
Keskeisin tehtävä hoitotyön johtajalla oli henkilöstöhallinto. Toiseksi tuli suunnittelu ja
seuranta ja kolmanneksi tuli työn johto ja ohjaaminen. Hoivan johtamisessa tärkeintä oli
henkilöstöhallinnon ohella asiakaslähtöisyys sekä ihmisjohtaminen.
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Oksanen, Riitta
Niemi, Antti
Paasivaara, Leena
2005
Tutkiva hoitotyö Vol. 3
(4)
Artikkeli

Osastonhoitajan
johtamistyön
ydinalueet
röntgenosastolla.

Tutkimuksen
tarkoituksena
kuvata ja analysoida
osastonhoitajan
johtamistyön
ydinalueita
röntgenosastolla.

Kahden
sairaanhoitopiirin
osastonhoitajat (n=10)
teemahaastattelussa.
Analysointi
sisällönanalyysilla.

Kliinisen osaamisen ylläpidossa korostuivat substanssin hallinnan vahvistaminen (edellyttää
teknistä osaamista), asiakkaan ja henkilökunnan näkemysten huomiointi ja röntgenosastoon
liittyen säteilyn huomiointi. Osastonhoitajan tehtäviin katsottiin kuuluvaksi henkilöstön
työhyvinvoinnista ja ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen, tämä toteutui kuntoutuksen
ja työkykyä ylläpitävien projektien, työnkierron ja työolosuhteiden järjestämisen avulla.
Psyykkistä työhyvinvointia toteutettiin kohtelemalla kaikkia tasapuolisesti. Osastonhoitajan
tuli olla tavoitettavissa ja läsnä sekä puuttua kielteisiin asioihin, kuten kiusaamiseen ja
työtehtävien laiminlyöntiin. Aikaa tuli olla keskusteluihin ja ongelmien yhdessä ratkaisuun.
Henkilökunnan ammattitaidon vahvistamisessa osastonhoitajan rooli oli koulutuksien
järjestäminen ja työn delegointi. Työtä ja vastuuta jaetaan kiinnostuksen ja osaamisen
mukaan. Osastoilla käytettiin myös paljon tiimityötä. Lisäksi osastonhoitajat varmistivat
toimintaa mm. taloushallinnolla, he vahvistivat johtajuutta oman työn hallinnan ja
itsetuntemuksen kautta ja välittivät tietoa aktiivisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
Lopussa muodostettu neljä johtamistyön ydinaluetta: kliinisen osaamisen ylläpito, henkilöstön
tukeminen, toiminnan varmistus ja johtajuuden vahvistus.

Uusitalo, Tarja
Laakso, Hilkka
2005
Tutkiva hoitotyö Vol. 3
(1)
Artikkeli

Osastonhoitajien
johtamistaito
hoitohenkilöstön
arvioimana.

Tarkoituksena
kuvata
osastonhoitajien
transformatiivisen
johtamistaidon
yhteyttä
hoitotyöhön ja
hoitohenkilöstön
kehittämiseen
hoitohenkilöstön
arvioimana.

Kahden sairaalan
hoitohenkilöstö (n=287).
Vastauksia 155 kpl.
Kyselylomake sisäisenä
postina. Aineiston
analyysi NCSS 2000-
tilasto-ohjelmalla.
Avointen kysymysten
vastaukset laadullisella
sisällönanalyysillä.

