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Abstract
The purpose of this study is to examine communality within work communities from the perspective of the nursing and rehabilitation staff working in the assisted living units of the East
Savo Hospital District, aka Sosteri.
The objective of this study was to gather information about which factors affect communality
within work communities, as well as how important communality is seen, and how it could be
improved within the work communities.
The research questions for this study were the following:
Which factors affect communality within work communities in the opinion of the nursing and
rehabilitation staff? How important and strong is communality within the work communities
viewed by the nursing and rehabilitation staff of assisted living units? How could communality
be improved in the opinion of the staff? The quantitative data for this study were collected
via Wepropol survey software. The survey was carried out as quantitative. Quantities and
percentages were analysed from the results.
In the opinion of the respondents, the factors that contributed most to communality were the
ability to affect the result of one’s work, the possibility to express one’s opinion, taking responsibility, common goals, respect, individual qualities, being accepted for who one is, giving and accepting support, helping others, instructing and supporting, acting constructively,
decorous interaction, the actions of the manager, and acting according to the organisational
values. Possibilities for career advancement were not viewed as important for communality.
Statements regarding communication and interaction received mixed responses.
On average, communality within work communities was viewed as extremely important, and
communality within one’s own work community was viewed as fairly strong. In the opinion of
the respondents, the best ways to improve communality were positive feedback, the improvement of work methods and accepting differences.
In the future, it could be studied whether a person’s impression about the importance of
communality affects their contribution to communality within their work community.
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1

JOHDANTO

Yhteisöllisyyden tunteella on monia positiivisia vaikutuksia työntekijässä ja organisaatiossa. Parhaimmillaan tunne vähentää työpoissaoloja ja kehittää työntekijöiden kommunikaatiota ja työskentelyn menetelmiä. (Lampinen ym. 2013,
72.) Työyhteisö on nykyään merkittävässä osassa ihmisen jokapäiväistä elämää, mikä tekee yhteisöllisyyden tarkastelusta työyhteisössä tärkeää. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 5). Työyhteisöt korvaavatkin entistä enemmän perinteisiä yhteisöjä, kuten perhettä ja naapureita. (Lampinen ym. 2013, 71).

Sosiaali- ja terveysministeriön (2019, 10) linjaus vuodelle 2030 on parantaa
työntekijän työelämän laatua. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi vaikuttaa työtapoihin, turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja sosiaaliseen kestävyyteen
yhteiskunnassa. Tämä vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä erilaisten hallintojen välillä. Näitä tavoitteita ovat osaltaan edistämässä työmarkkinajärjestöt, ministeriöt, terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, työterveyslaitos sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Merkittävänä osana kehitystä toimii myös yhteistyö työntekijöiden ja
esimiesten välillä. Lisäksi nämä linjaukset edistävät työyhteisöjen kehitystä.
Kuitenkin tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan jatkossa vielä enemmän. Tulevaisuudessa tekijöiden nähdään olevan merkityksellisiä tehokkuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Toteutuakseen viihtyisä ja yhtenäinen työyhteisö vaatii jokaisen työntekijän toimintaa yhteisten tavoitteiden hyväksi. (Terveydestä hyvinvointia 2020 2011).

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on yhteistyökumppanina työelämä 2020 - Suomen
työelämä Euroopan paras 2020 hankkeessa. Hanke tehdään verkossa vuosina 2016–2019, lisäksi siihen osallistuu 70 organisaatiota ympäri maailmaa.
Hankkeen päämääränä on kehittää hyvinvointiin ja yhteistyöhön liittyviä toimintatapoja. Näin pyritään parantamaan tuottavuutta ja laatua työelämässä.
Erityisesti uutta digitaalista osaamista halutaan hyödyntää. Myös johtamiseen,
kehittämiseen, luottamukseen ja yhteistyöhön kohdistuvaa toimintakulttuuria
halutaan edistää. (Tutkimustyö ja hankkeet 2018.)
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Mielestämme yhteisöllisyyden tunne on tärkeässä roolissa hoitoalalla, jossa
asiakkaan hoitoon osallistuu suuri ja moniammatillinen tiimi. Se lisää yhteenkuuluvuuden kokemusta. Lisäksi organisaation on helpompi kehittää toimintaansa. Tulevaisuudessa yhteisöllisyys voi olla tärkeässä asemassa työpaikkaa valitessa, ja valttikortti monelle yritykselle ammattitaitoisista työntekijöistä
kilpailtaessa.

Selvitämme opinnäytetyössämme, mitä yhteisöllisyys tarkoittaa työyhteisössä,
miten yhteisöllisyys ilmenee palveluasumisyksiköiden työntekijöiden keskuudessa ja miten sitä voitaisiin edistää. Tavoitteena lisätä palveluasumisyksiköiden henkilöstön tietoisuutta yhteisöllisyydestä ja sen kehittämisestä. Luomme
työmme pohjalta havainnollistavan esityksen Sosterille.

2

SOSTERI

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eli Sosteri tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut Savonlinnassa ja Enonkoskella. Näihin palveluihin
kuuluu erikoissairaanhoito, sosiaali-, ympäristö- terveyden- ja perusterveydenhuolto. Reilut 43 000 asiakasta hyödyntää organisaation palveluita ja henkilöstöäkin on 1600. (Organisaatio 2018; Heikkinen 2019.) Organisaation strategisia arvoja ovat uudistuva osaaminen, vastuullisuus, asiakas ensin ja hyvinvointi. Missiona on tuottaa terveys- ja hyvinvointipalveluja alueiden jokaiselle
ihmiselle. Visiona on antaa mahdollisimman viiveetön ja nopea hoito. (Kuntayhtymän strategia talousarvio ja suunnitelma 2019–2021 2018.)

Tällä hetkellä Sosterissa on käytössä SHQS-laatuohjelma, joka on kehitetty
sosiaali- ja terveyspalveluille. Tähän ohjelmaan kuuluvat ulkoiset auditoinnit ja
oma-arviointi. (Organisaatio 2018.) Laadunhallinnassa tarkoituksena on panostaa toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja esimiestaitoihin. Ohjelmassa
potilasturvallisuus yhdessä riskienhallinnan kanssa ovat tärkeässä asemassa.
Myöskin henkilöstön osallistumiseen ja perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota. (Laadunhallintasuunnitelma 2017.)

Sosterin toiminnassa halutaan parantaa työntekijän mahdollisuutta tulla mukaan koulutuksiin ja erilaisiin arviointi- ja kehityskeskusteluihin. Tällä tavalla
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voidaan vaikuttaa tehokkaammin muutosten tuottamien ongelmien selvittämiseen. Tärkeimpiä toiminnan arvioinnin mittareita ovat työhyvinvointi ja henkilöstötyytyväisyys. (Kuntayhtymän strategia talousarvio ja suunnitelma 2019–
2021 2018.)

Sosteri tarjoaa omana palvelutuotantona pitkäaikaista hoitoa vanhankodeissa
ja palvelutaloissa. Vanhainkoteja Sosterissa ovat Kerimäen vanhankoti sekä
Savonrannalla sijaitseva Päivärinne. Yli 65-vuotiaille suunnattuja palvelutaloja
Punkaharjun alueella sijaitseva Helminauha, Mertalassa sijaitseva Karpalokoti
ja Enonkoskella sijaitseva Koskenhelmi. (Ikääntyneiden palveluopas 2018.)
Karpalokoti ja Helminauha ovat tehostetun palveluasumisen yksikköjä (Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
2019–2020 2019). Lisäksi Mäntykoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista kehitysvammaisille (Mäntykoti 2019).

Sosterissa palvelutarpeen arviointi tapahtuu asiakkaan tai hänen läheisensä
pyynnöstä. Myös muu henkilö, joka tuntee asiakkaan voi pyytää arviointia tarvittaessa. (Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi 2018.) Selvitä-Arvio-Sijoita eli
SAS-työryhmä toteuttaa palvelutarpeen arvioinnin (Palvelutalo Koskenhelmi
2018; Palvelutalo Karpalokoti 2018). Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään
RAI-järjestelmien (Resident Assesment Instrument) MAPLe-mittaria (Method
for Assessing Priority Levels). Mittarissa kiinnitetään huomiota kognitiiviseen
toimintakykyyn, päivittäisistä ja välineellisistä toiminnoista suoriutumiseen,
käytösoireisiin, päätöksentekokykyyn, kotiympäristöön, kaatumisiin, lääkitykseen, haavoihin, laitoshoitoon joutumisen uhkaan ja riittämättömiin aterioihin.
Mittarin asteikko on 1–5, yksi on erittäin vähäinen palveluntarve. Palveluntarve
kasvaa numeron suurentuessa aina 5 asti, joka on erittäin suuri palveluntarve.

Palveluntarpeen arvioinnissa hyödynnetään myös terveydentilaa havainnollistavaa Chess-asteikkoa (Changes in Health, End-stage disease and
Symptoms and Signs). Mittarissa 0 tarkoittaa erittäin vakaata terveydentilaa ja
5 puolestaan erittäin epävakaata terveydentilaa. Sosterissa palveluasumien
on tarkoitettu henkilöille, joiden päätöksentekokyky on sairauden takia alentunut eivätkä he pysty enää asumaan turvallisesti kotonaan sairautensa vuoksi.
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Tehostettuun palveluasumiseen, vanhainkotiin tai hoivahoitoon pääsemisen
kriteerit ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirissä seuraavat:

a) MAPLe 4–5 ja sen lisäksi kognitioon vaikuttava sairaus
b) Epävakaa sairaus, monien sairauksien takia säännöllinen ja jatkuva sairaanhoidollisten toimenpiteiden tarve sekä toistuvia sairaalajaksoja, esimerkiksi aivohalvaukset, joissa neuropsykologisia vajeita, vaikea keuhkoahtaumatauti, huono sokeritasapaino
diabeetikolla
c) MAPLe 2–3 ja VAIN jos toistuvaa turvallisuuden vaarantumista,
esimerkiksi karkailua tai vainoharhaisuutta (Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen ja hoivahoidon ohjaukseen
2016.)
Palvelutaloissa hoito on toimintakykyä tukevaa ja kuntouttavaa. Päämääränä
on asukkaiden turvallinen, laadullisesti korkeatasoinen elämä kotia vastaavassa sekä virikkeitä tarjoavassa ympäristössä. Pieni määrä asumispaikoista
on tarkoitettu lyhyempään hoitoon sekä kuntoutustoimintaan. Lisäksi Koskenhelmestä löytyy saattohoitohuone. Tarjolla on erilasia virikkeitä, kuten ulkoilua,
tuolijumppaa ja laulutuokioita. Henkilökuntaa on saatavilla ympäri vuorokauden. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden toimintakykyä siten, että
heidän omatoimisuutensa pysyisi yllä. (Palvelutalo Koskenhelmi 2018; Palvelutalo Karpalokoti 2018.)
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PALVELUASUMINEN

Tehostetun palveluasumisen osuus on lisääntynyt, kun tavallisen palveluasumisen sekä laitoshoidon osuus on pienentynyt tarkasteltaessa palvelurakenteen kehittymistä (Kauppi ym. 2015). Sosiaalihuoltolain (13.1.2014/21) mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat erityisen syyn
takia tukea tai apua asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelut muodostuvat tuetusta asumispalvelusta, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Tuettu asuminen on asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Tehostettua palveluasumista järjestetään
henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasuminen tarkoittaa palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja.
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Palveluasumista järjestetään ikäihmisille, vammaisille ja mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille (Asumispalvelut ja asunnon muutostyöt 2019).

KILPA-hankkeessa kerättiin tietoa 134 eri ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköstä, 53 kunnallisista-, 29 yritysten- ja 52 järjestöjen yksiköistä. Lisäksi 45 vanhainkotiyksikköä osallistui hankkeeseen. Lisäksi hankkeessa tutkittiin henkilöstön työn kuormittavuutta, johtamista, työyhteisön toimintaa, ja
henkilöstön hyvinvointia henkilöstökyselyllä. Tutkimuksessa selvisi, että eri toimijoiden palveluasumisen yksiköt eroavat asiakasrakenteeltaan ja kustannusten suhteen toisistaan. Julkisissa yksiköissä on monenlaisia eri asukkaita:
siellä hoidettiin päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevia, kliinisesti haastavia asiakkaita ja myös erilaisia dementikkoja. Kunnallisella puolella asukkaat
ovat muihin palvelutuottajiin verrattaessa fyysisesti ja kognitiivisesti parempikuntoisia, mutta toisaalta hoitoaika on pidempi sekä asiakkaat ovat kliinisesti
monimuotoisia ja monialaiseen kuntoutusluokkaan kuuluvia. Raskashoitoisimmat asiakkaat ovat sijoitettuina vanhainkoteihin. (Sinervo ym. 2010, 5, 49, 75–
76.)

Henkilöstökyselyssä selvisi, että työn kuormittavuus ja vaatimukset ovat kaikissa paikoissa keskimääräisesti melko korkealla, kaikista kuormittavinta työ
on julkisissa palveluasumisen yksiköissä ja järjestöjen vanhainkodeissa. Tämä
johtunee siitä, että julkisella puolella henkilöstömitoitus on pienintä. Toisaalta,
julkisissa palvelutaloissa viihdyttiin melko hyvin, työhön oltiin motivoituneita ja
johtamiseen pääosin tyytyväisiä. Työyhteisö toimi parhaiten yksityisessä palveluasumisessa. Johtaminen ja organisaation oikeudenmukaisuus olivat hyvällä tasolla julkisissa palvelutaloissa. Työyhteisön toimintaan olisi hyvä kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota julkisissa palveluasumisen yksiköissä. (Sinervo ym. 2010, 5, 49, 75–76.)

4

YHTEISÖLLISYYS

Seuraavaksi käsitellään yhteisöä ja yhteisöllisyyttä työelämän näkökulmasta,
tarkastellaan yhteisöllisyyden osa-alueita ja lopuksi pohditaan yhteisöllisyyden
muutosta teknologian myötä. Liitteestä 3 löytyy tiivistetty taulukko liittyen yhteisöllisyyden rakentumiseen työelämässä.
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4.1

Yhteisöllisyys ja työyhteisö käsitteinä

Yhteisö on elämänmuodon, aatteellisten tai taloudellisten päämäärien pohjalta muodostuva ihmisryhmä tai yhteenliittymä (Kielitoimisto sanakirja 2018).
Yhteisö on sanana johdettu suomessa sanasta yhdistää. Ferdinand Tönnes
määritteli 1800-luvulla yhteisön yksilöiden ja ryhmien suhteeksi, jossa vallitsevat solidaarisuus ja sitoutuminen, joita pidetään arvokkaana yhteisön sisällä.
(Paasivaara & Nikkilä 2010, 9–10.) Yhteisöt muuttuvat ajan myötä (Yhteisösosiaalityö 2017; Paasivaara & Nikkilä 2010, 9–10; Jäppinen 2012, 14). Yhteisöt
voidaan jaotella muodollisiin-, toiminnallisiin- ja symbolisiin. Muodollinen yhteisö voi olla rekisteröity yhdistys ja toiminnallinen yhteisö esim. kansalaisliike.
Symbolinen yhteisö muodostuu yksilöistä, jotka omaavat samantapaisen ajatusmaailman. Nettiyhteisöt kuten Facebook ovat merkittävässä roolissa kulttuurissamme. Näissä yhteisöissä vuorovaikutusmallit ovat erilaisia kuin perinteissä yhteisöissä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 9–10.)

Yhteisöllisyys muuttuu jatkuvasti, se ei ole pysyvä tila (Paasivaara & Nikkilä
2010, 30). Yhteisöllisyyden määritelmät eroavat jonkin verran toisistaan, eikä
yhtä oikeaa määritelmää ole olemassa (Lampinen ym. 2013, 71; Jäppinen
2012, 14). Yleisin englanninkielinen määritelmä yhteisöllisyydelle on sense of
community, myös termejä communality ja psycholoigical sense of community
käytetään (Lampinen ym. 2013, 71). Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan
yhteisöllisyys tarkoittaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. Paasivaaran ja Nikkilän (2010, 12–14) mukaan työelämän yhteisöllisyys on henkinen tunnetila, jota
voidaan kuvata esimerkiksi yksilön kiinnostuksella työyhteisöä ja siellä toimivia
henkilöitä kohtaan, myös arvot toimivat yhteisöllisyyden pohjana.

Työelämän yhteisöllisyydellä on pohja, joka muodostuu yhteisön omista ominaisuuksista. Tämä sisin olemus perustuu työntekijän osaamiselle, tahdolle ja
tunteille. Myös työntekijän omat ajatukset, näkemykset ja tavoitteet vaikuttavat
yhteisöllisyyden tunteeseen. (Jäppinen 2012, 20–21.) McMillan ja Chavis
(1986) kuvailevat yhteisöllisyyden tunnetta joukon sisäiseksi tunnesidokseksi.
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Tämä näyttäytyy keskinäisenä yhteenkuuluvuuden tunteena, joka on merkityksellistä ryhmän jäsenille. (Lampinen ym. 2013 71–72; Yhteisösosiaalityö
2017.)

Sosiaalinen pääoma, ryhmäkoheesio, me-henki sekä sosiaalinen identiteetti/solidaarisuus ovat läheisiä käsitteitä yhteisöllisyydelle. Yhteisöllisyyden
kasvaessa myös yhteisön sosiaalinen pääoma kasvaa. Tutkimuksissa sosiaalista pääomaa usein kuvataan yhteisöllisyyden tuotteeksi tai yhteisöllisyyden
kanssa rinnakkaiseksi. (Jäppinen 2012, 122; Lampinen ym. 2013, 72). Hyypän
(2008, 2009) mukaan sosiaalisella pääomalla voidaan tarkoittaa samaa kuin
yhteisöllisyydellä, joka yksinkertaisesti se on ihmisten keskuudessa esiintyvä
aineeton hyödyke.

Sosiaalinen pääoma on yksilön ja yhteisön resurssi, jota voidaan hyödyntää.
On osoitettu, että sosiaalisella pääomalla on myönteisestä vaikutuksesta talouteen ja työyhteisöön. (Helin, 2010 562–567.) Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan myös ihmisten tai ryhmien sosiaalisten suhteiden luomia verkostoja
sekä niistä syntyvää vastavuoroisuutta ja luottamusta. Esimerkiksi sosiaalisiin
tapahtumiin osallistuvat ja ihmisiin luottavat henkilöt kokevat itsensä terveemmiksi kuin heikomman sosiaalisen pääoman omaavat ihmiset. (Sosiaalinen
pääoma 2019; Ruuskanen, s. a.; Hoven-Korpela 2013, 14.) Yläkäsite sosiaaliselle pääomalle on aineeton pääoma, joka koostuu psykologisesta, rakenteellisesta ja sosiaalisesta pääomasta (Manka & Larjovuori 2013, 6–7).

