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1 JOHDANTO 

Hoidonvaraaja, jota joskus kutsutaan myös jonohoitajaksi tai hoidonsuunnittelijaksi, on 

yleensä koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän käy läpi yhdessä potilaan kanssa toimenpi-

teeseen liittyviä asioita. Hoidonvaraaja muun muassa lähettää potilaalle kutsukirjeen ja 

valmistautumisohjeet toimenpidettä varten. Potilas voi olla yhteydessä hoidonvaraajaan 

asioissa, jotka koskevat toimenpidettä, tai jos potilaalle ilmenee kysymyksiä asiasta. Hoi-

donvaraaja on siis linkki sairaalan ja potilaan välillä. (Nieminen 2017; Terveyskylä.fi 

2019.) Hoidonvaraajan työstä ei löydy paljon suomenkielistä tietoa, joten tämän työn 

avulla luodaan mahdollisesti myös uutta tietoa aiheesta.  

Työnkuvan kehittäminen on tärkeää, jotta työstä tulee yhtenäistä ja kustannustehokasta. 

Tämä parantaa myös asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden kokemusta tasa-arvoisesta hoi-

dosta. Kehittämiseen voidaan käyttää lean-filosofiaa, joka on vielä uusi konsepti Suo-

messa. Lean-filosofia tarkoittaa esimerkiksi turhan työn vähentämistä ja prosessien su-

juvoittamista. Sitä oppii parhaiten tekemällä, mutta on hyvä myös ymmärtää sen filoso-

fiaa. (Duodecim 2017.) Lean-filosofiaa voidaan käyttää tämänkaltaiseen kehittymiseen, 

jotta työstä tulee myös tehokkaampaa. Leanin tulokset ovat olleet muissa tutkimuksissa 

hyvin positiivisia ja se on jo nyt hyvin tunnettu menetelmä. (Jorma, ym. 2016, 9 - 36.) 

Tämä opinnäytetyö käsittelee sydäntoimenpidepotilaan hoidonvaraajan työnkuvausta ja 

sen kehittämisehdotuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa sydäntoimenpide-

potilaiden hoidonvaraajien työnkuvaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on yhtenäistää 

ja selkeyttää hoidonvaraajien käytänteitä sekä osoittaa kehittämisehdotuksia. Opinnäy-

tetyössä käytetään apuna lean-filosofiaa. Sydäntoimenpidepotilaan hoidonvaraajan 

työnkuvaan tutustutaan kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelun kautta. Opinnäyte-

työ tehdään yhteistyössä yhden Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 
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2 SYDÄNTOIMENPIDEOSASTON HOIDONVARAAJA JA 

LEAN-FILOSOFIA HOITOTYÖSSÄ 

Tämä opinnäytetyö aloitettiin kirjallisuushaulla, jonka avulla saatiin tietopohja teema-

haastattelun luomiselle. Tiedonhakuun käytettiin luotettavia ja ajantasaisia tutkimuksia, 

verkkosivuja sekä kirjallisuutta. Tiedonhakuun käytettiin Cinahl-, Medic-, Arto-, Pubmed-

, Medline-, Terveysportti-, Ellibs-, Julkari-. ja Google Scholar -tietokantoja. Hakusanoina 

käytettiin seuraavia sanoja: ”hoidonvaraaja”, ”hoidonvaraus”, ”jonohoitaja”, ”vårdpla-

nare”, ”lean-filosofia”, ”surgical nurse planner”, ”treatment managers”, ”sairaanhoitaja”, 

”nurse”, ”sydäntoimenpidepotilas”, ”sydäntoimenpide”, ”heart disease”, ”kvalitatiivinen 

tutkimus”, ”induktiivinen tutkimus”, ”coronary angiography”, ”lean-philosophy”, ”elektrofy-

siologinen tutkimus”, ”catether ablation”, ”pallolaajennus”, ”angioplasty”, ”sisällön ana-

lyysi” ja ”cardiac operation”. Teoriapohjaa lähdettiin rakentamaan aiheessa annettujen 

termien mukaan. Haut rajattiin viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmestyneisiin julkai-

suihin, joista oli kokotekstiversio saatavilla.  