Osastonhoitajien transformatiivisen johtamistaidon vahvin osatekijä oli idealisoiva vaikutus
(2/3 vastaajista). Sitä kuvasivat mm. luottamus henkilökunnan ammattitaitoon ja tavoitteena
oleva potilaan hyvä hoito. Huonoimmaksi arvioitiin individualismin korostaminen (1/3
vastaajista). Osastonhoitajia pidettiin inspiroivina (50 % vastaajista), tämä näkyi
yhteistyökykynä ja hoitotyön kiinnostavuuden ylläpitämisenä. Osastonhoitajan toiminta näkyi
myös erilaisten hoitotapojen hyväksymisenä, rohkaisemisena mielipiteiden esittämiseen,
kannustamisena ideointiin, ajatteluun ja vaihtoehtoisiin työtapoihin, lisäksi hän mahdollisti
henkilökunnan koulutuksiin pääsyn. Yliopistotutkinnon suorittaneilla osastonhoitajilla
paremmat arvosanat kuin opistoasteen oh:jilla. Yli 50-vuotiaat eivät enää olleet niin
transformatiivisesti johtavia, eivätkä yli 10 vuotta oh:na työskennelleet. Lyhyen ajan alaisena
työskennelleet ja motivoituneet työntekijät vastasivat osastonhoitajiensa olevan
transformatiivisempia. Osastonhoitajien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nähtiin avoimissa
kysymyksissä olevan moraali ja eettisyys, vastuunjako, hoitohenkilöstön kehittämisen
mahdollistaminen, hoitotyön edunvalvonta ja oman ammattitaidon ylläpitäminen.
Osastonhoitajien taidot kehittää hoitotyötä arvioitiin hyviksi; parhaiten järjestyivät
koulutukset, hoitotyön suunnittelu ja työvuorojen organisointi, huonoiten osastonhoitajien
toimintaa kuvasi tavoitteiden arviointi kehityskeskusteluissa. Kehittämisehdotuksina nähtiin
kehittämisen suunnitelmallisuus, yksilöllisyyden huomiointi ja riittävät resurssit.
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Marjamäki, Minna
Kankkunen, Päivi
Suominen, Tarja
2006
Premissi 3 / 2006
Tieteellinen artikkeli

Osastonhoitajan
johtamistaidoilla on
ratkaiseva merkitys
henkilöstön työhön
sitoutumiseen.

Tarkoituksena
kuvata
perioperatiivisten
sairaanhoitajien
työhön sitoutumista
ja sitä, mikä
merkitys esimiehillä
on työhön
sitoutumiseen.

Teemahaastattelut n=24
ja induktiivinen
sisällönanalyysi.

Työhön sitoutumista edistävät lähijohtajan toimet: 1) Henkilökohtaiset ominaisuudet =
positiivinen, innostava ja kannustava asenne, helposti lähestyttävä, joustavuus, huumori,
luotettavuus ja määrätietoisuus. 2) Johtamistapa = oikeudenmukaisuus, valtaa korostamaton,
tasapuolinen, kliiniseen työhön osallistuva, fyysisesti läsnä oleva. 3) Toiminta henkilöstön
voimavarojen tukijana = palautteen anto, kannustus, henkilökunnan edunvalvojana toiminta
ja valmentaminen. 4) Työn organisointikyky = taukoja arvostava, riittävät resurssit takaava ja
turvallisen työyksikön korkeatasoisen toiminnan takaaja. 5) Hyvä henkilöstöjohtaminen =
mahdollistaa koulutuksiin pääsyn, kantaa vastuun, hyödyntää kykyjä ja kuuntelee toiveita.
Työhön sitoutumista estävät toimet: Henkilökohtaisista ominaisuuksista mainittiin etäinen
persoona, vaikeasti lähestyttävyys ja kontaktia ottamattomuus. Huonosta johtamisesta
mainittiin negatiivinen merkitys työilmapiiriin, autoritäärinen johtajuus, alaisiin
luottamattomuus ja käskyjen jako ja huono työnjako. Voimavarojen tuen puute näkyi
epävarmuutena työyksikössä ja epäselvyytenä vastuun kantamisessa eikä osastonhoitaja ollut
tavoitettavissa. Organisaatiomuutosten aiheuttamat osastokokojen laajenemiset vähensivät
työhön sitoutumista, koettiin ettei osastonhoitaja enää tiedä mitä päivittäisessä työssä
tapahtuu. Arvioitiin myös että osastonhoitajalla oli vaikeuksia hallita sekä instrumentti- että
anestesiapuolen osaaminen. Neutraali ja näkymätön esimies koettiin merkityksettömäksi,
korkeintaan taustavaikuttajaksi.