Lumiahon (2017, 221–236) mielestä yhteisöllisyys toteutuu, kun työntekijät
ovat itseohjautuvia, motivoituneita ja tiimityöskentely taitoisia. Tiimityölähtöinen organisointi kehittää sosiaalista pääomaa etenkin vuokratyössä. Tämä
edistää vuokratyöntekijän sitoutumista. Suurin haaste sosiaaliselle pääomalle
on erillisyyden kokemuksen vähentäminen. Siksi vuokratyöntekijöitä tulisi pitää mahdollisimman yhdenvertaisina. Tavallisesti vuokratyöntekijät kokevat tiimin voimavarana. Se tekee läheisen vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa
tarpeelliseksi. (Mäntylä 2015, 88–95.)
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Työyhteisö perustuu päämäärähakuisuuteen. Eli työyhteisö on tietty määritelty kokonaisuus rakenteellisesti ja toiminnallisesti. Lisäksi työyhteisöllä on
omat toimintamallinsa sekä kehittämistyönsä, tavoitteensa, johtaja ja henkilöstö. (Juuti ja Vuorela 2002.) Lindström (1994) määrittelee työyhteisön muodostuvan yhdessä työskentelevistä henkilöistä, jotka toimivat perustehtävän
mukaan. Työyhteisö on toiminnallinen ryhmä, jolla on yhteiset voimavarat, tavoitteet ja taidot. Työyhteisöjen toiminta perustuu aina perustehtävälle, joka oikeuttaa jäsenten yhdessä olemisen. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 9–10,16, 55–
56.)

Hyvän työyhteisön ominaisuuksiin kuuluvat mm. tasa-arvo, toimiva vuorovaikutus, sopivasti kuormittavat työtehtävät, oikeudenmukaisuus ja kannustava
työilmapiiri. Hyvällä johtamisella ja organisointikyvyllä on yhteys vastuun, roolien ja valtuuksien tasapainoon. Lisäksi mielekäs työyhteisö on vapautunut,
jolloin jäsenet tukevat toinen toisiaan. (Työturvallisuuskeskus 2019.)
4.2

Työelämän yhteisöllisyyden osa-alueet

Käytämme työmme pohjana Lampisen ym. 2013 määritelmää yhteisöllisyyden
osa-alueista, joita olemme täydentäneet muista tutkimuksista saatavilla tiedoilla. Lampisen ym. (2013, 71–79) tekemässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytettiin lähteenä 30 eri tutkimusartikkelia, joissa on tutkittu
suoraan yhteisöllisyyttä tai sitä osana jotakin muuta kokonaisuutta, esimerkiksi
työelämän laatua. Työelämän yhteisöllisyys muodostuu kirjallisuuskatsauksen
perusteella työelämän yhteisöllisyyttä luovista tekijöistä ja yhteisöllisyyden tunteen aikaansaamista seurauksista. Kulttuuri, yksilö, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot selittävät suurimmaksi osaksi yhteisöllisyyden muodostumista. (Lampinen ym. 2013, 71–79.)

Yhteisöllisyyden osa-alueet muodostuvat työyhteisössä kymmenestä ulottuvuudesta. Ulottuvuuksia ovat oman toiminnan arviointi, vuorovaikutus, moniäänisyys, joustavuus, asiantuntijuus, sitoutuminen, neuvottelu, vastuunotto,
päätöksenteko ja luottamukselle rakentuva kontrolli (eli vastuun jakaminen).
Vuorovaikutustaidot, kuunteleminen, ihmissuhteet ja asiantuntijuus luovat perustan yhteisöllisyydelle. (Jäppinen 2012, 23–24.)
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Heikkilän (2006, 4–5) tekemä määritelmä työelämänyhteisöllisyyttä kuvaavista
tekijöistä perustuu moneen aineistoon, (Asikainen 1999; Mäkisalo 2003; Kaukonen; 2003; Mäkisalo 2001; Perkka-Jortikka 1992; Riihelä 2002) Heikkilän
mukaan yhteisöllisyyden tekijöitä ovat mm. yhteenkuuluvuuden tunne, yhteistoiminta työyhteisön jäsenten kesken, vuorovaikutus ja luottamukselliset ihmissuhteet. Lisäksi yhteisöllisyyden edellytyksiä ovat kiinnostus ja välittäminen toisista ihmisistä, solidaarisuus, pyyteettömyys, kannustaminen, hyväntahtoisuus ja palkitseminen. Yhteisöllisyyteen vaikuttavat työolot, haastava ja
turvallinen ilmapiiri sekä tasa-arvoon pyrkivä työkulttuuri. (Heikkilä 2006, 4–5.)
Edellä esiteltyjen määritelmien lisäksi monessa muussakin aineistossa esiin
nousi samankaltaisia yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä (Pölkki 2015; Paasivaara-Nikkilä 2010; Meriläinen 2017; Koivumäki 2008; Niikselä & Hyvönen
2017).

Yhteisöllisyyden tunne ei ole yksiselitteinen. Esimerkkinä, yhteisöllisyys
edistää työtyytyväisyyttä, sitoutumista, ja työhyvinvointia, mutta nämä asiat itsessään puolestaan edistävät yhteisöllisyyden muodostumista. Myös työyhteisöllisyyttä selittävät tekijät (yksilö-, vuorovaikutus- ja yhteistyö- sekä kulttuuritekijät) voivat luoda positiivisia vaikutuksia ilman yhteisöllisyyden aikaansaamaa tunneta. Yhteisöllisyys muodostuukin yhteisöllisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja yhteisöllisyyden tunteen luomista seikoista. (Lampinen ym. 2013, 82,
1.)

4.2.1 Yksilötekijät
Yhteisöllisyyteen vaikuttavia Yksilöllisiä ominaisuuksia ovat muun muassa
kiinnostuneisuus, pyyteettömyys, toisista välittäminen, sitoutuneisuus, kannustaminen ja solidaarisuus. Muita yksilölähtöisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisöllisyyteen ovat sukupuoli, virkaikä, viiteryhmä, virka-asema ja pätevyys.
(Lampinen ym. 2013, 71–83.)

Sukupuolen merkitys nousi esille siten, että nainen, joka ei ollut esimiesasemassa koki vähäisempää yhteisöllisyyttä verrattuna miehiin. Yhteisöllisyys ko-
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ettiin naisten keskuudessa korkeammaksi, kuin miesten. Miehet kokivat esimiehen tuen tärkeämmäksi osaksi yhteisöllisyyttä kuin naiset. (Lampinen ym.
2013, 71–83.) Lähiesimiehen sukupuoli ei vaikuttanut luottamuksen ja yhteisöllisyyden tasoon työyhteisössä (Koivumäki 2008, 244).

Virka-asema vaikutti organisaatiossa, koska se toi mukanaan vastuuta, valtaa
ja vaikuttavuutta. Työntekijän merkityksellisyyden ja tärkeyden tunne on vahvempaa korkeassa asemassa olevilla. (Lampinen ym. 2013, 71–83.) Erityisesti merkityksellisyyden tunne on tärkeä, koska se johtaa tehokkaampaan
kehitykseen Qvick (2018, 46–49).

Virkaiällä oli vaikutusta tiedon määrään, joka on syntynyt työyhteisössä. Lisäksi mitä kauemmin henkilö on ollut organisaatiossa, sitä enemmän hän koki
kuuluvuuden tunnetta. Erityisesti miehillä työuran pituudella koettiin olevan
merkitystä yhteisöllisyyteen ja arvostukseen. Myönteisyys työkavereita kohtaan on vahvempaa pidempään työskennelleiden keskuudessa. (Lampinen
ym. 2013, 71–83.) Koivumäen (2008, 244–245) tekemässä väitöskirjatutkimuksessa luottamukseen tai yhteisöllisyyteen ei vaikuttanut lähityöyhteisössä
työskennelty aika.

Pätevyys korosti taas työtapojen ja työhön liittyvien muiden ominaisuuksien
vaikutusta yhteisöllisyyteen. Pätevyys helpottaa työn tekemistä ja vähentää
rasittumista. (Lampinen ym. 2013, 71–83.)

Viiteryhmä sisältää selkeän organisoinnin, eli työnkuvan tulisi olla selkeä. Lisäksi monipuolinen työ ja muiden auttaminen lisäsivät yhteisöllisyyttä. Viiteryhmällä on vaikutusta yhteisöllisyyden tunteen kokemiseen. (Lampinen ym.
2013, 71–83.)

Sitoutuminen yhteiseen toimintaan ja päätöksentekoon tekee yhteisöstä toimivamman. Merkityksellisiä asioita ja tavoitteita on vaikea saavuttaa, jollei
henkilöstö sitoudu työntekemiseen. Työkavereiden ollessa sitoutuneita yhteisö
koettiin auttavammaksi, yhtenäisemmäksi ja miellyttävimmäksi. Lisäksi työn
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ollessa omia ajatuksia vastaavaa, palkitsevaa ja kiinnostavaa, on helpompi sitoutua työn tekemiseen. Sitoutuneisuus auttaa pitämään yllä yksityiselämää,
työpaikan yhteisiä arvoja, kunnioitusta ja yhdenvertaisuutta. (Lampinen ym.
2013, 71–81; Saarisilta & Heikkilä 2015, 149; Jäppinen 2012, 25–125.)

Vastuu ja valta ovat verrattavissa toisiinsa. Vaikutusmahdollisuudet lisäävät
myös vastuun ottamista päätöksien teossa ja niiden seurauksista. Neuvotteleminen taas merkitsee työyhteisössä enimmäkseen tilan ja ajan antamista.
Aika onkin yhteisöllisyyden kehittymisessä arvokysymys: jos yhteisöllisyyttä
pidetään arvokkaana, löytyy sen luomiselle aikaa. Tila voi olla tarpeen mukaan fyysinen, esimerkiksi kahvi- tai kokoushuone mutta myös virtuaalinen
esimerkiksi sähköposti tai internetsivusto. Neuvottelu yhteisöllisyyteen liitettynä kostuu siis tekijöistä, jotka aikaansaavat ympäristön, jossa vuorovaikutus
on mahdollisimman sujuvaa. Luottamus on omista teoista vastuun ottamista
ja muiden ratkaisuihin uskomista. Lisäksi tärkeää on luottaa asioiden hoitumiseen, jos niistä on yhdessä sovittu. (Jäppinen 2012, 25–125.) Lyhyesti vastuun ottaminen lisää myös keskinäistä luottamusta (TTL 2017, 5). Koivumäen (2008, 9–12, 244–247) mukaan luottamus on yhteydessä organisaatioon sitoutumiseen ja tiedon jakamiseen. Arvioidessa omaa toimintaa on
tärkeää nähdä sen vaikutus koko yhteisöön. Yhteisön kohdatessa muutoksia
on tärkeää pohtia tekoja ja ajatuksia sekä niiden vaikutusta ennen toimintaa.
Oman toiminnan arviointi liittyy vahvasti vastuun ottamiseen, parhaimmillaan
se kehittää toimintaa. (Jäppinen 2012, 42.)

Moniäänisyydellä tarkoitetaan kaikkien työyhteisön jäsenten mahdollisuutta
kertoa mielipiteensä ja saada äänensä kuuluviin oikeassa paikassa ja oikeaan
aikaan, sekä esittää mielipiteensä heitä koskeviin toimintatapoihin ja käytänteisiin. Tämä mahdollistaa ristiriidattoman ja sointuvan toiminnan. Vuorovaikutus on luottamuksellista, tarkoituksenmukaista, ennalta pohdittua ja perustuu ajatuksien selvittämiseen. Motiivien omien ajatuksiensa kertomiseen tulisi
olla myönteisiä, jotta vuorovaikutus on sujuvaa. Asiaton arvosteleminen ja itsensä väkisin esille tuonti ovat yhteisölle vahingollisia. Asiantuntijuus on yksilön pääomaa, joka sisältää taidollisen, tiedollisen ja henkisen ulottuvuuden.

17
Joustavuus on valmiutta avoimeen keskusteluun, halua löytää yhteisymmärrys sekä eri näkemysten huomioonottamista ja yhteensovittamista tyydyttävän
ratkaisun ja lopputuloksen aikaansaamiseksi. Toisen asemaan asettumisen
kyky on edellytys joustavuudelle, joustavuus yhdistää muita yhteisöllisyyden
osa-alueita. (Jäppinen 2012, 25–125.)

Kuten edellä jo mainittiin, valta tuo mukanaan vastuuta. Kuitenkin, monissa
yhteisöissä löytyy jäseniä, jotka ottavat mieluusti valtaa mutta välttelevät vastuuta. Hyvässä vastuunotossa vastuuta otetaan omaan työnkuvaan liittyvissä
asioissa, mutta vastuun kantaminen ulottuu tarvittaessa laajemmalle kuin pelkästään omiin työtehtäviin liittyviin asioihin. Vastuunoton ja vastuun jakamisen
tulee olla perusteltua ja tasapuolista edistääkseen yhteisöllisyyttä. Pyrkimyksenä tulisi olla Oikeudenmukainen vastuun jakaminen ja kohtuullinen vastuu. Vastuunotto koskee jokaista työyhteisön jäsentä. Luottamukselle rakentuva kontrolli liittyykin pitkälti vastuun jakamiseen sekä sen lisäksi luottamukseen. Kun luottamus ja kontrolli ovat tasapainossa, ymmärretään mikä kuuluu
itselle, mikä työkaverille ja mikä kaikille. (Jäppinen 2012, 35–36, 40.)

4.2.2 Yhteistyö ja vuorovaikutustekijät
Yhteistyön ja vuorovaikutustekijät jaetaan ihmissuhteisiin, ilmapiiriin, sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Myös yhdessä oleminen, yhteisöön kuulumisen tunne, yhteinen arvomaailma, hauskat hetket, luottamus ja kunnioittaminen koettiin tärkeänä. Yhteisöllisyyden kokemus vaikuttaa työyhteisöön, työtovereihin, oppimisyhteisöön ja ammattikuntaan. (Lampinen ym. 2013, 71–79.)

Yhteistyö luo yhteisöön osaamista ja sitoutumista. Nämä vaikuttavat myönteisesti ajatteluun ja työtapoihin. Yhteistyö loi vahvemman tunteet kaverillisesta
yhteisöstä. Tällöin työntekijä koki itsensä arvokkaammaksi ja ajankohtaisen
tiedon kulku parantui. (Lampinen ym. 2013, 80–83.)

Hyvään Ilmapiiriin kuuluu lupa olla oma itsensä, sekä toimivat henkilökemiat.
Ilmapiiri itsessään luo yhteistä henkeä, mikä lähentää työntekijöiden välisiä
suhteita. Omista ja muiden tunteista voi päätellä työyhteisön todellisen työil-
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mapiirin (Pölkki 2015). Hyvän ilmapiirin toteutuessa arvot ja yhteistyökyky parantuivat. Tämänkaltainen yhteisö koettiin mielekkäämmäksi. Myös tuen merkitys korostui työntekijöiden keskuudessa, etenkin työnsä vähemmän merkitykselliseksi kokeneilla. Hyvä ilmapiiri luo myös luottamusta, mikä lisää yhteyden vahvistumista. Tämä helpottaa merkittävien asioiden ilmaisemista. Tällöin
työntekijä kokee itsensä kuulluksi ja kunnioitetuksi. (Lampinen ym. 2013, 80–
83.) Saunin (2018) mukaan mielekäs ilmapiiri kertoo myös, että työntekijä kokee itsensä hyväksytyksi, tarpeelliseksi ja arvokkaaksi. Yhteisöllisyys perustuu
erilaisuuden hyväksymiselle (Pölkki 2015).

Ihmissuhteiden kannalta tärkeää on mahdollisuus kertoa raskaista asioista
työkavereille. Suhteiden vaikutus ilmeni ammattitaitoisena ohjaamisena,
avunantona ja yhteisinä tapahtumina (Hyvönen & Niikselä 2017, 1–46.) Myös
työntekijöiden välistä toveruutta ja mielekkäiden tunteiden jakamista pidettiin
tärkeänä. Mitä paremmaksi ihmissuhteet ovat muodostuneet, sitä sitoutuneempia he ovat myös työhönsä. Luottamus ja kunnioitus lisäsivät yhteisiä arvoja ja paransivat ihmissuhteita. (Lampinen ym. 2013, 80–83.) Heikkilä (2006,
4–5) on tuonut esille samoja asioita.

Luottamuksen ja kunnioituksen lisäksi ihmissuhteita rakennettaessa tärkeää on kanssa oleminen. Työntekijöiden tiivis yhteys loi työyhteisöön kuulumisen tunnetta. Lisäksi hyväksyntä ja kutsutuksi tuleminen ovat tärkeitä
ihmissuhteita rakennettaessa. Yhteiset arvot, jotka koettiin yhdessä rakennetuiksi loivat perustan työyhteisöön kuulumisen tunteelle. (Lampinen ym. 80.)

Vuorovaikutusta tapahtuu ihmisten välillä, ja sen päämääränä on saada vastaanottaja ymmärtämään sanallinen tai sanaton viesti. Vuorovaikutustilanne
on moniulotteinen prosessi, johon vaikuttaa mitä ja kuinka asiat ilmaisemme.
Tulkintaan vaikuttaa lisäksi mm. asiayhteys, kulttuuri, osapuolten tavoitteet ja
tulkinnat. (Työkäyttäytyminen 2019; Qvick 2018, 46–49.) Vuorovaikutus perustuu ajatteluun ja havainnointiin, jonka perusteella teemme reaktion. Myöskin
tunne- ja tietosisältö vaikuttavat, mitkä koemme ilmeiden, eleiden ja äänen
pohjalta. Keskustelijan on tärkeää tunnistaa omat tunteensa ja niiden aiheuttamat reaktiot. Tunteet kuten, kateus ja viha vaikeuttaa ristiriitojen ratkaisemista.
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(Jäppinen 2012, 56–66.) Hyvällä informaation kululla on yhteys yhteisöllisyyden tuntemiseen organisaatiossa. Erityisesti kasvotusten tapahtuva kommunikointi on tärkeää yhteisöllisyyden syntymiselle. (White ym. 2010, 2–15.) Kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus korostuu, koska elektronisten yhteydenottovälineiden vaikutus on kasvanut (Lampinen ym. 2013, 80–83). Vuorovaikutuksen tulee myös olla tasa-arvoista ja yksilöä kunnioittavaa. Noin 70% on sanatonta viestintää, jonka takia sitä on harjoitettava samalla tavalla kuin ihmisen
fyysisiä ominaisuuksia. (TTL 2017, 21).