Osumissa löytyi paljon erilaisia tutkimusartikkeleita liittyen sydäntoimenpiteisiin ja hoito-

työhön. Hoidonvaraajan työnkuvaan liittyen kotimaisia artikkeleita tai tutkimustuloksia ei 

löytynyt. Hoidonvaraaja-termille ei suoranaisesti löytynyt vastinetta englanninkielestä. 

Pyrittiin kuitenkin löytämään vastaavanlaista sanaa tai sanoja, joilla voidaan etsiä myös 

kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita. Kansainvälisistä lähteistä löytyi artikkeleita hoi-

donvaraajasta, mutta näissä artikkeleissa hoidonvaraajan työnkuva poikkesi huomatta-

vasti tutkimuskohteena olevien hoidonvaraajien työnkuvasta. Näissä kansainvälisissä 

artikkeleissa puhuttiin hoidon suunnittelijasta, joka suunnitteli ja kehitti koko organisaa-

tion prosesseja eikä osallistunut yksittäisten potilaiden hoidon suunnitteluun. 

2.1 Hoidonvaraaja 

Hoidonvaraajalla tarkoitetaan yleensä sairaanhoitajaa ja joissakin tapauksissa myös sih-

teeriä, joka hoitaa potilaan kanssa suunniteltuun toimenpiteeseen liittyvät asiat. Hoidon-

varaajat työskentelevät potilaan kanssa niin puhelimessa, paperein, kuin kasvotusten 

poliklinikalla. Potilaat tulevat päivystyksenä tai lääkärin kirjoittaman lähetteen kanssa. 

Lähetteellä tulevat potilaat kutsutaan suunnitellusti toimenpiteeseen. Hoidonvaraaja kut-

suu potilaan toimenpiteeseen, haastattelee sekä ohjaa potilasta asioissa, jotka tulee 
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ottaa huomioon ennen toimenpidettä. Kutsussa voi olla mukana esitietolomake sekä kir-

jallinen info toimenpidepäivän kulusta ja suunnitellusta toimenpiteestä. Kutsuun liitetään 

usein mukaan myös erilaisia ohjeita. Kutsu voidaan lähettää myös e-kirjeenä, joka lähtee 

potilaalle sähköisen järjestelmän kautta. Kutsukirje saapuu potilaalle kotiin postissa. 

(Kanninen 2019.) Hoidonvaraaja on usein yhteyshenkilönä potilaan ja sairaalan välillä.  

Hoidonvarauskäytäntö on ennakoivaa toiminnan suunnittelua. Tavoitteena on, että poti-

laat pääsevät tarvitsemaansa tutkimukseen tai toimenpiteeseen. Hoidonvaraajat tekevät 

tiivistä yhteistyötä muiden ammattilaisten, kuten erikoislääkäreiden kanssa. (Kanninen 

2019.) Hoidonvaraaja varaa tarvittavat käynnit, esimerkiksi laboratorion ja radiologiset 

tutkimukset ennen toimenpidettä (Broman 2019; Terveyskylä.fi 2019). Hoidonvaraajan 

on otettava huomioon myös mahdolliset lääkityksien tauotukset ennen toimenpidettä ja 

sen jälkeen, sekä tiedottaa niistä potilaalle (Kanninen 2019). 