Holmlund, Leif
Eriksson, Ulla
Kankkunen, Päivi
Suominen, Tarja
Koponen, Leena
2007
Hoitotiede Vol.19 (3)
Artikkeli

Osastonhoitajien
itsearviointi
osaamisestaan
tuloskortin (BSC)
näkökulmien mukaan.

Tarkoituksena
kuvata
erikoissairaanhoidon
osastonhoitajien
osaamista
tuloskortin prosessi-
, asiakas-, talous- ja
henkilöstö-
näkökulmasta.

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin
osastonhoitajat (n=160).
Kyselylomake,
analysoitu tilastollisin
menetelmin.
Vastauksia 124 kpl.

Osastonhoitajat arvioivat osaamisensa hyväksi kaikilla neljällä alueella, joita olivat
tuloskorttimallia mukaillen prosessiosaaminen, asiakasosaaminen, talousosaaminen ja
henkilöstön kehittämisosaaminen. Prosessiosaaminen sisälsi tehokkaan toiminnan hallinnan,
osaston ja sen toiminnan johtamisen, moniammatillisen yhteistyön, laatuosaamisen ja
tutkimustiedon hyödyntämisen. Asiakasosaaminen sisälsi yksikön asiakaslähtöisen johtamisen,
potilashoidon hallinnan, kyvyn kehittää osaston toimintaa tavoitteena paras mahdollinen
potilashoito. Talousosaaminen sisälsi taloudelliset suunnitelmat, seurannat ja vastuun,
laskujen käsittelyn, hankinnat ja kustannusseurannan. Henkilöstöosaaminen käsitti kyvyt
haastaa henkilökuntaa löytämään uusia työtapoja, toiminnan tavoitteista lähtevän
johtamisen, oppimisen edellytysten turvaamisen ja henkilöstön erityistaitojen hyödyntämisen.
Osaaminen oli hyvää kaikilla 4 alueella, huonointa prosessi- ja talous-osa-alueissa.
Prosessiosiossa osastonhoitajat arvioivat parhaimmaksi hoitotyön asiantuntijana toimimisensa,
heikoimmaksi arvioitiin osallistuminen laatuprojekteihin. Asiakasosassa parhaimmaksi
arvioitiin osaston potilasryhmien hoidon periaatteiden hallinta, heikoimmaksi osallistuminen
näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseen. Talousosassa heikointa oli osaston talouden
suunnittelun osaaminen ja kustannustehokkuuden seurannan kehittäminen, vahvinta taas oli
osaston toiminnan suunnittelu ja osaston laitekannasta vastaaminen ja henkilöstörahojen
kohdentaminen budjetin rajoissa. Henkilöstöosassa parasta oli ongelmatilanteiden käsittely,
säädösten ja sopimusten huomioiminen, osaston koulutussuunnitelman laatiminen ja kehitys-
keskustelujen käyminen. Ammatti- tai tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneilla
osastonhoitajilla paremmat itsearvioidut tutkimusvalmiudet.
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Mäkelä, Annikka
Kanste, Outi
Nikkilä, Juhani
2007
Tutkiva hoitotyö Vol. 5
(4)
Artikkeli

Psyykkiset
kuormitustekijät ja
jaksamista edistävät
tekijät
osastonhoitajan
työssä.

Tarkoituksena
kuvata mitkä tekijät
edistävät
työssäjaksamista ja
mitkä lisäävät
kuormitusta.

Pitkään työssäolleiden ja
esimiestehtävissä
toimineiden
osastonhoitajien
teemahaastattelut (n=6)
ja sisällönanalyysi.