Vuorovaikutuksen kannalta oleellista on kuunnella ja tulla kuulluksi, koska se
luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuunteleminen luo yhteisöllisyyttä ja kuuntelemattomuus lisää keskinäistä kilpailua. (Lampinen ym. 2013, 80–83.)
Työyhteisössä vuorovaikutuksen tarkoitus on yhdistää näkemyksiä, mutta samaa mieltä ei tarvitse olla. Tiedolla voi vaikuttaa paljon toiminnan edistämiseen. Se myös auttaa asiakasta ja hoitajaa, sillä tietoa voidaan soveltaa
useilla eri tavoilla. (Qvick 2018, 46–49; Lumiaho 2017, 227.) Tieto lisäksi edistää kokonaisuuden hahmottamista, mitä voidaan pitää punaisena lankana työyhteisössä. Työyksikön yhteiset päämäärät, avoin- ja rehellinen työympäristö
ovat tärkeitä vuorovaikutuksen kannalta. Erityisesti dialogia on kaikkien yhteinen väline, jolla kehitetään vuorovaikutusta. Parhaimmillaan se on syventävää
ja yhtenäistä ajattelua, mikä perustuu syvällisiin kysymyksiin ja kokemuksiin.
(Jäppinen 2012, 56–66.) Työyhteisössä voi olla yksilötason ja ryhmätason tunnekokemuksia. Myöskin luottamus, avoimuus, arvostus ja kiinnostuneisuus
vaikuttavat vuorovaikutukseen. Nämä vaikutukset näkyvät työn teossa ja sujuvuudessa. (Dunderfelt 2012, 10–19.)

4.2.3 Kulttuuritekijät
Kulttuuritekijöillä tarkoitetaan nyky-yhteiskunnan vaikutusta työntekoon, työyhteisöön ja yhteisöllisyyteen. Erityisesti vaikuttavia tekijöitä ovat yhteiset tavoitteet, tiimityöskentely ja työhön liittyvät tekijät. (Lampinen ym. 2013, 81.) Kulttuurin merkitystä työyhteisössä voidaan tarkastella mm. havainnoimalla päätöksistä syntyvää muutosvastarintaa. Usein työyhteisöä tarkastellaankin erilaisilla vastakkain asetteluilla. Esimerkiksi verrattaessa yhteisön avoimutta ja sulkeutuneisuutta. Kulttuurilla on merkitystä työssä viihtyvyyteen ja hyvinvointiin,
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jonka takia vapaa-ajan ja työn erottaminen on tärkeää. (Paasivaara & Nikkilä
2010, 55–65.)

Yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa, kun kaikilla on sama päämäärä (Lampinen ym. 2013, 81). Työyhteisökulttuurin toimintatavat perustuvat työntekijän
kykyyn tutkia ja ymmärtää toimintaansa. Jokaisessa yhteisössä on käyttäytymismallit, joihin työntekijät vertaat omaa käyttäytymistään. Käyttäytymismallit
ohjaavat työntekijän toimintaa. Ihanteellisessa työyhteisökulttuurissa on yhtenäiset toimintatavat ja arvot. Tämä näyttäytyy myös hierarkkisena järjestelmänä ja työtehtävien jakamisessa. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 55–65.)

Tiimityöskentelyn merkitys näkyi vaivattomampana sopeutumisena työyhteisöön. Myös harjoittelijoiden keskuudessa hyvä tiimityö on suuressa osassa
positiivista kokemusta työyhteisöstä. Tiimityöskentely näkyi työyhteisössä yhtenäisenä ja tasavertaisina päätöksinä. Kokemus päätösten tekemisen mahdollisuudesta loi arvostusta työpaikkaa kohtaan. (Lampinen ym. 2013, 81.)

Työhön liittyviä tekijöitä ovat työn haastavuus, mielekkyys, hyvät ja selkeät
työskentelytavat. Ongelmat edellä mainituissa aiheissa saattavat näkyä henkilöstön työvoimapulana. Työntekoa ei saisi kokea alustavasti lyhytkestoiseksi
ja työntekijät pitäisi saada pysymään alalla. Yhteisöllisyyden tunteen kannalta
on tärkeää, että henkilöstö vaihtuvuus on vähäistä. Lisäksi työn sopiva haastavuus, organisoidut työskentelytavat ja kouluttautumismahdollisuudet lisäsivät yhteisöllisyyttä. (Lampinen ym. 2013, 81.) Erityisesti selkeys työnkuvassa,
tyytyväisyys työaikajärjestelyihin ja työtehtävien monipuolistuminen loivat yhteisöllisyyden tunnetta (Koivumäki 2008, 9–12, 244–247).

Johtamisella ja organisointikyvyllä on yhteys vastuun, roolien ja valtuuksien
tasapainossa olemiseen (Työturvallisuuskeskus 2019). Organisoinnilla edistetään työn sujuvuutta ja helpotetaan hoitajan mahdollisuutta tuoda esille kykyjään (Qvick 2018, 46–49). Esimies edistää yhteisöllisyyttä oikeudenmukaisella
ja avoimella kohtelulla. Samojen sääntöjen tulisi koskea kaikkia työntekijöitä.
Tällöin toiminta- ja työtapoja on helpompi kehittää. (Pölkki 2015.) Esimiehen
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tulisi antaa myönteistä palautetta, jotta joustava ja mielekäs työskentely toteutuisi. Lisäksi positiivinen palaute edistää työntekijöiden voimavaroja ja myönteistä asennetta. Myös asiakkaiden negatiivinen palaute ja kunnioituksen
puute vaikuttaa työntekijöihin. (Lehtonen 2011.) Esimies vastaa myös työssäjaksamisesta ja työtahdista (Hakala 2010, 40–50). Hyvässä työpaikassa työntekijät voivat osallistua päätöksentekoon ja johtamiseen (Pölkki 2015).

Esimies vaikuttaa yhteisöllisyyden muodostumiseen tukemalla, kannustamalla
sekä hallitulla muutosjohtamisella. Erityisesti muutokset mm. vuorovaikutuksessa, innovatiivisuudessa ja luottamuksessa vievät aikaa. Usein myös pelätään muutosten aiheuttavan vaikeuksia työskentelytavoissa ja työn kuormittavuudessa. Muutostarve on myös erilainen eri ammattiryhmien välillä, jonka takia pitäisi huomioida kaikki eri ammattiryhmien tuomat vaikutukset. Lisäksi
haasteita tuo muutosten soveltaminen työelämän kanssa. Erityisesti muutos
omalle kohdalle voi vaikeuttaa uskoa muutoksen hyviin puoliin. (Lumiaho
2017, 221–236.)

Johtaja voi vaikuttaa työntekijään esimerkillisellä neuvonnalla ja motivoinnilla.
on tärkeää huomioida yksilöllinen elämäntilanne. Työnkuvasta pitäisi tehdä
mahdollisimman mielekäs ja kannustava. Työntekijöiden henkilökohtaisiin asioihin ei tulisi puuttua, sen sijaan ongelmatilanteisiin tulisi vaikuttaa ajoissa.
Myös ajan ja resurssien puute heikentää yhteisöllisyyttä. Myöhemmin haasteeksi muodostuu myös esimiehen kyky vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. Epäoikeuden mukainen palkitseminen, perehdytys ja arvostuksen puute työntekijöitä kohtaan estävät yhteisöllisyyden tunnetta. (Leppänen 2015, 39.) Johtamisen tulisi perustua sitouttamiselle, mahdollistamiselle ja valtuuttamiselle. (Lumiaho 2017, 221–236).

4.3

Yhteisöllisyyden vaikutukset

Hyvä yhteisöllisyyden tunne näkyy myönteisesti työn laadussa, sitoutumisessa, työssä suoriutumisessa, jaksamisessa, työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä (Lampinen ym. 2013, 1–14). Nykypäivänä yhteisöllisyyden tunteen vaikutus on korostunut, ja siihen halutaan panostaa enemmän. Tämä voi
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näkyä mm. työelämän muutoksina ja haluna kehittää omaa toimintaa. Yhteisöllisyyden nähdään olevan tärkeä menestyksen avain. Tämänkaltaista yhteisöllisyyttä voidaan havainnoida esimerkiksi vuorovaikutusta seuratessa. Kuitenkin, pelkän organisaation kasvun ei nähdä olevan merkki hyvästä yhteisöllisyydestä. (Kajanoja 2009, 72–79.) Yhteisöllisyyden kehittämisessä jokaisen
työntekijä osallistuminen on tärkeää. Myös tavoitteiden saavuttaminen vaatii
huolellisuutta ja moraalia. Työyhteisökokoukset nähtiin merkittävässä asemassa yhteisöllisyyttä edistävässä toiminnassa. Lisäksi johdonmukainen ja
yhtenäinen työyksikkö lisäsi yhteisöllisyyden muodostumista. (Pynnönen
2017, 33–33.) Qvick (2018, 46–49) kuvailee yhteisöllisyyden kokemusta työntekijän tunteena siitä, että työyhteisö on kuin perhe.

Työn laatu kohenee ja tehostuu, kun työpaikalla suoriudutaan sekä jaksetaan
tehdä töitä. Tällöin työ on myös kustannustehokkaampaa. Lisäksi mahdollisuus osallistua vuorovaikutukselliseen työyhteisöön vähentää työkyvyttömyyttä ja työuupumusta. (Lampinen ym. 2013, 1–14.)

Sitoutuminen on yhteisöllisyyden tunteen seurausta. Sitoutuminen näkyi työhön, työpaikkaan, organisaatioon, työtovereihin ja ammattikuntaan sitoutumisena (Lampinen ym. 2013, 81). Koivumäen (2008, 11, 245) tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan yhteisöllisyys ja luottamus ovat yhteydessä organisaatioon sitoutumiseen, stressin vähentämiseen sekä niksien muille jakamiseen.

Työssä suoriutuminen on helpompaa yhteisöllisessä työympäristössä, koska
tieto on helpompi omaksua (Paasivaara & Nikkilä 2010, 5). Yhteisöllinen ympäristö tuki ikääntyneiden kykyä toimia Tästä syystä yhteisöllisyyteen, osaamiseen, viihtyvyyteen ja yksilöllisyyteen tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän
huomiota. Tämä myös paransi hoitajien pysyvyyttä ja jaksamista. Vuorovaikutus työpaikan ulkopuolella koettiin myös merkitykselliseksi. (Karppinen 2015,
37–41.)

Yhteisöllisyys näyttäytyi työntekijöiden myönteisempänä näkemyksenä organisaatiosta (Saukkonen ym. 2016, 241). Yhteisöllisyys lisäksi nähtiin merkittävänä tekijänä työn sujuvuuden ja muutosvalmiuden kannalta (Vataja 2012,
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111–112, 365). Tutkimuksen mukaan muutoksia kritisoitiin eniten kotihoidossa, kuitenkin toiminta koettiin yhteisölliseksi (Stenman 2014, 40.)

Työssäjaksamiseen yhteisöllisyyden puute vaikuttaa heikentämällä työn tehokkuutta, mikä voi johtaa sairauspoissaoloihin. Erityisesti epävarmuus työsuhteiden jatkumisesta aiheuttaa negatiivisia tunteita. Kiireettömyys vähentää
työntekijöiden tunteiden purkauksia ja työtehtävien laiminlyömistä. (Mökkinen
& Roos 2010, 49–50, 188–89.)

Hakalan (2010, 40–50) mukaan esimies on vastuussa työntekijöiden jaksamisesta ja työtahdista. Tutkimuksessa hoitotyöntekijöiden ajatukset ovat samankaltaisia lähiesimiesten kanssa, mutta ylempien esimiesten kanssa ajatukset
ovat enemmän eriäviä. Myös sisäisten yhteisöjen eriävät mielipiteet organisaation sisällä ja työntekijöiden kokemus johtajiston paremmuudesta toivat
haastetta. (Saukkonen ym. 2016, 241.)

Työhyvinvoinnissa tärkeää on yhteinen tekeminen ja jatkokoulutuksen mahdollisuus, mikä antoi taidollista ja asenteellista pääomaa työntekijälle (Saukkonen ym. 2016, 241). Yhteisöllisyyden puute loi ymmärtämättömyyttä, puhumattomuutta ja tiedon vähyyttä (Hyvönen & Niikselä 2017, 1–46). Yhteisöllisyys lisäsi uskollisuutta ja vähensi epäitsekkyyttä (Javanmard ym. 2012, 5–6).
Jäppisen (2012, 45–125) mukaan yhteisöllisyyden puute aiheuttaa suorituspaineita, arvostuksen vähyyttä, työn välttelemistä, välinpitämättömyyttä ja
hankaluuksia päästä tavoitteisiin.

Työaika on suuressa asemassa yhteisöllisyyteen ja työhyvinvointiin liittyen.
Hyvin suunnitellut työvuorot auttavat lisäksi sovittamaan vapaa aikaa paremmin. Tämän takia työajat tulisi suunnitella yhteisöllisesti, jolloin huomioitaisiin
kaikkien yksilöiden tarpeet. Työaikojen toimivuus näkyi työyhteisön toimivuutena ja yhdessä olemisena. Erityisesti työaikojen yhteisöllinen suunnittelu vaikutti myönteiseen kanssakäymiseen ja avoimuuteen. (Immonen 2013, 39–46;
Berg 2018, 33–35.)
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Työtyytyväisyydessä kiire vaikutti stressiin ja työvoimapulaan, koska kiire aiheuttaa taukojen vähyyttä ja riittämättömyyden tunnetta. Yhteisöllisyyden
puute voi luoda jopa mielenterveysongelmia. Yhteisöllisyydellä on selkeä yhteys työtyytyväisyyden kanssa. (Hawas 2009, 81–89.) Yksimielisiä ollaan siitä,
että ongelmat johtuvat usein kiireestä, erilaisuudesta, työpaineista, kilpailusta
ja erimielisyyksistä (Lehto 2015; TTL 2017, 7; Lampinen ym. 2013, 80–81;
Dunderfelt 2012, 41–58). Toimiva työyhteisö toimii rauhallisesti, mikä näkyy
asiakkaan kanssa läsnäolona. Lisäksi hoitajien yhteiset pelisäännöt ja keskustelut ovat tärkeitä, koska tällöin hoitajat puhuivat myös ongelmista helpommin.
Myös tunne siitä, ettei tarvitse olla täydellinen ja saa epäonnistua on oleellista.
(Qvick 2018, 46–49.) Pölkki (2015) on sitä mieltä, että erilaisuuden sietämättömyys johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten riitoihin ja kiusaamiseen. Javanmardin
(2012, 5–6) mukaan työntekijöiden tunnollisesti tekemä työ sai heidät kommunikoimaan muiden työntekijöiden kanssa paremmin, jotta työ tulisi tehtyä hyvin.

4.4

Yhteisöllisyyden edistäminen

Yhteisöllisyyttä on mahdollista edistää monella eri tavalla, kuten työntekijän
arvostamisella ja avoimella keskustelulla. Nämä luovat turvallisuuden kokemusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi ajatuksien jakaminen auttaa toteuttamaan yhteisiä tavoitteita. Myös yhdessä tekeminen ja työntekijän totuudenmukaisuus lisäävät yhteisöllisyyttä. (Lampinen ym. 2013, 72.) Sauni
(2018) toteaa, että yhteisöllisyyden tavoittaminen vaatii erityisesti yhdessä tekemistä ja toimimista, mikä helpottaa sovittuun määränpäähän pääsemistä.
Jäppinen (2012, 25–125) korostaa, että työntekijä voi omilla teoillaan kuten
sovittelemisella, ihmettelemisellä ja luovuudella edistää yhteisöllisyyttä.

Työyhteisössä tulisi korostaa näkökulmien tarkastelua, jotta löydettäisiin merkittävimmät ongelmat. Mitä laajemmin asioita tarkastellaan, sen vakuuttavampia ja ymmärrettävimpiä tehdyt päätökset ovat. Myös kommunikaatiota tulisi
harjoitella, jotta asioiden omaksuminen ja tiedon saanti helpottuisivat. Tämä
antaa myös paremmat edellytykset tarkoituksenmukaiselle ja hyväntahtoiselle
keskustelulle. Erityisesti kuunteleminen sekä siihen tarvittavat taidot ja tiedot
ovat yhteydessä hyvään työyhteisöön. (Jäppinen 2012, 25–125.)
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Työntekijän pyrkiessä rehellisyyteen ja kompromisseihin ongelmien ratkaisemiseminen helpottuu. Myös sitoutumalla erilaisiin asioihin kuten periaatteisiin,
arvoihin ja toimintaan voidaan kehittää työyhteisöä. Erityisesti luottamuksen
puutteella ja syyttelemisellä ei saada aikaan myönteistä työyhteisöä, koska se
heikentää uskoa omiin ja muiden kykyihin. (Jäppinen 2012, 25–125.) Vainion
(2008, 55–63) mukaan työntekijöiden kyvyt ja halut tulisi huomioida yksilöllisesti.

Kehittämisen kannalta on tärkeää, että ammattilainen kykenee opettelemaan
uusia toimintatapoja ja luopumaan vanhoista. Kehittämistyössä suurin haaste
kohdistuu usein vuorovaikutukseen. Ongelmalliseksi nähtiin erityisesti kehittämisaiheiden nostaminen kokouksissa esille, koska tällöin henkilöt alkoivat helposti kertoa myös muista murheista. Se johtunee osittain pelosta muutosta
kohtaan. (Lumiaho 2017, 221–236.)

4.5

Yhteisöllisyys tulevaisuudessa

Työyhteisöt ovat siirtymässä hierarkiajaosta ja tiukasta johtamisesta erilaisiin
tiimityöskentelyn malleihin. Lisäksi työntekijöiden vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet ja mahdollisuudet avoimeen kommunikointiin parantuneet. Tulevaisuudessa yhteisöllisyyden kannalta on oleellista huomata sen omat haasteet.
Huolestuttavaa on se että, tutkimusten mukaan nuoret eivät samalla tavalla sitoudu työyhteisöihin tai organisaatioihin kuin aikaisemmin. He ovat uskollisempia ammatilleen, eivät niinkään työpaikalleen. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 15.)

Internetin kehitys on vauhdittunut 2000-luvun alusta, mikä on vaikuttanut yhteisöllisyyden käsitteeseen. Tämän takia fyysisen maailman ja verkkoyhteisöjen välinen ero on kaventunut. Etenkin verkkoyhteisö pohjautuu omaan kiinnostukseen, mutta siihen vaikuttaa yhteiset aatteet, erityisosaamiset ja harrastukset. Erityisesti internetin vaikutus näkyy kehittyvänä mediavälitteisenä yhteisöllisyytenä, mikä muuttaa myös yhteisöjen toimintaympäristöä. (Kangaspunta 2011, 28–31.)
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Elektroniikka on parantunut tiedon saatavuutta ja kulkeutumista. Tämän takia
oikean ja väärään tiedon tunnistaminen tuo haastetta. Lisäksi tietoa on usein
vaikea sisäistää, hankkia ja arvioida. Monesti teknologia myös edellyttää nopeampaa uuden tiedon omaksumista. Tämä voi olla haastavaa etenkin niille,
jotka eivät usein ole tekemisissä elektroniikan kanssa. Lisäksi tiedon lisääntyminen saattaa heikentää yhteisöllisyyttä, koska se aiheuttaa erimielisyyksiä
siitä, kellä tiedon tulisi olla ja kuka sitä voi hyödyntää. Mutta toisaalta vahvistaa, kun tietoa on kaikille saatavilla. (Ylén ym. 2018.)