Lähetekäytäntö toimii niin, että potilas on hakeutunut oman terveyskeskuksen vastaan-

otolle tai yksityiselle vastaanotolle esimerkiksi rintavaivojen vuoksi. Siellä lääkäri tekee 

lähetteen erikoissairaanhoitoon. Sydänpotilaan lähete ohjautuu eri lääkäreille riippuen 

siitä, onko kyseessä rytmiongelma vai rintakipu. Erikoislääkäri hyväksyy lähetteen ja an-

taa toimintaohjeet siihen liittyen. Erikoislääkäri päättää myös hoidon kiireellisyyden, joka 

voi olla esimerkiksi alle kolme viikkoa. Tieto lähetteen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä 

toimintaohjeista kulkeutuu hoidonvaraajalle. Hoidonvaraaja varaa ajan potilaalle. (Kan-

ninen 2019.) Potilaat saattavat tulla myös poliklinikalla tehdyn erikoislääkärin arvioinnin 

kautta. Osa potilaista tulee myös suoraan osastoilta, muilta toimialueilta sekä lähisairaa-

loista. (VSSHP 2019.) 

Hoidonvaraaja suunnittelee ja aikatauluttaa potilaiden saapumisen toimenpiteeseen. 

Toimenpiteestä ja potilaan kunnosta sekä kotioloista riippuu, voiko potilas saapua osas-

tolle vasta toimenpideaamuna vai onko tämän tarvetta saapua jo edellisenä iltana. Poti-

laan kuntoon liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi potilaan ikä ja perussairaudet. Kotioloihin 

liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi se, asuuko potilas yksin, millä hän kulkee ja saako hän 

mahdollisesti saattajaa sairaalaan toimenpidepäivänä. Kyseisiin asioihin liittyen saattaa 

olla myös joitakin valmisteluja, joita tulee tehdä jo edellisenä päivänä. Potilaalle on mah-

dollista varata myös paikka potilashotellista toimenpidettä edeltäväksi yöksi. Osaa poti-

laista pyydetään saapumaan suoraan osastolle, jonne potilas jää yöksi toimenpiteen jäl-

keen, osa kutsutaan päiväkirurgiseen yksikköön. Päiväkirurgiseen yksikköön toimenpi-

deaamuna saapuvat potilaat kotiutetaan mahdollisimman pian toimenpiteen jälkeen. 

(Kanninen 2019.) 
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2.2 Sydäntoimenpide 

Sydäntoimenpiteillä tarkoitetaan sydämeen kohdistuvia tutkimuksia ja hoitotoimenpi-

teitä. Yleisimpiä tutkimuksia ovat esimerkiksi sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset ja ryt-

mihäiriöiden tutkimukset. Toimenpiteitä ovat hoitomuodot, joita tehdään sydänsairaille 

potilaille leikkauksin sekä katetrin avulla. Näitä ovat esimerkiksi tahdistintoimenpiteet, 

sepelvaltimoiden pallolaajennukset ja ohitusleikkaukset, rytmihäiriöiden katetriablaatiot 

ja läppävikojen korjausleikkaukset. Lisäksi vaativia sydäntoimenpiteitä ovat muun mu-

assa eteiskorvakkeensulkutoimenpiteet, mitraaliläppävuodon korjaustoimenpiteet sekä 

aorttaläpän perkuntaaniset asennukset eli TAVI:t. Sydäntoimenpidepotilaalla tarkoite-

taan potilasta, joka osallistuu näihin tutkimuksiin tai toimenpiteisiin. (Vainikainen 2016; 

VSSHP 2019.)  

Viime vuosina mini-invasiiviset eli vähemmän kajoavat hoidot ovat kehittyneet nopeasti. 

Ne ovat potilaille vähemmän rasittavia kuin perinteiset avosydänleikkaukset. Esimerkiksi 

katetritoimenpiteissä ja muissa uusissa leikkaustekniikoissa vika korjataan pienen viillon 

kautta. Tällöin rintalastaa ei tarvitse avata. Tämänkaltaiset toimenpiteet tekee yleensä 

sydänkirurgi tai kardiologian erikoislääkäri. (Vainikainen 2016; VSSHP 2019.) 