Työtä kuormittivat kiire ja yksinäisyys työssä, puutteet koulutuksessa, riittämätön työn
hallinta, yhteistyöongelmat (osastonlääkärin vaihtuminen useasti, yhteistyön toimimattomuus
ylihoitajan kanssa, vähäiset vaikutusmahdollisuudet) sekä odotusten ja vaatimusten
ristiriitaisuus (huono sijaistilanne, miten henkilökunta saadaan jaksamaan). Jaksamista
edistivät esimiehen ja työyhteisön sosiaalinen tuki, työnohjaus, vertaistuki, persoonallisten ja
ammatillisten valmiuksien vahvistus sekä yhteiset arvot ja työn visio potilaan hyvän
edistämiseksi. Johtamistyö on pitkälti yksinoloa: vastuun ja velvollisuuksien kohtaamisessa,
ristiriitatilanteiden selvittämisessä, työyhteisön tukemisessa ja kannustamisessa.
Rooliristiriitoja esiintyy toimittaessa työnantajan ja organisaation tai alaisten ja työyksikön
edustajana.

Vähäkangas, Pia
Noro, Anja
2009
Hoitotiede Vol. 21 (2)
Artikkeli

Osastonhoitajana
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa; kuvaus
lähijohtamisen
sisällöstä
kuntoutumista
edistävillä osastoilla.

Tarkoituksena
selvittää
kuntoutumista
edistävän osaston
toiminnan sisältöä
ja johtamisen
menetelmiä.

Osastonhoitajat (n=14)
vanhainkodeista ja
terveyskeskusosastoilta
ympäri Suomea, joissa
toiminta oli
kuntoutumista edistävää
ja joissa RAI-
laatuindikaattoreilla
mitattuna oli saatu hyviä
hoidon tuloksia.
Teemahaastattelut,
laadullinen
sisällönanalyysi.

Kaksi kategoriaa: kuntoutumista edistävän osaston tunnuspiirteet ja kuntoutumista edistävän
osaston johtaminen. Kuntoutumista edistävän osaston tunnunpiirteitä ovat toimiva työyhteisö,
toimintaympäristö ja kuntoutumista edistävä hoitotyö. Työyhteisön alakategorioina olivat
kuntoutumista edistävä toimintakulttuuri, innostunut ilmapiiri, yhteiset päämäärät,
omahoitajuus sekä henkilöstötekijät. Toimintaympäristön alakategorioina olivat tilat ja
työvälineet ja kuntoutumista edistävän hoitotyön alla taas nähtiin olevan lähtökohta,
tavoitteet, hoitajan toiminta sekä hoidon tulokset. Kuntoutumista edistävä johtaminen taas
jaettiin 8 pääkategoriaan: 1) mahdollisuuksien näkeminen, 2) itsetuntemus, 3) integriteetti,
4) avoin kommunikaatio, 5) oppimisen tukeminen, 6) arvostus, 7) toiminnan suunnittelu ja
organisointi sekä 8) hoidon tulosten seuranta ja arviointi. Mahdollisuuksien näkeminen sisälsi
yhteisten arvojen, periaatteiden ja vision luomisen, laajempien kokonaisuuksien käsittelyn ja
henkilöstön valinnan. Itsetuntemus sisälsi oman esimerkin, osastonhoitajan vastuun ja
henkilökohtaiset vahvuudet. Integriteetti sisälsi linjan pitämisen ja mieleen palauttamisen.
Avoin kommunikaatio käsitti kuuntelemisen, näkyvillä olon, keskustelemisen ja palautteen
antamisen. Oppimista osastonhoitaja tuki tuomalla näyttöön perustuvaa tietoa, opettajana
toimimisella, koulutuksien järjestämisellä, kehityskeskusteluilla, perehdyttämisellä ja omalla
oppimisellaan. Arvostus loi innovatiivisempaa ilmapiiriä ja auttoi työntekijöitä jaksamaan.
Toiminnan suunnittelu ja organisointi sisälsi kiireen hallintaa, käytännön toimien ja talouden
suunnittelua sekä käytännön hoitotyöhön osallistumista. Hoidon tulosten seurantaa ja
arviointia toteutettiin arvioimalla ilmapiiriä, hoitosuunnitelmia ja hyödyntämällä RAI
arviointeja, lisäksi käsiteltiin omaisten palautteita. Inhimillisten voimavarojen johtaminen
korostui, jossa muutos- ja osaamisen johtamisella oli tärkeä merkitys. Lähijohtajan rooli
moninainen; hoitotyön asiantuntija, tienviitoittaja, kriittisen ajattelun ja ongelman ratkaisun
mahdollistaja. Mieleenpalauttamisen merkitys korostui lähijohtamisen keinona. Yhteenveto:
Kuntoutumista edistävän johtamisen mallin avulla voidaan tukea kuntoutumista edistävää
hoitotyötä, turvata henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja kiinnostus hoitotyöhön.