Kysymykset liittyen työpaikkojen riittävyyteen ja elektroniikan nousemisesta
yhä tasavertaisemmaksi ihmisen kanssa ovat tavallisia. Kuitenkin elektroniikkaan tulisi suhtautua positiivisesti, jos halutaan muutosten olevan myönteisiä.
Monesti työntekijät pelkäävät omien mahdollisuuksien, oikeuksien ja turvallisuuden katoamista. Lisäksi usein tunnistetaan helpommin elektroniikan uhat,
kuin mahdollisuudet. Tulevaisuuden hoitoyhteisössä elektroniikkaa tullaan
hyödyntämään entistä enemmän. Haasteeksi koituu, missä määrin sen käyttö
on oikeutettua ja kuka on vastuussa virheistä. Tutkimuksien pohjalta voidaan
kuitenkin todeta, että tekniikasta on paljon hyötyä liittyen yhteisöllisyyteen, yhteisöön ja hyvinvointiin. Erityisesti työtavoista voidaan tehdä tehokkaampia ja
työympäristöstä viihtyisämpiä. Myöskin yksilölle elektroniikasta on apua mm.
työhön osallistumisessa, kehittämisessä ja tasapainottamisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 14–34.)

Tulevaisuudessa myös palkkatyön, yhteisöllisten ratkaisujen ja oma-aloitteisuuden nähdään korostuvan. Työ ei itsessään välttämättä ole raskasta, vaan
muutokset työskentelykulttuurissa. Erityisesti työn merkitys on muuttunut paljon, mikä voi tulevaisuudessa vaikeuttaa yhteisöllisyyden muodostumista. Esimerkiksi työtä saatetaan tehdä enemmän mm. tietokoneiden ja muun elektroniikan välityksellä. Tämä tekeekin uudesta yhteisöllisyyden tunteesta helpommin saavutettavaa, mutta myös helpommin katoavaa. Lisäksi tulevaisuudessa
yhteisöllisyys on enemmän yksilö kuin yhteisökeskeistä. Työntekijää ei tule
ajatella osana teknologiaa, vaan hengittävänä osana elävää työyhteisöä.
Koska yhteisöllisyyden merkitys muuttuu, on kiinnitettävä huomiota sen saa-
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vuttamiseen myös jatkossa. Tutkimusten mukaan oman elämänhallinnan, verkostoitumisen, vuorovaikutuksen ja selviytymistaitojen osuus on suurempi.
Kuitenkin elektroniikka tulee olemaan suuri apu yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta. Erityisen tärkeää luoda luottamusta tulevaisuuden työn pysyvyyteen. (Dufva ym. 34–60.)

Yhteisöllisyyden tunteen muodostuminen pelkästään internetin kautta saattaa
jäädä vajaaksi, koska siihen tarvitaan tutuksi tulemisen kokemus myös todellisuudessa. Virtuaalimaailmassa halutaan usein keskustella, mutta yhteisöllisyyden tunne on lyhytkestoista. Inhimillisyyden kokemus tulisi välittyä. Varsinkin tiedostamattomuus siitä kenen kanssa on vuorovaikutuksessa, estää yhteisöllisyyden vaikutusta. Sähköisesti vuorovaikutuksessa olemisessa on se, että
sitä tehdään usein pelkän viihteen vuoksi. Tämän takia nuoret saattavat kokea
viihteen merkityksellisemmäksi, kuin siitä tulevan yhteisöllisyyden kokemuksen. Tulevaisuudessa nuorten on selkeästi helpompi opetella elektroniset
käyttömahdollisuudet, joka tekeekin myös työntekijän roolista enemmän elektroniikka lähtöisempää. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää muistaa kehityksessä myös informaatioteknologian merkitys, eikä nähdä muutosta vain teknisten ominaisuuksien kehityksenä. (Turun yliopisto 2013.)

Robotiikan odotetaan auttavan vastaamaan ikääntyvän väestön palvelun tarpeeseen. Robotiikan avulla ihminen voi asua pidempään kotona. Lisäksi
myönteisiä vaikutuksia on myös nähty työn kuormitettavuuden suhteen. Robotit kykenevät tulevaisuudessa avustamaan logistiikassa ja työn organisoinnissa. Tulevaisuudessa robotiikkaa voidaan myös hyödyntää lääkitsemisessä,
terveydentilan seuraamisessa ja hoitotoimenpiteissä. Niiden hyödynnettävyyttä on myös pohdittu sairauksia ehkäisevissä toimenpiteissä. (Van Aerchot
ym. 2017, 630–638.)

Robotiikan jaottelu hoitoalalla tapahtuu viihteellisiin ja välineellisiin robotteihin.
Toinen tapa on jaotella monitoroiviin, avustaviin ja sosiaalisiin robotteihin. Monitoroinnista voisi tulevaisuudessa olla hyötyä varsinkin vuorovaikutuksen suhteen, esimerkiksi lääkärin ja potilaan välillä. Lisäksi monitoroinnilla voidaan il-
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moittaa avun tarpeesta. Myös muistisairaan eksymisen mahdollisuutta on helpompi seurata. Apua antavia robotteja on mahdollista hyödyntää esineiden liikuttamisessa, peseytymisessä ja muissa jokapäiväisissä toiminnoissa. Erityisesti sosiaaliset robotit tuovat viihdettä, niiden kanssa voidaan jopa pelata
muistipelejä. Lisäksi niiden käyttöä voidaan hyödyntää mm. lemmikin mallintamisella, jolloin niillä on myös terapeuttista vaikutusta. (Van Aerchot ym. 2017,
630–638.)

Kuitenkin kehitystä saattaa hidastaa kielteinen suhde robotiikkaa kohtaan. Lisäksi empaattisten, vuorovaikutuksellisten ja inhimillisten kokemusten pelätään vähentyvän. Toisaalta asiakkaatkaan eivät toivo ihmisten välisen vuorovaikutuksen vähentyvän. Tavallisten toimintojen ei toivota vallan jäävän pois,
koska nekin luovat vuorovaikutusta. Huomattu on myös, että mielenkiintoa kehitystä kohtaan on enemmän johdolla kuin työntekijöillä. (Van Aerchot ym.
2017, 630–638.)

5

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen työyhteisössä, kuinka tärkeänä yhteisöllisyyttä pidetään, sekä miten
yhteisöllisyyttä voitaisiin edistää työyhteisössä. Tavoitteena on ymmärtää paremmin yhteisöllisyyttä aikaansaavia tekijöitä ja lisätä palveluasumisyksiköiden henkilöstön tietoisuutta yhteisöllisyydestä. Opinnäytetyön pohjalta luodaan PowerPoint-esitys, joka yhdessä varsinaisen työn kanssa luovutetaan
Sosterin vapaamuotoiseen käyttöön.

Tutkimuskysymyksemme ovat:

1. Mitkä tekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen työyhteisössä palveluasumisyksiköiden hoito- ja kuntoutushenkilöstön mielestä?
1.1 Mitkä yksilötekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen?
1.2 Mitkä yhteistyö- ja vuorovaikutustekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen?
1.3 Mitkä kulttuuritekijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen?
2. Kuinka tärkeänä ja vahvana palveluasumisyksiköiden hoito- ja kuntoutushenkilöstö pitävät yhteisöllisyyttä työyhteisössä?

29
3. Kuinka yhteisöllisyyttä voidaan edistää työyhteisössä hoito- ja kuntoutushenkilöstö työntekijöiden mielestä?

6
6.1

OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄLLISET RATKAISUT
Määrällinen tutkimus

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin yhteisöllisyyttä määrällisellä eli kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Kyselytutkimus suoritetaan kyselylomakkeiden
avulla (Kielitoimiston sanakirja 2018). Kyselyitä voidaan myös toteuttaa havainnoimalla, haastatteluilla ja standardoiduilla testeillä. Tutkimuksen tarkoitus
ja sen ongelmat määrittelevät käytettäviä analyysimenetelmiä. (Kankkunen &
Vehviläinen-Julkunen 2009, 87.) Aineistoa analysoidaan määrällisessä tutkimuksessa kuvaamalla ja tulkitsemalla. Nämä tehdään erilaisten tilastojen ja
numeroiden pohjalta. (Lähdesmäki ym. 2015.) Tärkeä osuus on kohdejoukon
suuruudella ja vastaajamäärällä, koska ne vaikuttavat tulosten luotettavuuteen. (Valli 2015.) Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii tähän työhön hyvin,
koska sillä saadaan helposti tietoa suurelta joukolta.

6.2

Saatekirjeen ja kyselyn kehittäminen

Saatekirjeessä tulee ilmoittaa opinnäytetyön toteuttaja ja rahoittajat, kyselyn
tavoite ja siitä saatavien tietojen käyttötapa, vastaajien valitsemisen kriteerit,
milloin vastausaika umpeutuu, palautusohje, kommentti tietojen luottamuksellisuudesta sekä tutkijan allekirjoitus ja kiitos vastaamisesta. (Heikkilä 2014, 59.)
Saatekirje rakennettiin Heikkilän (2014, 59) ohjeiden pohjalta.

Tutkimuksen luotettavuuden perusta on hyvä mittari, jolla todennetaan tutkimusongelma (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152). Kysymykset rakennetaan tutkimusongelmien pohjalta. Lisäksi kysymysten tulee olla yksiselitteisiä. Kyselylomakkeen rakenteen suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota
sen pituuteen ja kysymyksien määrään. Erityisesti mielenkiinnon säilyttäminen
kyselyn loppuun asti on tärkeää. (Valli 2015.) Kyselylomakkeen tulee mitata
tutkittavaa asiaa, sekä perustua kirjallisuuteen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 87–89). Kyselylomakkeen hyviä puolia ovat mm. mahdollisuus
moniin kysymyksiin, tutkijan vaikutuksen poisjääminen, vastaamisen nopeus
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ja kysymysten sama muoto kaikille (Valli 2015). Tavallisesti määrällisessä tutkimuksessa käytetään Webropol-ohjelmaa (Heikkilä 2014, 66–67). Kyselymuodossa päädyttiin määrälliseen Webropol-kyselyyn, sillä se koettiin parhaimmaksi ja helpoimmaksi tavaksi saada vastaukset tutkimuskysymyksiin. Lisäksi aineiston käsittely ja analyysi on helppoa kyseisellä ohjelmalla. Kyselylomakkeen kysymykset muodostettiin tutkimusongelmien pohjalta, jotka perustuivat työn teoriaosaan.

Kysymykset määriteltiin väittämämuotoon, koska yksittäiset sanat oltaisiin
voitu ymmärtää monilla eri tavoilla. Esimerkiksi tuen pyytäminen esitettiin
muodossa ”minulla ei ole vaikeuksia pyytää työkaverin tukea”. Kyselystä tehtiin kiinnostavan näköinen, yksi aihealue sijoitettiin pääsääntöisesti yhdelle sivulle. Täten kysely pysyi selkeänä ja motivoi vastaajaa vastaamaan loppuun
asti. Ulkoasupohjana toimi Xamkin oma pohja. Kyselystä ei haluttu tehdä liian
pitkää, tavoitteena oli vastaamisen onnistuminen vaivattomasti 15 minuutissa.
Kyselyssä ei päässyt etenemään, ellei vastannut kokonaan kysymykseen.
Tällä vastauspakolla pidettiin huoli siitä, että kyselyyn saatiin tarpeeksi kattavia vastauksia. Vastaaminen kysymykseen oman työyhteisön yhteisöllisyydestä jätettiin kuitenkin vapaaehtoiseksi. Kyselyssä yhteisöllisyyttä aikaansaavat tekijät jaettiin alatutkimuskysymyksien mukaan.

Likertin asteikko on Renis Likertin kehittämä asteikko, joka järjestää samoin
vastanneet vastaajat määrän mukaan (Mittaaminen: Muuttujien ominaisuudet
2019). Erityisesti Likertin asteikkoa käytetään mielipideasteikossa, tällöin vastaajalla on mahdollisuus antaa oma arvio (Heikkilä 2014, 51). Kyselyn kysymykset rakennettiin Likert-asteikon pohjalle. Kysymyksiä täydennettiin avoimilla kysymyksillä. Vastausvaihtoehdot olivat siis eri mieltä (1), jokseenkin eri
mieltä (2), en osaa sanoa (3), jokseenkin samaa mieltä (4) ja täysin samaa
mieltä (5). Kysymyksissä kuinka tärkeänä yhteisöllisyyttä pidetään ja sitä arvioitaessa omassa työyhteisössä vastausvaihtoehdot muotoiltiin yhdestä viiteen, jossa 1 oli en ollenkaan tärkeänä ja 5 erittäin tärkeänä.
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Opinnäytetyössä tutkimussuunnitelmaan lisätään yleensä muuttujataulukko,
joka kuvaa mihin kirjallisuuteen ja teoriaan kyselylomakkeen kysymykset perustuvat (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 90). Tutkimusongelmien
perustaa on tarkasteltu taulukossa 1.
Taulukko 1. Tutkimusongelmat, kyselyn aihealueet sekä niiden teorialähteet

Tutkimusongelmat

Aihe-

Kirjallisuus mihin perustuu

alueet
Mitkä tekijät aikaansaavat yhteisölli-

2, 3

Lampinen, M., Viitanen, E.

syyttä työyhteisössä palveluasumisyksi-

& Konu, A. 2013. Jäppinen,

köiden hoito- ja kuntoutushenkilöstön

A. 2012. Heikkilä, A. 2006.

mielestä?

Paasivaara, L. & Nikkilä, J.

-Yksilötekijät

2010. Hoven-Korpela, N.

-Yhteistyö- ja vuorovaikutustekijät

2013. Niikselä H. & Hyvönen

-Kulttuuritekijät

M. 2017. Koivumäki, J. 2008.
Pölkki, T. 2015. Lumiaho, A.
2017

Kuinka tärkeänä palveluasumisyksiköi- 4, 5

Pölkki T. 2015. Lampinen, M.,

den hoito- ja kuntoutushenkilöstö pitä-

Viitanen, E & Konu, A. 2013.

vät yhteisöllisyyttä työyhteisössä?
-Kuinka vahvaksi palveluasumisyksiköiden työntekijät arvioivat oman työyhteisönsä yhteisöllisyyttä?
Kuinka yhteisöllisyyttä voidaan edistää 6, 7

Lampinen, M., Viitanen, E &

työyhteisössä hoito- ja kuntoutushenki-

Konu, A. 2013. Jäppinen

löstö työntekijöiden mielestä?

2012. Lumiaho 2017.

6.3

Aineiston keruu

Esitestaus suoritettiin Savonlinnassa toimivassa yksityisessä hoivakodissa.
Myös toimeksiantaja ja ohjaajat esitestasivat kyselylomakkeen. Testaamisen
jälkeen tehtiin tarvittavat korjaukset liittyen kysymysten rakenteeseen, pituuteen, helppouteen ja sen käyttötarkoituksen palvelemiseen. Kyselyn toteutettiin viikoilla 34–35. Lähetimme saatekirjeen, joka sisälsi linkin kyselyyn palveluasumisyksiköiden henkilöstön esimiehille. Esimiehet lähettivät saatekirjeen
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ja linkin kyselyyn sähköpostilla hoito- ja kuntoutushenkilöstölle. Hoito- ja kuntoutushenkilöstöä oli yhteensä 140. Kyselyn vastausajan puolivälissä lähetettiin kannustusviestin esimiesten kautta vastaajille.

6.4

Aineiston käsittely ja analyysi

Internet-kyselyiden vastausten keräämisen ja tallentamisen jälkeen tieto käsitellään niin, että ne antavat vastauksia tutkimuskysymyksiin. Erityisesti suunnitelma aineiston analysointia varten on oleellista. Tilastolliset ohjelmat sopivat
parhaiten määrällisten aineistojen analysointiin ja käsittelyyn. (Heikkilä 2014,
118–140.) Aineisto käsiteltiin webropol-ohjelmalla. Saaduista lukumääristä,
prosenteista ja keskiarvoista muodostettiin taulukkoja. Siinä käytettiin apuna
Excel-ohjelmaa.