Sydäntoimenpiteet ovat laaja kokonaisuus, johon sisältyy monenlaisia sydäntoimenpi-

teitä sekä -leikkauksia. Tässä opinnäytetyössä keskitytään suurimmaksi osin toimeksi-

antajana toimivan yksikön toimenpiteisiin ja tutkimuksiin. Toimeksiantajan yksikössä ylei-

simpiin tutkimuksiin sisältyy muun muassa elektrofysiologinen tutkimus ja koronaarian-

giografia eli sepelvaltimoiden kuvaus. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tahdis-

tintoimenpiteet, katetriablaatiot ja pallolaajennukset. (VSSHP 2019.) 

Rytmihäiriön aiheuttaessa potilaalle toistuvia oireita tai tajuttomuuskohtauksen, on selvi-

tettävä rytmihäiriön tarkka syntytapa elektrofysiologisen tutkimuksen avulla. Tutkimuk-

sessa selvitetään sydämen sähköiset fysiologiset ominaisuudet. Tutkimuksessa pyritään 

löytämään rytmihäiriön substraatti eli yhdiste, joka muuttuu entsyymin tai muun reaktion 

seurauksena. Rytmihäiriön taustalla voi olla esimerkiksi kaksijakoinen eteiskammiosol-

muke tai ylimääräinen eteisten ja kammioiden välinen oikorata. Tutkimuksen aikana teh-

dään riskiarvio, jossa selvitetään rytmihäiriön vaarallisuus. Hoito arvioidaan elektrofysio-

logisen tutkimuksen perusteella. Yleensä tutkimuksen jälkeen päädytään rytmihäiriön 

katetriablaatioon. (Paavonen & Parikka 2013.) 
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Katetriablaatiolla tarkoitetaan sydämen sisältä tapahtuvaa rytmihäiriötä aiheuttavan säh-

köisen rakenteen poistamista. Sydämen seinämän kohtaan, joka tuottaa rytmihäiriötä, 

viedään verisuonia pitkin ablaatiokatetri. Seinämään kohdistetaan katetrin kautta radio-

taajuista sähkövirtaa, joka aiheuttaa siihen pistemäisen hoitoarven. Tarkoin säädeltä-

vissä oleva hoitoarpi estää rytmihäiriön synnyn. (Haegeli & Calkins 2014.) 

Koronaariangiografian avulla tutkitaan sydämen sepelvaltimot röntgenläpivalaisun 

avulla. Suonet kuvataan jodipitoisen varjoaineen avulla, joko ranne- tai nivusvaltimon 

kautta. Angiografian perusteella lääkäri arvioi parhaan hoitotavan. Käytettyjä hoitotapoja 

ovat esimerkiksi lääkehoito, pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Koronaariangiografian 

avulla tutkitaan, onko sepelvaltimoissa tukoksia, ovatko ne supistuneet sekä missä mah-

dollinen ongelmakohta sijaitsee. (American Heart Association 2015, 2.) 

Pallolaajennus on yleisin sepelvaltimotaudin hoitomuoto. Pallolaajennus päästää veren 

virtaamaan sydämeen avaamalla sepelvaltimossa olevan tukoksen. Toimenpiteessä 

joko ranne- tai nivusvaltimon kautta ohjataan pallokatetri, jonka kulkua seurataan rönt-

genlaitteen avulla. Sepelvaltimossa olevan ahtauman kohdalla pallo laajennetaan pai-

neen avulla, jolloin se puristaa tukkeumaa suonen seinämää vasten ja näin ollen avaa 

suonen. Ahtaumakohtaan yleensä asennetaan metallinen tukiverkko eli stentti, jonka 

avulla suoni pysyy paremmin auki, eikä valtimo ahtaudu uudelleen. (Syvänne 2016.)  

2.3 Lean-filosofia hoitotyössä 

Lean-filosofiasta löytyy jo niin kotimaisia, kuin ulkomaalaisiakin luotettavia tutkimusläh-

teitä sekä muita lähteitä, kuten artikkeleita. Lean-filosofiaa on hyödynnetty myös tervey-

denhuollossa. Filosofiaa on toteutettu menestyksekkäästi ja siitä on saatu monia onnis-

tuneita kokemuksia. (Suomen Lean-yhdistys 2019.)  