7

Schildt, Tiina
Partanen, Pirjo
Suominen, Tarja
2009
Premissi 2 / 2009
Tieteellinen artikkeli

Transformationaalinen
johtajuus:
erikoissairaanhoidon
osastonhoitajat
muutosjohtajina.

Tarkoituksena
kuvata
transformationaalis
en johtamisen
ulottuvuuksia ja
niiden ilmenemistä
erikoissairaanhoidos
sa työskentelevillä
osastonhoitajilla.

Verkkokysely yhden
suomalaisen
keskussairaalan
hoitohenkilöstölle
n=1098, josta vastausten
määrä oli 355 eli
vastauspros. 30,5 %.
Tilastolliset
analyysimenetelmät

Transformationaalisten johtamisulottuvuuksien esiintyminen: 1) Luottamuksen rakentaminen;
sisältää oikeudenmukaisen kohtelun, yhteiset arvot, rehellisyyden ja vastuunkannon. 2)
Inspiroiva tapa motivoida sisälsi vahvan yhteishengen, yhdessätekemisen, huumorin ja
toiminnan selkeät ja innostavat tavoitteet. 3) Älyllinen stimulointi oli vallan ja vastuun
alaspäin jakamista, uusien ajatusten esiintuonnin haasteita, virheiden pelkäämättömyyttä ja
kannustusta oma-aloitteisuuteen. 4) Ihmisen yksilöllisen kohtaamisen nähtiin sisältävän
työntekijöistä huolen pitämisen, aidosti välittämisen, kuuntelemisen ja tasa-arvoisuuteen
perustuvan vuorovaikutuksen. Johtajuuden ääripäiksi kuvattiin 1) kontrolloivaa johtamista;
valvonta, kontrolli, luottamuspula, langat omissa käsissä ja 2) passiivista johtamista; hitaus
päätöksenteossa haittasi tuloksellisuutta, ongelmat lakaistiin maton alle, vastuunkantaja oli
kadoksissa ja lähinnä esimies loisti vain poissaolollaan. Johtamisella nähtiin olevat suuret
vaikutukset ammattitaitoon, tehokkuuteen, tyytyväisyyteen ja yrittämisen haluun. Myös
työyksikön koolla ja tyypillä oli merkitystä johtamisulottuvuuksien esiintymiselle.
Päätelmänä: lähijohtamisessa käytetään kohtalaisen hyvin transformationaalista
johtamistyyliä, joka edistää työntekijöiden sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Tulee
huolehtia siitä, että lähijohtajia tuetaan, työ mahdollistetaan ja edistetään johtajan omaa
jaksamista ja henkilökohtaista kehittymistä. Vahva osaaminen, yhteishenki ja yrittämisen halu
ovat johtamisen tuloksia ja transformationaalisen johtamisen piirteitä. Niiden aikaan
saamiseksi tarvitaan osaavaa, hoitotyötä ymmärtävää ja arvostavaa osastonhoitajaa.



Taulukko 3. Kategorioiden muodostuminen Liite 4.