7

TULOKSET

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä
työyhteisössä, miten tärkeänä yhteisöllisyyttä pidetään, sekä miten yhteisöllisyyttä voidaan edistää työyhteisössä. Erityisesti tavoitteena oli ymmärtää paremmin yhteisöllisyyttä aikaansaavia tekijöitä ja lisätä palveluasumisyksiköiden henkilöstön tietoisuutta yhteisöllisyydestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 27
henkilöä 140:stä. Vastausprosentti on siis 19,3%. Tuloksia esiteltäessä ja käsiteltäessä vastausvaihtoehdot täysin eri mieltä (1) ja jokseenkin eri mieltä (2)
yhdistettiin yhdeksi eri mieltä olevaksi (1 eri mieltä) ja vastausvaihtoehdot jokseenkin samaa mieltä (4) ja täysin samaa mieltä (5) samaa mieltä olevaksi 3
(samaa mieltä). Yhdistämisessä käytettiin apuna Exceliä.
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7.1

Yhteisöllisyyttä aikaansaavat tekijät

Taulukko 1. Yhteisöllisyyttä aikaansaavat yksilötekijät. n=27
Väittämä

1 (eri

2 (en osaa

3 (samaa

mieltä)

sanoa)

mieltä)

n %

n %

n %

Voin vaikuttaa työni lopputulokseen

0 0%

2 7,41%

25 92,59%

Kykenen arvioimaan toimintaani

0 0%

1 3,7%

26 96,30%

Kykenen etenemään urallani

4 14,81%

7 25,93%

16 59,26%

kykenen tuomaan mielipiteeni esille

0 0%

1 3,7%

26 96,30%

Kykenen ottamaan vastuun työstäni

0 0%

0 0%

27 100%

Koen olevani ammattitaitoinen

0 0%

2 7,41%

25 92,59%

Koen työni merkitykselliseksi

0 0%

3 11,11%

24 88,89%

Olen sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin

0 0%

0 0%

27 100%

Kunnioitan työkaveriani

0 0%

1 3,7%

26 96,30%

Työnkuvani on kiinnostava

1 3,71%

6 22,22%

20 74,07%

Sukupuoli ei vaikuta yhteisöllisyyden toteutu-

3 11,11%

5 18,52%

19 70,37%

0 0%

4 14,82%

23 85,18%

1 3,7%

0 0%

26 96,30%

0 0%

0 0%

27 100%

miseen
Työkokemukseni vahvistaa yhteisöllisyyden toteutumista
Yksilön ominaisuudet, kuten muista välittäminen vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta
Hoidan omat tehtävät vastuullisesti

Taulukossa 1 on esitelty yhteisöllisyyttä aikaansaavat yksilötekijät. Yksilötekijöihin liittyviä väittämiä kyselyssä oli 14, sekä vastaajia yhteensä 27. Kaikki
vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että he kykenevät ottamaan vastuun työstänsä, ovat sitoutuneita työhönsä sekä hoitavat omat tehtävänsä vastuullisesti.
Lähes kaikki työntekijät olivat samaa mieltä siitä, että he pystyvät vaikuttamaan työn lopputulokseen. Lisäksi vastaajat kertoivat kunnioittavansa työkaveria, sitoutuneensa yhteisiin tavoitteisiin, hoitavansa oman tehtävän vastuullisesti ja kokevansa itsensä ammattitaitoiseksi. Vastaajista suurin osa oli samaa mieltä väittämien ”kykenen arvioimaan toimintaani” ja "kykenen tuomaan
mielipiteeni esille” kanssa. Samaa mieltä oltiin pääosin myös siitä, että yksilön
ominaisuudet kuten muista välittäminen vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta.
Kaikissa edellä mainituissa kohdissa vastaajista vähintään 90 % oli samaa
mieltä. Mahdollisuudet edetä uralla, työkuvan kiinnostavuus ja sukupuolen vai-
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kutus yhteisöllisyyden toteutumiseen jakoivat enemmän mielipiteitä. Vastaajista 15 % koki, etteivät he kykene etenemään urallaan ja neljäsosa ei osannut
sanoa. Kolme vastaajaa (11 %) oli eri mieltä sukupuolen vaikutuksesta yhteisöllisyyden toteutumiseen ja viisi vastaajaa (18,5 %) ei osannut sanoa. Yksi
vastaaja oli eri mieltä työkuvan kiinnostavuudesta, sekä kuusi (22 %) ei osannut sanoa. Kuitenkin suurin osa vastaajista oli samaa mieltä näidenkin väittämien kohdalla. (Taulukko 1, sivu 34.)
Taulukko 2. Yhteisöllisyyttä aikaansaavat vuorovaikutus ja yhteistyötekijät. n=27
Väittämä

1 (eri

2 (en osaa

3 (samaa

mieltä)

sanoa)

mieltä)

n %

n %

n %

vuorovaikutus on toimivaa työyhteisössäni

3 11,11%

8 29,63%

16 59,26%

Minut hyväksytään omana itsenäni

2 7,41%

4 14,82%

21 77,77%

Minulla ei ole vaikeuksia antaa tukea työkave-

0 0%

1 3,70%

26 96,30%

2 7,41%

1 3,70%

24 88,89%

5 18,52%

6 22,22%

16 59,26%

Työyhteisössäni yhteistyö on sujuvaa

4 14,81%

7 25,93%

16 59,26%

Työyhteisössämme annamme aikaa keskuste-

5 18,52%

11 40,74%

11 40,74%

6 22,22%

8 29,63%

13 48,15%

Vuorovaikutus on toimivaa työyhteisössäni

5 18,52%

9 33,33%

13 48,15%

Työyhteisössäni vallitsee luottamus

6 22,22%

7 25,93%

14 51,85%

Työyhteisössäni vallitsee hyvä ilmapiiri

6 22,22%

4 14,82%

17 62,96%

Työntekijöiden keskuudessa vallitsee yhteinen

6 22,22%

10 37,04%

11 40,74%

Työntekijöillä on yhteiset tavoitteet

3 11,11%

9 33,33%

15 55,56%

Autan ja neuvon muita tarvittaessa

0 0%

0 0%

27 100%

Tuen muita saavuttamaan työn tavoitteet

0 0%

2 7,41%

25 92,59%

Toimin rakentavasti yhteistyössä muiden

0 0%

4 14,81%

23 85,19%

0 0%

0 0%

27 100%

rilleni
Minulla ei ole vaikeuksia pyytää työkaverin tukea
Työyhteisössäni vallitsee yhteenkuuluvuuden
tunne

lulle
Työyhteisössäni ihmisten väliset suhteet ovat
hyvät

arvomaailma

kanssa
Olen asiallinen vuorovaikutuksessa kaikkia
kohtaan mm. tervehdin
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Vuorovaikutus- ja yhteistyötekijöitä tarkasteltiin 17 väittämällä. Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että he auttavat ja neuvovat muita tarvittaessa
sekä ovat asiallisia vuorovaikutuksessa muita kohtaan. Lisäksi suurin osa (vähintään 77 %) oli samaa mieltä siitä, että heidät hyväksytään omana itsenään,
he toimivat rakentavasti yhteisössä muiden kanssa, eikä heillä ei ole vaikeuksia pyytää tai antaa tukea työkaverille. Lisäksi suurin osa työntekijöistä tuki
muita saavuttamaan työn tavoitteet.

Vuorovaikutuksen toimivuus, yhteenkuuluvuuden tunne, yhteistyön sujuvuus,
ajan antaminen keskustelulle, hyvät ihmistenvälisten suhteet, vuorovaikutuksen toimivuus, luottamus, ilmapiiri, yhteinen arvomaailma sekä yhteiset tavoitteet jakoivat enemmän mielipiteitä. Kaikissa näissä kohdissa vastaajista vähintään viidesosa ei osannut sanoa. Ajan antaminen keskustelulle jakoi kakista eniten mielipiteitä, 11 vastaajaa oli samaa mieltä, 11 ei osannut sanoa
sekä 5 oli eri mieltä. Osa vastaajista (18,5–22 % väittämästä riippuen, ks.
Taulukko 2) oli eri mieltä yhteenkuuluvuuden tunteesta, keskustelulle ajan antamisesta, hyvistä ihmisten välisistä suhteista, vuorovaikutuksen toimivuudesta, luottamuksesta, hyvästä ilmapiiristä sekä yhteisestä arvomaailmasta.

Suurimmassa osassa väittämistä yli puolet oli samaa mieltä. Vain ajan antamisessa, ihmisten välisissä hyvissä suhteissa, vuorovaikutuksen toimivuudessa
sekä yhteisessä arvomaailmassa yli puolet vastauksista jakautui kohtiin en
osaa sanoa tai eri mieltä. Kuitenkin, näissäkin kohdissa korkein vastausmäärä
saavutettiin kohdassa samaa mieltä. (ks. Taulukko 2, sivu 34.)
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Taulukko 3. Yhteisöllisyyttä aikaansaavat kulttuuritekijät. n=27
Väittämä

1 (eri

2 (en osaa

3 (samaa

mieltä)

sanoa)

mieltä)

n %

n %

n %

5 18,52%

9 33,33%

13 48,15%

Organisaationi toiminta on esimerkillistä

3 11,11%

13 48,15%

11 40,74%

Esimieheni arvostaa työpanostani

0 0%

2 7,41%

25 92,59%

Esimieheni antaa minulle tarpeeksi kannusta-

4 14,82%

3 11,11%

20 74,07%

Esimieheni on oikeudenmukainen

1 3,70%

4 14,82%

22 81,48%

Esimieheni ottaa minut yksilöllisesti huomioon

2 7,41%

3 11,11%

22 81,48%

Voin puhua avoimesti myös negatiivisista asi-

0 0%

4 14,82%

23 85,18%

Teemme työyhteisössä työtä tiiminä

3 11,11%

7 25,93%

17 62,96%

Työni on hyvin organisoitua

0 0%

7 25,93%

20 74,07%

Työyhteisössäni vastuu jakautuu tasaisesti

7 25,93%

11 40,74%

9

Työyhteisöni on joustava

5 18,52%

5 18,52%

17 62,96%

Työn tekeminen on mielekästä

0 0%

4 14,81%

23 85,19%

Työskentelytilat ovat mielekkäät

5 18,52%

4 14,82%

18 66,66%

Työkulttuuri on tasa-arvoinen

5 18,52%

8 29,63%

14 51,85%

Toimin organisaation arvojen mukaisesti

0 0%

2 7,41%

25 92,59%

Muutoksien käsitteleminen on onnistunut organisaatiossani

vaa palautetta

oista esimieheni kanssa

33,33%

Kulttuuritekijöitä tarkasteltaessa esille nousivat vahvoina tekijöinä organisaation arvojen mukainen toiminta ja työn mielekkyys. Myös esimiehen oikeudenmukainen toiminta, huomioon ottaminen ja kannustus koettiin tärkeinä.
Edellä mainituissa kohdissa yli 80 % vastaajista oli samaa mieltä. Erilaisia ajatuksia nostatti muutoksien onnistunut käsitteleminen, organisaation toiminta,
tiimityöskentely, työn onnistunut organisoituminen, vastuun jakautuminen ja
tasa-arvoinen työskentelykulttuuri. Kaikissa näissä 25–50 % koki, etteivät
osanneet kertoa mielipidettään. Suurimmat ajatuksia jakavat asiat olivat organisaation esimerkillinen toiminta sekä vastuun tasainen jakautuminen. Molemmissa väittämissä yli 40 % koki, etteivät osanneet sanoa mielipidettään.

Myönteisimpinä aiheina oli työntekijöiden kokemus esimiehen arvostamisesta
heidän työtä kohtaan ja organisaation arvojen mukaisesti toimisessa, näissä
kahdessa väittämässä oltiin 93 % samaa mieltä. Kukaan vastanneista ei kokenut, ettei voisi puhua myös negatiivisistakin asioista esimiehen kanssa.
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Työssä ei selvitetty, onko esimiehen kanssa negatiivisista kokemuksista puhuminen liittynyt vain työhön, vai keskusteltiinko henkilökunnan kanssa myös vapaa-ajalla tapahtuneesta vaikeuksista, eikä tutkimuksessa selvinnyt onko kyseessä lähiesimies, vai johto. Voidaan kuitenkin päätellä, että työmme perusteella ainakin lähiesimiehen toiminta on koettu myönteisesti.

Eri mieltä oltiin eniten työyhteisön vastuun jakautumisessa tasaisesti, noin 26
% oli eri mieltä. Lisäksi eriäviä mielipiteitä nousi esille organisaation muutoksien käsittelemisessä, työyhteisön joustavuudessa, mielekkäissä työskentely
tiloissa, tasa-arvoisessa työskentely kulttuurissa ja esimiehen kannustavan
palautteen antamisessa. Kaikissa edellä mainituissa väittämissä eri mieltä oli
18.52 %. (Taulukko 3, sivu 37.)

Avoimeen kysymykseen muista yhteisöllisyyteen vaikuttavista tekijöistä, joita
kyselyssä ei tullut esille tuli 6 vastausta. Alkuperäisenä suunnitelmana oli
avointen vastausten teemoitteleminen, mutta kysymysten pienestä vastausmäärästä johtuen ne tuodaan seuraavassa kappaleessa esille. Lisäksi muutama vastaus esitellään lainasumerkeissä sellaisenaan.

Tiimityöskentelylle annettiin positiivista palautetta. Henkilöstön keskuudessa
muodostuvien pienempien yhteisöjen eli ”kuppikuntien” tuoma negatiivinen
vaikutus työyhteisöön nousi myös esille. Muutosvastarinnan kerrottiin heijastuvan yhteisöllisyyden kokemukseen organisaatiossa. Lisäksi organisaation sisällä tapahtuvien muutosten ja esimiesvaihdosten kerrottiin haastavan työyhteisöä. Työskentelyajan ulkopuolella haluttiin enemmän sosiaalisia tapahtumia
henkilöstön kesken.
”Tiimityö toimii erinomaisesti työyhteisön sisällä. Eri tiimeillä on
erilaiset vastuut, jolloin kaikkien ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija.”
”Yhteisiä illanviettoja tai ns. hengennostatustilaisuuksia (pikkujoulut tms.) voisi olla useammin.”
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7.2

Yhteisöllisyyden merkitys palveluasumisyksiköiden henkilöstölle

Keskiarvo 4,7
0 1

6
1
2
3
4
5

20

Kuva 1. Kuinka tärkeänä yhteisöllisyyttä pidetään n=27 (1=ei ollenkaan tärkeänä 5=erittäin
tärkeänä)

Keskiarvo 3,7
1 0

10

1
2
3
4
5
15

Kuva 2. Kuinka vahvaksi yhteisöllisyys arvoitiin omassa työyhteisössä n=26 (1=ei ollenkaan
tärkeänä 5=erittäin tärkeänä)
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Yhteisöllisyyttä työyhteisössä pidettiin vastaajien kesken tärkeänä (keskiarvo
4,7). Oman työyhteisön yhteisöllisyys arvoitiin kuitenkin hieman heikommaksi,
mutta kuitenkin keskimäärin vahvaksi (keskiarvo 3,7). Kyselyssä oman työyhteisön yhteisöllisyyden arviointi oli vapaaehtoista, mutta vain yksi kyselyyn
vastanneista vastaajista jätti siihen vastaamatta. (Kuvat 1 & 2.)

7.3

Yhteisöllisyyden edistävät tekijät työyhteisössä

Taulukko 4. Tapoja edistää yhteisöllisyyttä n=27
Väittämät

Määrä ja prosentti

n

%

Selkeyttämällä työnkuvaa

4

14,81%

Kehittämällä työtapoja

14 51,85%

Auttamalla työkaveria

13 48,15%

Kehittämällä vuorovaikutustaitoja

12 44,44%

Luottamalla työkaveriin

11 40,74%

Myönteisellä palautteella

17 62,96%

Kehittämällä esimiehen toimintaa

6

Paremmalla perehdytyksellä

10 37,04%

Vähentämällä työn kuormitusta

5

18,52%

Uran etenemismahdollisuuksilla

1

3,7%

Palkan korotuksella

6

22,22%

Ajatusten jakamisella

10 37,04%

Erilaisuuden hyväksymisellä

15 55,56%

Korjaavan palautteen saamisella

7

Kehittämällä työyhteisötaitoja

11 40,74%

Kunnioittamalla työkaverin mielipidettä

13 48,15%

22,22%

25,93%

Yhteisöllisyyttä voitaisiin kyselyyn vastanneiden henkilöiden mielestä kehittää
parhaiten myönteisellä palautteella (63 %), erilaisuuden hyväksymisellä (56
%) sekä kehittämällä työtapoja (52 %). Myös auttamalla työkaveria, kehittämällä vuorovaikutustaitoja, luottamalla työkaveriin, kehittämällä yhteistyötaitoja sekä kunnioittamalla työkaverin mielipidettä voitiin vastaajien mielestä
edistää yhteisöllisyyttä (kaikissa yli 2/5 vastaajista). Uran etenemismahdollisuuksien kehittämisellä ei koettu olevan paljoakaan vaikutusta yhteisöllisyyden edistämiseen, vain yksi vastaaja koki sen edistävän yhteisöllisyyttä.
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Avoimeen kysymykseen tavoista kehittää yhteisöllisyyttä tuli kaksi vastausta,
joten nekin tuodaan esille teemoittelun sijaan. Vastausten perusteella muita
yhteisöllisyyden edistämistapoja työyhteisössä olivat avoimen kysymyksen perusteella kouluttaminen, avoimempi ilmapiiri sekä kaikkien huomioon ottaminen.
”Avoimempi ilmapiiri, kaikkien huomioon ottaminen päätöksenteossa - myös niiden hiljaisten, jotka eivät uskalla tuoda mielipidettään esille”
”Kouluttaminen.”

8
8.1

POHDINTA
Tulosten tarkastelua

Yksilötekijöissä palveluasumisyksiköiden työntekijät kokivat yhteisöllisyyttä
luovina tekijöinä muun muassa kyvyn vaikuttaa omaan työhön, ajatuksien jakamisen, vastuullisuuden, sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin, sekä yksilölliset
ominaisuudet kuten muista välittäminen.

Kulttuuritekijöissä esille nousi hyväksytyksi tuleminen omana itsenään, tuen
antaminen ja vastaanottaminen. Tärkeänä koettiin myös auttaminen, avoin
vuorovaikutus ja luottamus. Kulttuuritekijöissä nousivat esille myös esimiehen
toiminta sekä organisaation arvojen mukainen toiminta. Samankaltaisia teemoja nousi esille myös muissa kyselyissä (Javanmard 2012; Hoven-Korpela
2013; Niikselä & Hyvönen 2017; Koivumäki 2008; Leppänen 2015; Qvick
2008).

Yhteisöllisyyttä luovia tekijöitä ovat mm. yhteishenki, avoin ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri ja tiimityöskentelytaidot. Muita yhteisöllisyyteen vaikuttavia
tekijöitä ovat toimivat henkilökemiat, esimiehen läsnäolo ja yhteiset pelisäännöt. Myös yksilön omat ominaisuudet eli yksilötekijät vaikuttivat yhteisöllisyyteen. (Niikselä ja Hyvönen 2017.) Tutkimuksessa keskeisinä tuloksina nousivat esille työkaverin kunnioitus ja oman toiminnan arviointi. Työkuvaa ei kui-
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tenkaan aina nähty kiinnostavana. Merkityksellinen työ ja työntekijöiden yhteisöllisyys vaikuttivat työn tehokkuuteen. Yhteisöllisyyden kokemusta heikensi
itsekkyys ja vaikuttamattomuus omaan työhön. (Javanmard 2012.) Tässä
opinnäytetyössä työ puolestaan nähtiin mielekkäänä, mutta työskentelymenetelmissä on parantamisen varaa.

Uraetenemismahdollisuuksia ei pidetty tärkeänä yhteisöllisyyden tai sen edistämisen kannalta. Kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvät väittämät
jakoivat mielipiteitä. Vuorovaikutuksen merkitys yhteisöllisyyden kannalta on
noussut monissa muissa tutkimuksissa vahvasti esiin (White ym. 2010; Javanmard, 2012; Hoven-Korpela 2013; Niikselä & Hyvönen 2017). Omassa työssämmekään uralla etenemistä ei nähty kovinkaan merkittävänä yhteisöllisyyttä
nostattavana tekijänä. Yhteisöllisyyttä työyhteisössä pidettiin keskimäärin erittäin tärkeänä. Omat työyhteisön yhteisöllisyyttä ei kuitenkaan arvioitu yhtä korkeaksi, vaikka keskimäärin sekin arvioitiin melko vahvaksi. Yhteisöllisyyttä voitiin vastaajien mielestä kehittää parhaiten myönteisellä palautteella, kehittämällä työtapoja sekä erialisuuden hyväksymisellä.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötekijöissä erittäin tärkeinä pidettiin asiallista vuorovaikutusta ja muiden auttamista. Työyhteisön ilmapiiriä koskevissa väittämissä
osa vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. Organisaatiossa tapahtuvat muutokset aiheuttivat ilmapiirin heikentymistä. Tärkeää on pitää työyhteisö ryhmäkeskeisenä ja joustavana. Lisäksi asiallista vuorovaikutusta pidettiin todella tärkeänä.

Organisaatiomuutokset ja epätasa-arvoisuus aiheuttavat ilmapiirin heikentymistä. Lisäksi on tärkeää pitää työyhteisö ryhmäkeskeisenä ja joustavana.
Työntekijöiden osallisuus ja pätevyys nousivat esille tutkimuksessa. Työyhteisössä tulisi antaa aikaa keskusteluille ja vuorovaikutukselle, sillä se vaikuttaa
työntekijöiden välisiin suhteisiin. (Saukkonen ym. 2016.) Työntekijöiden tunne
riittävästä ja hyvästä informoinnista on vahvasti yhteydessä yhteisöllisyyden
kokemukseen organisaatiossa. Erityisesti kasvotusten tapahtuma kanssakäyminen on merkityksellistä yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta. (White
ym. 2010.) Qvickin (2008) sekä Lumiahon (2017) teettämissä tutkimuksissa
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päädyttiin tuloksiin, jossa nostettiin erityisesti esille yhteenkuuluvuuden tunne,
yhtenäiset työskentelytavat, yhteiset tavoitteet ja yhdessä vaikuttaminen.

Erityisesti esimiehen myönteisellä palautetta on merkitystä yhteisöllisyyden
muodostumisessa. Palaute auttaa kasvattamaan voimavaroja työyhteisössä.
Tutkimuksissa lähiesimiehiin ja johtoon oltiin myös tyytyväisiä. Lisäksi huomattiin sairaanhoitajien olevan tietoisia työyhteisön ja -ympäristön kehittämisen
tarpeista. Työyhteisö toimi paremmin, kun kokivat vaikuttavansa työhönsä.
Varsinkin oma työnjälki koettiin laadukkaaksi. Sairaanhoitajat ovat tyytyväisiä
lähiesimiehiin, muttei ylempään johtoon. (Lehtonen 2011.) Hawasin (2009) tutkimuksessa työ koettiin laadukkaaksi ja siitä ollaan ylpeitä, kuitenkin haluttaisiin yhtenäisempää ja kiireetöntä työtä.

Omassa työssämme nousi esille esimiehen myönteisen palautteen vahva
merkitys. Työmme pohjalta työolosuhteiden voidaankin sanoa olevan suuressa roolissa yhteisöllisyyden tunteen muodostumisen kannalta. Yhteisöllisillä toiminta- ja työtavoilla nähtiin myöskin merkittävä vaikutus yhteisöllisyyden muodostumiseen. Esimiehen toiminta koettiin pääsääntöisesti erinomaisena.

8.2

Eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua

Noudatimme koko opinnäytetyöprosessin ajan hyvää tutkimuseettistä käytäntöä. Prosessi alkoi aiheen valinnalla. Opinnäytetyön aiheen pitäisi olla tarpeeksi mielenkiintoinen ja motivoiva (Heikkilä 2014, 22). Koimme kumpikin yhteisöllisyyden erittäin mielenkiintoisena, joten päädyimme yhteismielin valitsemaan kyseisen aiheen. Perehtymisen jälkeen aihe rajataan siten, että jotain
sen ilmiötä voidaan alkaa tutkimaan (Heikkilä 2014, 22). Pidimme jo ideavaiheessa palaverin opettajiemme sekä työelämänohjaajien kanssa aiheen laajuudesta johtuen. Rajasimme aiheeksi yhteisöllisyyden työyhteisössä, joka
prosessin aikana muotoutui yhteisöllisyydeksi työyhteisössä Sosterin palveluasumisyksiköiden hoito- ja kuntoutushenkilöstön näkemyksenä. Seuraavaksi
perehdyimme kirjallisuuteen sekä aikaisempaan tutkimustietoon. Heikkilän
(2014, 22) mukaan tietoa löytyy monista eri tietolähteistä, esimerkiksi kirjoista
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ja internetistä. Etsimmekin tietoa netin eri portaalien kautta, (esim. Finna, Medic, Kaakkuri, Theuseus) sekä lainasimme paljon aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta koulumme kirjastosta, sekä Savonlinnan kaupunginkirjastosta.
Lähteitä valitessa kriittisyys on erityisen tärkeää, sillä kaikki tieto ei välttämättä
ole luotettavaa (Heikkilä 2014, 22). Täten valikoimmekin työhömme tuoreita
lähteitä, lähes kaikki lähteet ovat alle kymmenen vuotta vanhoja. Työmme teoriapohja rakentui Lampisen ym. (2013) tekemän systemaattisen teoriakatsauksen ympärille, jota täydensimme muilla tutkimuksilla. Tutkimuskysymysten tulisi perustua teoreettiseen osaan (Heikkilä 2014, 22). Tutkimuskysymyksemme muotoilimmekin teoriaosan pohjalta. Sivulta 31 löytyvässä taulukossa
on käsitelty asiaa tarkemmin.

Kyselylomakkeen tekemisen pohjana on kirjallisuuteen tutustuminen. Kyselyn
kysymykset kannattaa suunnitella huolellisesti, sillä epäselviin kysymyksiin ei
voi vastata selkeästi. (Heikkilä 2014, 45–46.) Niinpä teoriaosuuden valmiiksi
saatuamme aloimme suunnitella saatekirjettä ja kyselyä. Niiden kehittämistä
on tarkasteltu tarkemmin työmme kohdassa 6.2 kyselyn ja saatteen kehittäminen. Saatteen kehitimme Heikkilän (2014, 59) ohjeiden mukaan. Lisäsimme
siihen omasta mielestämme tärkeitä asioita, sekä saimme ohjausta myös
opettajiltamme. Saatekirje sisälsi mielestämme oleelliset asiat selkeästi ja ymmärrettävästi.

Mittarin esitestaaminen on tärkeää, koska mittari on uusi. Tällöin voidaan arvioida mittarin luotettavuutta ja toimivuutta. Lisäksi esitestauksen palaute on tärkeää (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 154). Kysely esitestattiin ennen varsinaista kyselyä Savonlinnassa sijaitsevan yksityisen palveluasumisyksikön henkilökunnalla. Esitestaukseen osallistuivat myös ohjaavat opettajamme sekä työelämän edustajamme. Esitestaajat täyttivät kyselystä palautelomakkeen. Sen perusteella kyselymme oli sopivan pituinen ja selkeä. Tutkimusta varten haetaan yleensä tutkimuslupa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172–184), joten haimme sen esitestauksessa ilmi tulleiden korjausten jälkeen.
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Kyselylomakkeessamme yhteisöllisyyteen vaikuttavat tekijät esitettiin väittämämuodossa. Täten mitattava asia saatiin paremmin sidottua asiayhteyteen
ja selkeytettyä. Esimerkiksi, väittämästä ”työyhteisössäni yhteistyö on sujuvaa” tajuaa heti, että puhutaan yhteistyöstä työyhteisössä, eikä ylipäätänsä
yhteistyön sujuvuudesta muiden ihmisten kanssa.

Kysymykset olivat pääosin selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Muutamassa
kohdassa olisimme näin jälkeenpäin ajateltuna voineet vielä hioa kysymystä.
Esimerkiksi väittämästä ”vuorovaikutus on toimivaa työyhteisössäni” on vaikea
päätellä sitä, pitääkö vastaaja vuorovaikusta tärkeänä työyhteisön yhteisöllisyyden kannalta vai ei. Vaikkakin saimme kysymyksestä arvokasta tietoa työyhteisön tilasta, se ei kuitenkaan suoranaisesti vastaa tutkimuskysymykseemme. Saimme kuitenkin vastauksen tutkimuskysymykseen muiden kyselymme kysymysten pohjalta, joten kysymyksen huono muotoilu ei täten ollut
niin merkittävää. Myös väittämä ”työyhteisössämme annamme aikaa keskustelulle” on hieman ongelmallinen, sillä kysymyksessä puhuttavan keskustelun
voi ymmärtää monella eri tavalla.

Mittaria tulee osata käyttää oikeaan aikaan ja se tulisi tehdä oikealla tavalla.
(Mittaaminen: mittarin luotettavuus 2008; Heikkilä 2014, 76). Kyselymme toteutusajankohta oli ajoitettu siten, että mahdollisimman moni vakituista tekevä
työntekijä oli palannut lomilta. Halusimme kohdistaa kyselymme juuri vakityöntekijöihin, sillä he ovat tiivein osa työyhteisöä. Mielestämme kolmen viikon
vastausaika oli riittävä. Lähetimme kyselyn puolivälissä ns. ”motivointiviestin”,
jossa motivoimme työntekijöitä vastaamaan, jos he eivät vielä olleet ennättäneet.

Tutkimuksessa tutkittavien anonyymiuden sekä liike- ja yrityssalaisuuksien
säilyminen tulee taata. Ne tulee muistaa myös raportoitaessa sekä tuloksia julkaistaessa. (Heikkilä 2014, 28–29.) Jouduimme kyselyä suunnitellessa miettimään eettisestä näkökulmasta anonyymiuden toteutumista. Olisimme halunneet selvittää myös vastaajien ikää, sukupuolta ja työyksikköä, mutta jätimme
ne pois kyselystä. Näin varmistimme työssämme sen, ettei vastaajaa voida
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tunnistaa vastaustietojen perusteella. Täten säilytimme kaikissa työmme vaiheissa tutkittavien anonyymiuden. Työelämänohjaajat toimivat tiiviisti yhteistyössä kanssamme ja hyväksyivät Sosteriin liittyvät asiat työssämme. Vastaukset olivat turvallisesti säilössä Webropol-ohjelmassa, josta poistimme ne
asianmukaisesti. Tuloksista ei pystytä tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.

Kyselyyn osallistumisen tulee perustua aitoon vapaaehtoisuuteen. Tutkittavalle tulee mahdollistaa kysymysten esittäminen, tutkimuksen keskeyttäminen
ja tietojensa luovuttamisen kieltäminen. Kyselyyn osallistuvan tulee tietää,
minkälainen tutkimus kyseessä on. Vastaajalle tuulee tehdä selväksi tutkijan
eettinen vastuu, tutkimuksen haitat ja hyödyt sekä tulosten säilyttämiseen ja
julkaisuun liittyvät tiedot. Kohtuutonta haittaa tuottavasta tutkimisesta tulee pidättäytyä, sekä tutkimus tulee suorittaa ihmisarvoa kunnioittaen. Tutkijan tulee
osaltaan vaikuttaa tulosten eettiseen käyttöön. (T Kankkunen & VehviläinenJulkunen 2009, 172–184.) Kyselyymme osallistuminen oli täysin vapaaehtoista, eikä sitä ollut pakko palauttaa tai suorittaa, vaikka vastaaminen olisikin
jo aloitettu. Vapaaehtoisuus tuli ilmi saatekirjeessä, samoin tietojen käyttötapa. Suurella todennäköisyydellä voidaan sanoa, ettei tutkimuksemme tuottanut haittaa vastaajille.

Plagiointi eli toisen henkilön tekstin suora lainaaminen tai omien tulosten toistaminen on myös eettinen kysymys (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009,
172–184). Kerroimme työssä asiat omin sanoin. Jos lainasimme joistain suoraan, laitoimme asian lainausmerkkeihin tai teimme asian joillain muulla tavalla ymmärrettäväksi.

Tutkimiseen liittyy aina tutkijan omia valintoja esimerkiksi tutkimusmenetelmässä, kysymysten muotoilussa yms. Objektiivisen tutkimuksen tuloksiin ei
vaikuta, vaikka tutkija vaihtuisi. Tutkimusraportissa tulee esittää kaikki tulokset
ja johtopäätökset, eikä vain positiivisia tuloksia. (Heikkilä 2014, 28–29.)
Olimme koko opinnäytetyömme ajan mahdollisimman objektiivisia, eli pyrimme minimoimaan omien ajatustemme näkymisen työssämme. Kyselyn ky-
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symykset muotoilimme siten, että ne ymmärrettäisiin selkeästi ja samalla tavalla. Opinnäytetyömme kysely toteutettiin sähköisenä, joten haastattelututkimuksessa haasteena oleva haastattelijan vaikutus jäi työstämme pois.

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksessa, että tutkimus tutkii juuri sitä, mitä sen
kuuluukin. (Valli 2015; Mittaaminen: mittarin luotettavuus 2008; Heikkilä 2014,
177.) Validius voidaan varmistaa huolellisella suunnittelulla ja hyvällä tiedon
keräämisellä. Kysymysten tulee kattaa tutkimusongelma kokonaan. Validiutta
tuovat myös perusjoukon oikeanlainen määrittely, korkea vastausprosentti ja
edustava otos. (Heikkilä 2014, 27, 177.) Mielestämme opinnäytetyömme tutki
juuri sitä, mitä sen kuulukin. Saimme vastaukset tutkimustiedon pohjalta tehtyihin tutkimuskysymyksiimme. Olimme alusta lähtien rajannut aihetta järkevästi, jolloin kyselyn suunnittelu ja toteuttaminen selkeästi oli helpompaa.

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta ja tulosten tarkkuutta. Luotettava tutkimus tulee pystyä toistamaan samankaltaisin tuloksin (Heikkilä
2014, 28; Valli 2015). Luotettavuus vaatii tutkijalta tarkkuutta ja kriittisyyttä
koko tutkimusprosessin ajan. Otoksen tulee edustaa koko tutkittavaa ryhmää
ja otoskoon tulee olla riittävä. (Heikkilä 2014, 28.) Toimimme huolellisesti ja
kriittisesti koko tutkimusprosessin ajan, varsinkin vastausten siirtämisessä, käsittelyssä ja analysoinnissa olimme erittäin tarkkoja. Työssämme kyselyyn
osallistui koko perusjoukko, eli palveluasumisyksiköiden hoito- ja kuntoutushenkilöstö. Kysely lähetettiin heille kaikille, joten kysely koski kaikkia tutkittavan ryhmän jäseniä. Yhteensä kysely lähetettiin siis 140 henkilölle, jonka
koimme olevan tarpeeksi suuri määrä amk-tason opinnäytetyölle. Saamamme
tulokset olivat samankaltaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joten tutkimustuloksemme eivät näytä olevan sattumanvaraisia alhaisesta vastausprosentista huolimatta.

Kuten edellä jo mainitaan, vastaajien määrä jäi melko pieneksi. Kyselyyn vastasi 27 henkilöä, jolloin, vastausprosentti oli siis hieman yli 19. Tähän voi olla
syynä esimerkiksi ajan puute, aiheen kokeminen tylsäksi tai liian monimutkaiseksi. Työntekijät saavat vuodessa monia pyyntöjä osallistua opinnäytteiden kyselyhin, tämäkin saattaa osaltaan vaikuttaa vastausmotivaatioon.
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Oikeiden mittareiden valinta ja niiden tutkimuskohteeseen soveltuvuus parantavat myös luotettavuutta. Joskus tutkimuksen tuloksia voidaan tulkita väärin,
jos ei ymmärretä asioiden ja aineiston kuvauksessa käytettyjen menetelmien
merkitystä. (Valli 2015.) Perehdyimme työmme teoriapohjassa kattavasti yhteisöllisyyteen liittyviin käsitteisiin ja ilmiöihin. Omasta niin kuin työmme ohjaajienkin mielestä laadullinen tutkimus sisältäen muutaman avoimen kysymyksen oli hyvä tapa lähteä tutkimaan aihettamme.

Mittarin reliabiliteetti voidaan jakaa kahteen tekijään, konsistenssiin ja stabiliteettiin. Stabiliteetti kertoo mittarin luotettavuudesta ajassa. Konsistenssi kertoo mittarin yhtenäisyydestä, jos mittari jaettaisiin kahtia, kumpikin osa mittaisi
samoja asioita. (Mittaaminen: mittarin luotettavuus 2008.) Jos kyselymme toistettaisiin jossain muussa työyhteisössä, se mittaisi samoja asioita. Tulosten
toistettavuuteen on kuitenkin vaikeampi ottaa kantaa johtuen yhteisöllisyyteen
moniulotteisuudesta. Jokaisessa työyhteisössä vallitsee oma yhteisöllisyytensä, jolloin kyselyn tulokset olisivat sen mukaisia. Yhteisöllisyys on myös jatkuvasti muutoksessa, joten vuoden päästä toteutettu uusintakysely työmme
pohjalta voisi tuoda aivan erilaisia tuloksia.

8.3

Johtopäätökset ja kehittämisideat

Opinnäytetyön keskeisinä tuloksina selvisi, että yhteisöllisyyttä pidetään erittäin tärkeänä Sosterin palveluasumisyksiköiden työyhteisöissä hoito- ja kuntoutushenkilöstön mielestä. Oman työyhteisön yhteisöllisyys arvoitiin melko
vahvaksi. Suurin osa vastaajista oli samaa mieltä väittämistä, jotka koskivat
yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työntekijöiden mielestä yhteisöllisyyttä
voitaisiin kehittää työyhteisössä parhaiten myönteisellä palautteella, erilaisuuden hyväksymisellä sekä kehittämällä työtapoja.

Mielestämme yhteisöllisyyden kehittäminen on ajankohtainen ja tärkeä aihe.
Muutosten, lisääntyvän kiireen sekä työvoimapulan keskellä on tärkeää muistaa yhteisöllisyyden tunteen aikaansaamat positiiviset vaikutukset. Näin parannetaan työhyvinvointia ja mahdollisesti myös hoidon laatua. Työn kuormittavuus pienenee, samalla kun motivaatio ja työhön osallistuminen lisääntyvät.
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On tärkeää antaa työntekijälle mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen työyhteisössä. Tietenkin on myös tärkeää, että
työajan ulkopuolella on mielekästä tekemistä ja vuorovaikutussuhteita.

Yhteisöllisyyttä tulisi nykyään jatkuvasti kehittää työyhteisössä. Jatkotutkimuksena voitaisiin esimerkiksi tarkastella tarkemmin yksilön oman toiminnan vaikutusta yhteisöllisyyden muodostumiseen, sekä pohtia keinoja, miten jokainen
voisi omalta osaltaan edistää sitä. Lisäksi olisi mielenkiintoista nähdä, minkälaisia vastauksia kyselyymme tulisi, jos se toteutettaisiin vaikkapa kolmen vuoden päästä. Jatkossa voisi myös tutkia sitä, edistääkö yhteisöllisyyttä tärkeänä
pitävä henkilö yhteisöllisyyttä työyhteisössään enemmän kuin sitä ei niin tärkeänä pitävä. Myös sairaanhoidon eri erikoisalojen työyhteisöjen yhteisöllisyyden vertailu ja selvittäminen olisi mielenkiintoista.