KOMMUNIKATIIVINEN OSAAMINEN

Pelkistetyt ilmaisut Alakategoria Yläkategoria

- säädösten ja sopimusten
huomiointi

- kielteisiin asioihin
puuttuminen

- vastuunjako
- päätöksien tekeminen
- neuvottelija
- ristiriitojen selvittely x 2
- ongelmien ratkaisija
- ongelmatilanteiden käsittely
- henkilöstön valinta
- kuunteleminen
- toiveita kuunteleva
- tavoitteiden arviointi

kehityskeskusteluissa
- kehityskeskustelut x 3
- vuorovaikutuksellisuus
- rekrytointi
- keskustelu
- yksilöllisyyden huomioiminen
- henkilöstön näkemysten

huomiointi
- avoin kommunikaatio
- vastavuoroinen keskustelu
- asiakkaan ja omaisen

näkemysten huomiointi
- omaisten palautteiden

käsittely
- tiedottaminen, tiedonvälitys
- tietokeskuksena toimiminen
- aktiivinen tiedonvälitys
- tiedon välittäminen
- työpaikkakokousten

pitäminen

- palautteen antaminen
- palkitseminen
- tukeminen
-  rohkaiseminen x 2
- kannustus x 3
- ohjaus ja neuvonta
- työnohjaus x 2
- valvoja
- valmentaminen
- työyhteisön tuki
- vertaistuki
- opettaminen
- ohjaaminen, ohjaus
- perehdytys
- tunnustuksen antaminen
- inspiroija
- motivoija
- rohkaisee esittämään

mielipiteitä
- oma-aloitteisuuteen

– neuvottelee

– kuuntelee

– keskustelee

– tiedottaminen ja
viestintä

– henkilökunnan
informointi

– palautteen antaminen

– tuki ja rohkaisu
– työyhteisön tuki

– kannustaminen

– älyllinen kannustus

1. VUOROVAIKUTUSTAIDOT

2. TUKEMINEN
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kannustus
- kannustaa ideointiin ja

ajatteluun

- johtoryhmätyöskentely
- vaikutusvalta organisaatiossa
- organisaation edustajana

toimiminen
- työnantajan edustajana

toimiminen
- työyhteisön edustajana

toimiminen
- henkilökunnan edustajana

toimiminen
- kyky toimia verkostoissa x2
- tiimityö
- yhteistyö
- asiantuntijoiden käyttäminen
- moniammatillisuus
- yhteishengen luominen
- asiantuntijuus x 2
- yhdessätekeminen
- asiantuntijatyön johtaminen

– yhteistyö eri
ammattien kanssa

– tiimityö

– asiantuntijuus
– moniammatillisuus

3. YHTEISTYÖTAIDOT

KEHITTÄMISOSAAMINEN

Pelkistetyt ilmaisut Alakategoria Yläkategoria

- oppivan ilmapiirin takaava
- oman oppimisen varmistus
- innovatiivinen ilmapiiri
- innostunut ilmapiiri
- oppimisen edellytysten

turvaaminen
- oppimisen tukeminen
- henkilöstön kehittymisen

mahdollistaminen
- henkilökohtaisen kehityksen

varmistaminen
- koulutuksiin pääsyn

mahdollistaminen
- koulutuksien järjestäminen
- koulutussuunnitelmien teko
- ammatillisen osaamisen

vahvistaminen
- johtajuuden vahvistus
- henkilökunnan erityistaitojen

hyödyntäminen
- osaamisen johtaminen
- osaamisen ylläpito
- osaamisen varmistus
- vahva osaaja
- ammatillisesta osaamisesta

huolehtiminen

-

– tukee oppimista
– tukee kehittymistä

– järjestää koulutuksia
– vahvistaa osaamista

1. AMMATTITAIDON
VAHVISTAMINEN JA

YLLÄPITO
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- tietoon perustuva johtaminen
- tutkimustiedon hyödyntäminen
- ammatillisuuteen perustuva

johtaminen
- yhteiset arvot ja päämäärät
- yhteinen visio potilaan

parhaaksi
- innostavat tavoitteet
- realistiset tavoitteet
- toiminnan selkeä päämäärä
- osaston toiminnan organisointi
- osaston toiminnan suunnittelu
- osaston kehittäminen
- suunnitelmallinen kehitystyö
- yhteiseen visioon innostaminen
- työnjako, delegointi
- kehittämisosaaminen
- projektit
- laatujohtaminen
- laatutyön tekeminen
- visiointi, ideointi
- hoitotyön kiinnostavuuden

ylläpito
- tutkimustiedon hankinta
- näyttöön perustuvan hoitotyön

kehittäminen
- hoidon tulosten seuranta ja

arviointi

- vaihtoehtoisiin työtapoihin
kannustaminen

- uusien työtapojen kokeilu
- mahdollisuuksien näkeminen
- haastaa löytämään uusia

toimintatapoja ja malleja
- uudistaja
- riskejä pelkäämätön
- muutosjohtajuus
- kyky toimia muutoksessa
- kokeilunhaluinen
- tulevaisuusorientoitunut
- suunnittelee tulevaisuutta
- edistäjä