8.4

Oman opinnäytetyön prosessin tarkastelua

Aloitimme opinnäytetyön tekemisen keväällä 2019 aiheen valinnalla. Miettiessämme ajankohtaista sekä kiinnostavaa aihetta silmiimme osui opinnäytetöiden aihepankista yhteisöllisyys työyhteisössä. Kiinnostuimme molemmat aiheesta, joten siirryimme ideavaiheeseen rajaamaan ja suunnittelemaan tulevaa työtämme tarkemmin. Aiheen laajuudesta ja moniulottuvuudesta johtuen
pidimme jo ideavaiheessa laajemman palaverin ohjaavien opettajien sekä työelämän ohjaajien kanssa. Palaverin pohjalta määrittelimme opinnäytetyömme
tutkimuskohteen, aiheen rajauksen sekä tutkimusmuodon. Nämä linjaukset
pysyivät työmme pohjana, vaikka ne muotoutuivatkin lopulliseen muotoonsa
hiljalleen prosessin edetessä. Ideapaperimme hyväksyttiin helmikuun alussa,
jonka jälkeen siirryimme suunnitelmavaiheeseen. Suunnitelmavaihe eteni hyvin, sillä kummallakin meistä oli hyvin aikaa paneutua työhömme. Aloitimme
perehtymällä lähdekirjallisuuteen, valikoiden sieltä ajankohtaisia ja työmme
kannalta oleellisia lähteitä. Ohjausaikoja sovimme tarpeen mukaan. Pidimme
matkan varrella tiiviisti yhteyttä ohjaajiimme, jotta työmme lopputulos tyydyttäisi kaikkia osapuolia. Lopulta saimme teoriapohjan valmiiksi. Sen jälkeen
määrittelimme tutkimuskysymykset teorian pohjalta yhteistyössä ohjaajien
kanssa. Emme löytäneet mielestämme sopivaa aikaisemmin toteutettua kyselyä, joten päädyimme itse rakentamaan sitä tutkimuskysymyksiemme pohjalta.
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Saatuamme kyselyn valmiiksi luonnostelimme saatekirjeen. Kun kysely ja
saate olivat hyväksytty, suoritimme esitestauksen.

Opinnäytetyömme suunnitelman esitimme kesäkuun alussa, jonka jälkeen
teimme vielä tarvittavat korjaukset sekä haimme tutkimuslupaa Sosterin hallintoylijohtajalta. Tutkimuslupa myönnettiin, ja kyselymme toteutimme 19.8.–1.9.
2019. Kyselyn jälkeen analysoimme tulokset, esittelimme ne, vertailimme niitä
aikaisempaan tutkimustietoon sekä teimme työstämme oleelliset johtopäätökset. Kun analysointi- ja arviointivaihe oli suoritettu sekä työmme viimeistelty,
palautimme sen äidinkielen opettajan tarkastettavaksi. Seuraavaksi teimme
vielä tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen vuorossa oli englanninkielinen tarkistus. Valmiin opinnäytetyömme esitimme 14. marraskuuta. Tämän jälkeen jäljellä olikin vain kypsyysnäyte ja työmme arkistointi.

Opinnäytetyömme prosessin etenemistä edisti motivaatiomme aihetta kohtaa.
Lisäksi laaja lähdevalikoima, tiivis yhteistyö meidän, ohjaavien opettajien sekä
työelämänohjaajien kesken helpotti työtämme. Myös mahdollisuus työn tekemiseen tai ohjauspalavereihin yhdessä etäyhteyden kautta helpotti tekemistä.
Työmme eteni aikataulusuunnitelman mukaisesti. Saamamme ohjaus oli selkää ja laadukasta, mikä täten mahdollisti työn sujuvuuden. Haasteita työmme
tekemiseen toi aiheen laajuus ja rajaaminen vaikeus. Yhteisöllisyys on laaja
aihe, joten kyselyn tekeminen ei ollut helppoa. Myös yhteisen linjan löytäminen kaikkien työhön osallistuvien tahojen kanssa vei aikansa. Työn loppuvaiheilla yhteisen ajan löytäminen tuotti myöskin omat haasteensa, sillä meillä
kummallakin oli kymmenen viikkoa syventävää harjoittelua syksyllä.

Kaikesta huolimatta olemme itse tyytyväisiä työmme etenemiseen ja lopputulokseen. Vaikka tekeminen vaati välillä veronsa, jaksoimme loppuun asti tehdä
parhaamme työn eteen. Lopullinen työ vastaa melko hyvin ajatuksiamme siitä,
minkälaisen työn ajattelimme prosessin alussa tekevämme. Työtä tehdessä
meille selvisi kuinka laaja, ajankohtainen ja tärkeä aihe yhteisöllisyys työyhteisössä on. Muutosten, lisääntyvän kiireen ja työvoimapulan keskellä on tärkeää
muistaa yhteisöllisyyden tunteen vaikutukset voimaannuttavana tekijänä.
Saimme itse paljon uutta tietoa yhteisöllisyyden muodostumiseen vaikuttavista
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tekijöistä ja sen positiivisista vaikutuksista, esimerkiksi työn kuormittavuuteen
ja motivaatioon. Huomasimme, että työyhteisössä on tärkeää antaa työntekijälle mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Työmme pohjalta esimiehellä näyttää myöskin olevan paljon vaikutusta
työpaikan ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen. Työmme antoi mielestämme paljon
arvokasta tietoa palveluasumisyksiköiden työyhteisöjen yhteisöllisyydestä ItäSavon sairaanhoitopiirille, uskomme heidän voivan hyödyntää työtämme jatkossa. Itseämme ajatellen olemme varmoja, että työmme tekemisen aikana
karttunut tieto yhteisöllisyydestä palvelee meitä, kun lähdemme työelämään.

Lopuksi laadimme PowerPoint-esityksen työmme pohjalta. Esityksessä käsittelemme ensin yhteisöllisyyttä työyhteisössä kirjallisuuden pohjalta, ja lopuksi
esittelemme omat keskeiset tuloksemme. Lopuksi luovutimme työmme kokonaisuudessaan Sosterin vapaaseen käyttöön. Sosteri saa jatkossa hyödyntää
työtämme vapaasti. Esitys löytyy liitetiedostona työmme lopusta (liite 5).
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Liite 1
Tutkimuksen tiedot

Tutkimuskohde

- Tekijä ja vuosi

Otoskoko, mene-

Keskeiset tulokset

telmä

Oma intressisi opinnäytetyö kannalta

Javanmard, H. 2012. Henkisen johtamisen
The impact of spiritual- ja hengellisyyden merity on work perforkitys työntehokkuuden
mance. Tutkimus.
parantamisessa, tutkiSaatavissa:
mus toteutettiin ison
https://www.acadekonetehtaan työntekimicpublishingplatjöille Iranissa.
forms.com/downloads/pdfs/ijst/volume2/201201031149_
IJST_Vol5_Jan_2012_
10.pdf [viitattu
28.3.2019].

400 kyselylomaketta
jaettiin ja 259 vastattiin. Vastaajien joukossa oli työntekijöiltä
eri tasoilta (esimiehiä,
rivityöntekijöitä ym.
Menetelmänä toimi rakenteellisen yhtälön
malli.

Organisaation visio
vaikutti työn tarkoituksellisuuteen. Itsekkyys
vaikutti yhteisöllisyyteen ja työn merkityksellisyyteen. Usko
omaan työhön vaikutti
työn merkityksellesi
kokemiseen, ja työntekijöiden yksityiselämään. Tarkoituksellinen työ ja työntekijöiden yhteisöllisyys vaikuttivat työn tehokkuuteen.

Epäitsekkyys vaikutti
työntekijöiden yhteisöllisyyteen. Usko työhön
vaikutti työntekijöiden
yhteisöllisyyteen. Kun
työntekijät tekevät
työnsä uskollisesti, se
saa heidät kommunikoimaan muiden
kanssa paremmin,
jotta työ tulisi tehtyä
paremmin. Tämä lisäsi
yksilön yhteisöllisyyttä.

White, C., Vanc, A., & White ym. tutkivat puStafford, G. 2010. In- helinhaastattelulla eri
ternal Communication, asemissa työskenteleInformation Satisfac- viä yliopiston työntekition, and Sense of
jöitä. Tutkimuksessa
Community: The Effect selvitettiin mm. työnteof Personal Influence. kijöiden viestintään liitTutkimus. Saatavissa: tyviä mieltymyksiä ja
https://instituomaa yhteisöllisyyden
teforpr.org/wp-contunnetta organisaatent/uploads/White_Va tiossa.
nc_Stafford.pdf [viitattu
27.3.2019].

147, puhelinhaastattelu, haastattelussa
käytettiin strukturoidun
haastattelun opasta,
joka salli avoimet vastaukset.

Toimintajohtajan ja
ylempien johtajien
henkilökohtainen vaikutus vaikuttaa informaatiotyytyväisyyteen
ja siihen, miten työntekijät puhuvat yrityksen
ulkopuolisille sidosryhmille.

Tutkimuksen mukaan
tunteella hyvästä informoinnista ja käsittämisestä oli vahva yhteys
yhteisöllisyyden tuntemiseen organisaatiossa. Kasvotusten tapahtuma kommunikointi on erityisen tärkeää yhteisöllisyyden
syntymisen kannalta.
Ihmistenvälinen viestintä oli kaikille organisaation työntekijöille
tärkeää.

Tutkimuksessa tutkitut tekijät vaikuttivat
paljon työn tehokkuuteen organisaatiossa.

Yhteisöllisyys ei vaikuttanut työntekijöiden
työn tehokkuuteen.
Työntekijät valitsivat
mieluummin tehdä
työn itsenäisesti kuin
ryhmässä tai tiimissä.

Mat Soha, H., Osman, Tutkittiin tiettyjä teki- 300 satunnaisesti vaA., Salahuddin, S., Ab- jöitä (mm. yhteisölli- littua vastaajaa, strukdullah, S. & Ramlee, syys, hengellisyys) or- toroitu kysely, analyysi
N. 2015. The Relation- ganisaatiossa, jotka
spss ohjelmalla.
ship of Work Influence, vaikuttivat yläaste
Sense of Community opettajien työn tehokand Individual Spiritu- kuuteen Malesian pohality towards Organiza- joisosassa.
tional Performance.
Tutkimus. Saatavissa:
https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1s2.0S2212567116X00020/

1-s2.0S2212567116000721/
main.pdf?x-amz-security-token=AgoJb3JpZ2luX2
[viitattu 28.3.2019].
Hoven-Korpela, N.
Teemahaastattelulla Ryhmähaastattelu,
Yhteisöllisyys näkyi Tutkimuksessa eniten
2013. Yhteisöllisyyden tutkittiin Länsi-Pohjan analysointi abduktiivi- työyhteisössä erilaisilla esiin nousseita teemerkitys työhyvinvoin- sairaanhoitopiirin psy- sella päättelyllä.
tavoilla
moja olivat perustehnille. Yamk-opinnäyte- kiatrian tulosalueen
tävä, perhetyön malli,
työ. Saatavissa:
johtajien ja työntekijöityöparityöskentely,
http://urn.fi/URN:NBN:f den ajatuksia yhteisölvuorovaikutus, koului:amk-201402142333 lisyydestä. Tutkimuktus, johtaminen sekä
[viitattu [10.2.2019].
sen tarkoituksena oli
luottamus. Edellä maietsiä positiivisesti sekä
nitut tulivat ilmi posetiinegatiivisesti yhteisöllivisina tai kaksijakoisyyteen vaikuttavia
sina teemoina. Pelkässeikkoja.
tään negatiivisia teemoja ei tutkimuksessa
tullut esille.
Niikselä, H. & Hyvö- Yhteisöllisyyden ilme- Laadullinen, teemaYksittäisissä työyhtei- Yksittäisissä työyhteinen M. 2017. Yhteisöl- nemistä Runnin Karta- haastattelu yhteensä söissä yhteisöllisyys il- söissä yhteisöllisyys illisyys työyhteisössä. nonmäen hoito- ja kas- 10 työntekijälle, jotka mentyi positiivisena. mentyi positiivisena.
Opinnäytetyö. Saata- vatusalan työyksiolivat eri yksiköistä,
Samoin suurimmaksi Positiivisia yhteisöllivissa:
köissä.
analyysi teoriasidon- osaksi yksiköiden vä- syyttä luovia tekijöitä
http://urn.fi/URN:NBN:f
naisella sisällönanalyy- lillä, vaikka yksiköiden olivat mm. yhteishenki,
i:amk-201802152459
silla.
välisessä yhteisöllisyy- avoin ja hyväksyvä il[viitattu 31.3.2019].
dessä oli myös sitä
mapiiri, lupa olla oma
heikentäviä tekijöitä. itsensä, huumorintaju,
erilaisuuden ymmärtäminen, toimiva yhteistyö, mahdollisuus kertoa raskaista asioista
työkaverille, yhdessä
koetut hankalat tilanteet, tasa-arvo ymmärtäväisyys toista työntekijää kohtaan sekä
vertaistuki, avoin keskustelukulttuuri, toimivat henkilökemiat, johtajan läsnäolo ja kommunikointi ja yhteiset
pelisäännöt. Positiivisena yhteisöllisyys ilmeni kaikkien työyksiköiden välillä toisten
yksiköiden asiakkaiden
ohjaamisena, avunantona ja yhteisinä tapahtumina. Yksiköiden
välillä yhteisöllisyyttä
heikentäviä tekijöitä

olivat ymmärtämättömyys toisia yksiköitä
kohtaan, asioista puhumattomuus, kyräily,
erilaiset toimintatavat
ja tiedonpuute.
Koivumäki, J. 2008.
Väitöskirjassa tutkittiin Aineisto koostui mää- Luottamusta synnytti- Yhteisöllisyyteen liittyi
Työyhteisöjen sosiaali- työyhteisöjen sosiaa- rällisestä surveyaineis- vät luottamus muihin positiivisesti sitoutuminen pääoma. Väitös- lista pääomaa eli yhtei- tosta, joka toteutettiin ihmisiin, työn autono- nen työhön, yleinen
kirja. Saatavissa:
söllisyyden ja luotta- viidessä eri valtion asi- mia, sisäryhmätuntei- luottamus, työasiassa
http://urn.fi/urn:isbn:978 muksen rakentumista antuntijaorganisaasuus, työroolin selauttavat henkilöt, työ-951-44-7314-2 [viitattu valtion asiantuntijaor- tiossa, otoskoko 440, keys, työtehtävien mo- kuvan selkeys, tyyty31.3.2019].
ganisaatioissa.
sekä kahteen niitä täy- nipuolisuus sekä tyyty- väisyys työaikajärjesdentävään teemahaas- väisyys palkkaukseen. telyihin ja työtehtävien
tateluun ja tämän
Yhteisöllisyyteen liittyi monipuolistuminen.
haastattelun yhteypositiivisesti sitoutumi- Yhteisöllisyyttä vädessä saatuun palaut- nen työhön, yleinen
hensi toisten töiden teteeseen.
luottamus, työasiassa keminen pakosta ja
auttavat henkilöt, työ- verkostoituminen orgakuvan selkeys, tyyty- nisaation ulkopuolelle.
väisyys työaikajärjes- Yhteisöllisyys ja luottatelyihin ja työtehtävien mus olivat yhteydessä
monipuolistuminen.
organisaatioon sitoutuYhteisöllisyyttä vämiseen, stressin vähensi toisten töiden te- hentämiseen sekä nikkeminen pakosta ja
sien muille jakamiverkostoituminen orga- seen.
nisaation ulkopuolelle.
Luottamusta esimieheen synnytti eniten
esimieheltä saatu tuki.
Berg, J. 2018. Yhtei- Opinnäytetyössä tutsöllinen työvuoro
kittiin työvuorosuunnisuunnittelu Akaan ter- telman merkitystä, yhveyskeskussairaalan teisöllisyyden näkökulUrjalan osastolla.
masta. TyövuorollisYlempi-AMK. Saata- taan tarkoituksena on
vissa:
helpottaa arjen ja työn
http://urn.fi/URN:NBN:f yhteensovittamista.
i:amk-201805046477

[viitattu 22.4.2019].