– yhteiset työn
tavoitteet, arvot ja visio

– osaston toiminnan
kehittäminen

– projektityöt
– laatutyöt

– hoitotyön kehittäminen

– uudet työtavat

– kyky toimia
muutoksessa

2. TOIMINNAN
SUUNNITELMALLINEN

KEHITTÄMINEN

3. MUUTOSJOHTAMINEN

TALOUSOSAAMINEN

Pelkistetyt ilmaisut Alakategoria Yläkategoria

- budjettiosaaminen
- taloussuunnittelu
- talousvastuu
- taloudellisuuden seuranta
- talousosaaminen
- kustannusseuranta
- kustannustehokkuus
- kustannustehokkuuden

seuranta
- tulosvastuu

TALOUDELLISUUS
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- pitää tuloksellisuutta
tärkeänä

- tulosten seuranta ja
arviointi

- mitattavat tavoitteet
- tavoitteiden saavuttamisen

arviointi
- tuottavuus
- tuottajana toimiminen
- tilivelvollisuus

- vastuu laitehankinnoista
- hankinnat
- laitehankinnat
- laitekannasta vastaaminen
- resurssien turvaaminen
- turvaa henkilöstön

saatavuuden
- henkilöstörahojen

kohdentaminen
- palkitseminen
- takaa riittävät resurssit
- laskujen käsittely

KUSTANNUSTIETOISUUS

TAVOITTEELLISUUS

TULOKSELLISUUS

HANKINNAT

RESURSSIEN
TURVAAMINEN

RAHAVAROJEN
KOHDENTAMINEN

1. SUUNNITTELU-
OSAAMINEN

2. ARVIOINTIOSAAMINEN

3. TOTEUTUS- JA
RESURSSIOSAAMINEN

PERSOONALLISET OMINAISUUDET

Pelkistetyt ilmaisut Alakategoria Yläkategoria

- esimerkillisyys
- luottamusta herättävä olemus
- luottamusta herättävä

toiminta
- eettinen
- arvot omaava ja tunnistava
- luotettava
- oikeudenmukainen
- tasapuolinen
- henkilöstöä arvostava
- henkilöstöä kunnioittava
- rehellinen
- luottaa henkilökuntaan
- aidosti välittävä
- helposti lähestyttävä
- läsnä oleva
- näkyvillä oleva
- tukija, kannustaja
- henkilöstömyönteinen
- tavoitettavissa oleva
- virheitä pelkäämätön
- positiivinen
- huumorintajuinen

- edunvalvoja
- kouluttautunut
- kokenut
- oma asiantuntijuus
- taukoja arvostava

– luottamus

– arvot

– oikeudenmukaisuus
– rehellisyys

– läsnä oleva

– huumorintajuinen

– asiantuntija

– hoitotyön tuntija

1. EETTINEN
OSAAMINEN

2. HOITOTYÖN
ASIANTUNTIJUUS
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- hoitotyötä arvostava
- hoitotyötä ymmärtävä
- työlle aikaa antava
- kliiniseen työhön osallistuva

- kiireen hallitseva
- jämäkkä
- linjan pitävä
- määrätietoinen
- vahva
- vastuunkantaja
- hyvä itsetunto
- hyvä itseluottamus
- valtaa korostamaton
- harkitsevainen
- maltillinen
- rauhallinen
- rationaalinen
- joustava

– hoitotyöhön osallistuva

– vahva

– vastuullinen

– rauhallinen

– käytännöllinen

3. JOHTAJUUS-
OMINAISUUDET