Tutkimus oli määrälli- Esimiehelle oli suuri Työvuorolistat ovat
nen, esineistö kerättiin vaiva toteuttaa miele- merkittävässä roolissa
kahdesta avoimesta käs työvuorolista. Toi- ilmapiirin ja yhteisöllikysymyksestä ja seit- veena olisi saada hoi- sen toiminnan edes
semästä väitteestä.
tajat keskustelemaan viemiseksi. Luottamus
Tutkimuksessa pereh- keskenään työvuoesimieheen ja rohkeus
dyttiin ennen ja jälkeen roista. Työvuoro lissanoa mielipiteensä
tapahtuviin eroihin.
toissa on kehittämisen kertoo hyvästä yhteiToisessa vaiheessa lo- varaa, uusi malli todet- söllisyydestäkin.
makkeeseen tuotiin
tiin aikaisempaa pakolme avointa kysyremmaksi. Tutkimukmystä lisää. Tuloksia sessa tuli vastauksia
analysoitiin lopussa
runsaasti, jossa ei
taulukoiden ja pylväs- osattu kertoa kantaa.
diagrammien avulla. Tutkijan mielestä tämä
Tutkimukseen osallis- kertoi luottamuksen
tui Urjalan vuodeosas- pulasta tai pelosta ilton vakituiset työnte- maista mielipide.
kijä ja sijaiset, jotka
ovat olleet pitkään
töissä. Kysely toteutettiin kahdessa osassa,
ensimmäisessä

osassa kysely lähetettiin 23 hoitajalle, joista
kelvollisia vastauksia
tuli 16. Toisessa
osassa kysely lähetettiin 23 henkilölle, luotettavia vastauksia tuli
tuli 11.
Pynnönen, M. 2017. Tutkimuksen tavoitToteutus saavutettiin Tutkimuksessa tuli
Tutkimuksessa käsiYhteishoidolliset toi- teena oli yhteisöllisyy- kehittämistyönä. Tutki- ilmi yhteishoitoa ja yh- teltiin yhteisöllisyyteen
mintatavat hoivakoden parantaminen yk- muksessa oli pieni
teisöllisyyttä kehittäviä ja yhteistyötaitoihin liitdissa. Ylempi-AMK.
sityisessä hoivakootos, noin neljä työnte- asioita. Demokraatti- tyviä toimintamalleja.
Saatavissa:
dissa. Samalla haluttiin kijää. Työntekijöille
suus ja tasa-arvon ko- On olemassa erilaisia
http://urn.fi/URN:NBN:f parantaa yhteishoidon tehtiin orientaatio
rostaminen ja pumenetelmiä, jotka kei:amk-201703303947 taitoja.
aluksi, sen jälkeen pi- heeksi ottaminen loi hittävät työyhteisöä.
dettiin kaksi kehittäyhteisöön osallisuutta
[6.5.2019].
mispäivää. Menetel- päätöksen tekoon ja
minä käytettiin minuut- yhdessä tekemiseen.
tikierrosta, jossa kaikilla on minuutti aikaa Kokoukset, jossa otetilmaista mielipiteensä tiin esille työyhteisökoja tulevaisuuden muis- kouksen toiminta, peritelemista, jossa pari- ja aatteet lisäsivät yhteisöllisyyden muodosturyhmäkeskusteluja
hyödyntäen jokainen mista. Yhteisöllisyyden
kehittämisen merkitys
voi keskustella aion jatkuvasti nouheesta. Vastaukset
nauhoitettiin ja kirjat- sussa. Yksikössä yhtiin. Tulokset teemoi- teishoidon ja yhteisöllisyyden taidot kehittyiteltiin.
vät.
Leppänen, P. 2015.
Opinnäytetyössä tar- Aineisto saatiin ryhTuloksissa selvisi esi- Koemme esimiestoiEsimies työyhteisön
kasteltiin erilaisia ta- mäkeskustelujen
mieheen, työntekijään minnan olevan merkityhteisöllisyyden kehit- poja, jolla esimies pa- avulla. Tutkimuksessa ja työyhteisöön kuulu- tävä asia meidänkin
täjänä. Ylempi-AMK. rantaa yhteisöllisyyttä käytettiin myös kehittä- via aiheita, jotka estä- työssä. Aiheessa tulSaatavissa:
työyhteisössä. Lisäksi mispalavereissa saa- vät ja parantavat yhtei- leet asiat ovat verranhttp://urn.fi/URN:NBN:f työssä pohdittiin edes- tua tietoa. Esimiehen söllisyyttä. Suurimnollisia meidän
i:amk-2015121821456 auttavia ja estäviä teki- kanssa tehtiin yhteis- pana tekijänä nousi
työmme kanssa ja täjöitä yhteisöllisyyden työtä, jotta saataisiin yhteiset pelissäännöt, ten vertailukelpoisia.
[6.5.2019].
kehittymisessä. Taselkeämmin selville
vastuunjako, sitoutumivoite oli etsiä esimie- yhteisöllisyyttä paran- nen, vuorovaikutus ja
hen näkökulmasta ta- tavat ja heikentävä te- työyhteisötaidot.
poja kehittää yhteisölli- kijät. Analysointimenesyyttä.
telmänä käytettiin kva- Työntekijän kokema
työn mielekkyys, palklititatiivista menetelkaus, vaikuttavuus,
mää.
asenteet ja kehittymismahdollisuudet lisäävät yhteisöllisyyden
muodostumista.

Immonen, A. 2013.
Tutkimuksessa pyrit- Koska aiheesta on
Työvuorolistat, jotka Tutkimuksessa kerroHoitotyöntekijöiden ko- tiin tuomaan esille hoi- heikosti uutta tietoa, oltiin suunniteltu etukä- taan työvuorojen vaikemuksia työaika-au- tohenkilöstön tuntetehtiin laadullinen tutki- teen, koettiin positiivi- kutusta yhteisöllisyytonomian toteutumi- muksia työaika-auto- mus. Pyrkimyksenä oli sesti vaikuttaneen työ- teen ja henkilökunsisesta ja merkityknomian vaikutuksesta tuottaa tietoa työaika- yhteisöön. Työvuoroi- taan. Meille työssä tärsestä työhyvinvointiin työyhteisössä ja sen autonomian vaikutuk- hin vaikuttaminen oli keätä tietoa toi meneja yhteisöölisyyteen. arvoa henkilöstön yh- sesta työyhteisöön.
merkittävässä asetelmän vaikutus yhteiPro-gradu. Saatavissa: teisöllisyyteen ja hyvin- Tutkimukseen otettiin massa työaika-autono- söllisyyteen.
http://epublicativointiin liittyen.
kolme organisaatiota. mian toteutuksessa.
ons.uef.fi/pub/urn_nbn
Organisaatiossa oli
Vastuullisuus ja tasa_fi_uefkäytössä työaika-auto- puolisuus, sekä yh20130549/urn_nbn_fi_
nomia. Tutkimukseen dessä oleminen oli täruef-20130549.pdf
valittiin osallistujat,
keä kokemus henkilösjoita
oli
yhteensä
12.
tölle.
[6.5.2019].
Aineisto otettiin teemahaastatteluilla. Tämä
jälkeen ne analysoitiin
iduktiivisella sisällönanalyysillä.
Karppinen, T. 2015.
Tutkimuksessa halut- Tutkimuksessa oli
Tutkimustuloksissa it- Tutkimuksessa tuotiin
Ikääntyneiden toimin- tiin saada selville
käytössä laadullinen senäinen toiminta ja esille yhteisöllisyyden
takykyä tukeva hoito- ikääntyneiden toimin- tutkimusmenetelmä, viihtyisyys ympäristunteen kokemus. Haympäristö osastonhoi- takykyä kehittävää hoi- koska ei haluttu tartössä olivat keskeisiä luamme selvittää onko
tajien näkökulmasta. toympäristö pidempiai- kastella monia ilmiöitä. asioita. Ympäristön ha- kokemus samanlainen
Pro-gradu. Saatavilla: kaisessa hoidossa
Otantaan osallistui 14 luttiin olevan turvalli- kun omassa työsTiinaKarppiosastonhoitajan silosastonhoitajaa. Hoita- nen. Vuorovaikutus,
sämme.
nenGradu2015Hoito- mistä.
jat haastateltiin yhyhteisöllisyys, aktivitiede.pdf (609.9Kb) [viidessä ja erikseen.
teetit, esteettisyys loiAnalyysissä toimi in- vat ja mahdollisuus ultattu 6.5.2019].
duktiivinen ja deduktii- koiluun loivat toimintavinen näkökulma.
kykyä tukevan ympäristön. Esille tuli yhteisöllisyys, yksilöllisyys,
osallisuus, työntekijöiden ammattitaito.
Lumiaho, A. 2017.
Tutkimuksessa haluAsiantuntijayhteisö toi- taan saada tietoa yhminnan yhteisöllisenä teisöllisestä kehittämikehittäjänä. Väitössisestä.
kirja. Saatavilla:
http://urn.fi/URN:ISBN:9
78-952-03-0572-7 [vii-

tattu 19.10.2019]

Tutkimus on laadulli- Yhteistoimintaa tulisi Tutkimuksessa kuvanen. Tutkimuksessa harjoittaa henkilöstön taan monenlaisia meon hyödynnetty toimin- kesken. Dialogia ei to- netelmiä, joilla yhteitatutkimuksen mene- teutunut asiantuntijoi- söllisyyttä voidaan ketelmiä. Vastaajat olivat den mielestä, jonka ta- hittää. Meitä kiinnosti
fysiatrian poliklinikalta. kia optimaalista tunnel- erityisesti hierarkian
Lähestymisen mene- maa yhteisön kesken vaikutus yhteisöllisyytelmistä käytetään
ei saavutettu. Yhteisöl- teen.
tässä tapaustukimusta, lisyyttä korostaessa
jolla muodostetaan itse ongelmaksi muodostoiminta tutkimukseksi. tuisi ratkaisu ja innovatiivisuus ajattelun liAnalyysissä käytetään sääntyminen, joka
sisällönanalyysi mene- nostattaa työmäärää.
telmää. Tulkinnassa
käytetään abduktiivista Lean ajattelusta on
menettelyä. Tutkimus hyötyä kehittämismuodostui neljästä eri- työssä, mutta yksityislaisesta aineistosta.
kohtaisemmasta tarProsessin kuvauksesta

ja arvovirtakartoituk- kastelusta ei ole tarsen. Lisäksi tehtiin ryh- peeksi tietoa. Asianmähaastatteluja ja
tuntijat ovat suhtautumuistiinpanoja. Tutkia neet myönteisesti ilmaitse on kyseisellä
piiriin ja vuorovaikutusosastolla tarkkailijan taitojen kehittämiselle.
roolissa osastonhoitajana. Tutkimuksessa
korostettiin Lean-ajattelua.
Mäntylä, H. ”Ei pystyis Tutkimuksessa selvi- Tutkimus on asetettu Tuloksissa todetaan Sosiaalinen pääoma
tekee tällasta duunia tetään vuokratyönteki- kahteen erilaiseen ta- sosiaalisen pääoman yhteisöllisyyden loppuyksin. Tiimisosiaalisen jöiden sosiaalisen pää- paustutkimukseen. Ai- riittämättömyys korjaa- tuote. Eli siihen hyvällä
pääoman lähteenä ja omaan liittyviä tekineisto muodostuu
maan useita muita
yhteisöllisyydellä pyrivoimavarana vuokra- jöitä.
kymmenestä teema- vuokratyön aiheutta- tään. Sosiaalisen päätyössä. Pro-gradu.
haastattelusta. Ana- mia haasteita. Sosiaa- oman tarkastelu auttaa
Saatavilla:
lyysi suoritettiin teelisen pääoman kehitty- tunnistamaan erilaisia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:
moittelua. Lisäksi ai- essä tiimien jäsenet ei- yhteisöllisyyden ulottuneiston käsittelemissä vät vaihdelleet niin
vuuksia.
uta-201506171749 [viiollaan
käytetty
niin
teouseasti.
Työ
koettiin
tattu 19.9.2019]
ria-, kuin aineistoläh- voimaannuttavana,
teistä tapaa.
joka edesauttoi hyvinvointia ja työssäjaksamista.
Qvick, L. MonipuoliTutkimus on laadulli- Aineisto muodostui
Tutkimuksessa tuli
Halusimme tietoa ilnen osaaminen ja yh- nen, tässä tarkasteltiin kolmesta kodista,
esille yhdessä tekemi- mapiirin, yhteisöllisyyteisöllisyys dementoi- hoitajien tuntemuksia missä asui dementoi- sen merkitys. Tulok- den ja merkityksellituvan asiakkaan hyvän omista kyvyistä hoitaa tuneita. 20 hoitajalle sien perustella organi- syyden tunteista.
hoitotyön perustana. dementoitunutta. Tutki- tehtiin ryhmähaastat- saatio, missä on oppiPro-gradu. Saatavilla: muksessa haluttiin
telu. Analysoinnissa
miskykyisiä työntekihttp://urn.fi/urn:nbn:fi:ut luoda tietoa organisaa- käytettiin sisällön ana- jöitä parantaa ilmapiition hoitoyhteisöjen
lyysiä. Analyysissä
riä ja parantaa yhteia-1-19091 [viitattu
koulutuksen ja pereh- keskityttiin hoitajien
söllisyyden tunnetta.
19.9.2019]
dytykseen liittyen.
vaikutelmiin omista ky- Tällöin oppiminen on
vyistä.
helpompaa ja innovatiivisempaa. Tämän
kaltaisessa työyhteisössä hoitaja tunsivat
useammin merkityksellisyyden tunnetta.
Hakala-Ewing, R.
Tutkimuksessa selvi- Tutkimus tehtiin Mik2010. Hoitohenkilöstön tettiin erikoissairaan- kelin keskussairaalan
työyhteisötaidot erihoidossa työtä teke- työntekijöille. Aineisto
koissairaanhoidossa. vien hoivahenkilöstön koottiin Webropol kyPro-gradu. [viitattu
kokemusta henkilökoh- selylomakkeella, joka
27.3.2019]
taisista työyhteisötai- oli sähköisessä versidoistaan. Tutkimukossa. Tutkimukseen
sella haluttiin antaa or- vastasi 210 työntekiganisaatioin esimie- jää. Analysoinnissa
hille tietoa työntekijöi- käytettiin SPSS- for
den käyttämisestä ja Windows ohjelmaa.
asenteista.

Yhteistyötaidot työnte- Haluamme ymmärtää
kijöillä olivat vahvim- työyhteisötaitojen kemat auttamisen aluhittämisen vaikutuksen
eella ja heikoimmat
yhteisöllisyyden kokeoman osaamisen alu- muksen kannalta.
eella. Työyhteisötaitoihin liittyen tulisi järjestää koulutuksia. Psykiatrian työntekijöillä on
parhaat työyhteisölliset
taidot.

Työyhteisötaitojen kehittäminen on esimiehelle merkityksellinen
hyödyke, parhaimmillaan se edistää rekrytointi mahdollisuuksia.
Hawas, S. 2009. Sairaanhoitajien työyhteisön toimivuus ja työtyytyväisyys kyselytutkimus. Lisensiaattitutkimus. [viitattu
27.3.2019]

Tarkoituksena tutkimuksessa on saada
tietoa erikoissairaanhoidossa työtä tekevien sairaanhoitajien
työyhteisöön liittyviä
ominaisuuksien toimivuutta ja piirteitä.

Tutkimukseen osallis- Tuloksina huomattiin Tutkimus antoi tieota
tui 664 henkilö, tutki- sairaanhoitajien tiemeille, siitä miten työmus tehtiin neljään eri dostavan työyhteisön paikan ja organisaakeskussairaalaan. Ky- heikkoutensa ja vah- tion tuottavuus perusselylomakkeet toteu- vuutensa. Lisäksi työ- tuu henkilöstön onnistettiin NWI-R mittarin tyytyväisyydestä ja toi- tumisen ja ilon tuntepohjalta. Osa tulokmintaympäristöstä oli muksiin.
sista analysoitiin
hyvin tietoa. TyöyhSPSS-ohjelmalla.
teisö toimi paremmin,
Määrällinen tutkittiin
kun työntekijät olivat
exploratiivisella faktori- tyytyväisiä työhönsä.
analyysillä, minkä jälkeen AMOS 7-ohjel- Vakaat toimintatavat ja
pelisäännöt olivat
malla tehtiin faktoriavain laatuun. Työn
analyysi.
kuormittavuus heikentää työyhteisön hyvinvointia. Sairaanhoitajat
olivat tyytyväisiä lähiesimiehiin, muttei
johtoon.

Stenman, P ym. 2014. Tutkimuksessa halut- Työtyytyväisyyttä poh- Tuloksissa esille tuli,
Henkilöstön työtyyty- tiin tarkastella neljän dittiin tutkimalla työn että kotihoidossa työnväisyys vanhustenkunnan yhteistoiminta- ominaisuuksia, reilua tekijät kokivat työn
huollossa – kohti kun- alueen vanhustenhuol- johtamista ja työyhtei- imun paremmin kuin
toutumista edistävän lon työtyytyväisyyttä sön toimivuutta. Aimuut yksiköt. Geriathoitotyön toimintamal- henkilöstön kesken.
neistoa saatiin kysely- rian yksikössä kokivat
lin käyttöönottoa. Tutlomakkeen avulla.
työn haastavammaksi.
kimus. Hoitotiede. [viiAnalyysi vaiheessa oli Taas sosiaalinen päätattu 28.3.2019]
mukana 365 henkilöä, oma oli vanhustenhoigeriatrian yksiköstä,
don henkilöstöllä korpalveluasumisen yksi- keinta.
köstä ja kotihoidosta.

Työnimu ja kokemus
työnilosta on tärkeä
aihe alkua koskien toimivaa työyhteisöä.

Vainio, P. 2008. Hoitotyöntekijöiden kuvauksia elämänhallinnasta työyhteisössä.
Pro-gradu. [viitattu
27.3.2019]

Työssä haluttiin tutkia
hoitotyöntekijöiden näkemyksiä elämänhallinnasta ja siihen liittyvistä vaikutuksista työyhteisöön.

Tutkimus on kvalitatii- Kokemus oman elävinen. Otanta koostui män hallinnasta oli
kuntouttavasta, tilapäi- hyvä. Työn hallinta,
sestä ja kriisikuntoutus työmotivaatio ja ilmayksiköistä. Osallistujat piiri lisäsivät yhteisölvalittiin tarkasti. Ailistä toimintaa. Tietäneisto kerättiin teema- mättömyys, väsymys,
haastatteluna. Keruun ristiriidat ja ennakkojälkeen tieto liitteroitiin luulot koettiin yhteisöä
ja nauhoitettiin. Analy- heikentävinä.
soinnissa käytettiin sisällön analyysiä.

Saukkonen, P ym.
2016. Organisaatiokulttuuri ja -ilmapiiri
hoitohenkilökunnan
näkökulmasta. Tutkimus. Hoitotiede. [viitattu 28.3.2019]
tutkimuksessa.

Tutkimuksessa tarTutkimukseen osallis- Organisaatiossa taSaimme tietoa, mitkä
kasteltiin ilmapiiriä ja tui 289 työntekijää 11 pahtuvat muutokset ja tekijät aiheuttavat ilmaorganisaatiokulttuuria eri sairaanhoitopiiristä. byrokratio aiheuttivat piirin muuttumista.
julkisessa terveyden- Mittarina käytettiin or- ilmapiirin heikentyhuollossa hoitohenkilö- ganisaation sosiaali- mistä. Tärkeää oli pikunnan näkökulmasta. sen kontekstin mittaria. tää työyhteisö ryhmäT-arvoa käytettiin ana- keskeisenä ja joustalysoinnissa.
vana. Henkilöstön
osallisuus ja pätevyys
nousivat esille tutkimuksessa.

Lehtonen, T. Työhy- Aineisto kerättiin am- Tässä laadullisessa
Työhyvinvoinnin tovinvoinnin määrittymi- matillisten koulujen
tutkimuksessa, otteena dettiin muodostuvan
nen hoivatyöntekijöi- täydennyskoulutustilai- oli tarinallisuus. Eli ai- ammatillisesta ajatteneisto kerättiin tarilusta, työntekijöiden
den tarinoissa. [viitattu suuksissa talvella
2009-2010. Kaikki 44 noista, jonka jälkeen merkityksellisyyden
19.9.2019]
työntekijää olivat hoi- ne analysoitiin. Analy- kokemuksesta, vuorotoalalla ja naisia. He sointi tapahtui sisällön vaikutussuhteista ja
olivat tehneet töitä
analyysilla. Lisäksi
työsuhteista.
vanhustenhoidossa tai apuna käytettiin narrapäivähoidossa. He
tiivista analysointitamyöskin olivat olleen paa. Aineisto kerättiin
niin julkisella, kuin yk- käyttäen elämysmenesityisellä sektorilla.
telmää.

Koemme tutkimustiedon antaneen meidän
työhömme tietoa henkilöstön oman elämän
vaikutuksesta työyhteisöön ja yhteisöllisyyden muodostumiseen.

Tutkimuksessa tuli
esille psyykkinen kuormittavuus. Mikä heikentää yhteisöllisyyden kokemusta. Vertailemin auttaa työssämme. Erityisesti työhyvinvointi nähtiin koskettavan yhteisöllisyyttä.
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