Lean-filosofian alkuperä on 1950-luvun Japanissa. Se syntyi, kun Toyota Motor Corpo-

rationin johto halusi nostaa yrityksen tuottavuutta. Tällöin Taiichi Ohnon piti keksiä toi-

menpiteitä, joilla pystyttäisiin tekemään enemmän vähemmällä. Käsitteenä lean ymmär-

retään usein Toyotan menetelmänä ja päinvastoin. (Six Sigma 2019.) Autoteollisuuden 

lisäksi lean-filosofiaa alettiin hyödyntämään muillakin teollisuudenaloilla. Sen merkittävä 

saavutus on ollut nostaa työntekijät sekä asiakas toiminnan keskiöön (Koski 2017, 29 - 

30).  



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Lehtonen, Viivi Lähde & Elina Mäenpää 

Lean-filosofisessa ajattelumallissa keskeisimpänä asiana ovat organisaation ja sen hen-

kilöstön ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen. Tärkeää on päättäväinen liike kohti ta-

voitteita niin, että jokainen yhteisön jäsen saa ja uskaltaa kuunnella sekä esittää omia 

ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. (Suomen Lean-yhdistys 2019.) Ajattelutavassa olennaista 

on yhteisön toimintamallien arviointi ja jatkuva parantaminen (Kuvio 1). 

  

Kuvio 1. Lean-filosofian pyramidi. 

Lean-filosofia on johtamisstrategia ja sen tavoitteena on tehostaa organisaatioiden toi-

mintaa. Sen keskeisimmät käsitteet ovat asiakkaille tuotetut arvot sekä toiminnassa pii-

levä hukka eli resurssien turha kulutus. (Manneroos 2013, 21.) Palveluprosesseissa on 

aina hukkaa, joka häiritsee sujuvaa ja tuloksellista toimintaa. Hukka saattaa olla seu-

rausta huonosta suunnittelusta tai epästandardista toiminnasta. Kaikkea tätä ei kuiten-

kaan saa poistettua, mutta tavoitteena onkin sen vähentäminen. (Mäkijärvi 2013, 18.) 

Lean-filosofian perusideana on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmällä työllä, 

välineillä, tiloilla ja ajalla (Manneroos 2013, 21). 

Leanin perusedellytyksenä on työvaiheiden standardointi (Mäkijärvi 2013, 22 - 23). Ter-

veydenhuollon toiminnan on ajateltu sisältävän paljon hukkaa, ja lean-filosofian on toi-

vottu tuovan apua sen poistamiseen ja palveluiden tehostamiseen (Manneroos 2013, 

21). Monet terveydenhuollon organisaatiot ovatkin ottaneet käyttöönsä tämän 
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teollisuuden parannusmenetelmän, jonka avulla pyritään parantamaan laatua ja turvalli-

suutta (Rotter ym. 2018). Sairaaloissa on yleistä, että hoitotoimenpiteitä suoritetaan eri 

tavoin hoito-ohjeista huolimatta. Tämä lisää virheiden määrää heikentäen potilasturvalli-

suuden. Esimerkkejä standardoidusta työstä ovat: käsienpesu, potilasnäytteiden nimeä-

minen, ajanvaraus ja desinfektio. Toimintamallien noudattamista on tuotu helpottamaan 

muun muassa tarkistuslistat. (Mäkijärvi 2013, 22 - 23.) 

Hoitotyössä on kahdeksan hukan muotoa: ylituotanto (esimerkiksi tarpeettomat labora-

toriokokeet), odottaminen, kuljetus, ylityö (esimerkiksi virheen takia joudutaan tekemään 

sama asia uudelleen), varastointi (esimerkiksi lähetepinot ja jonolistat), tarpeeton liike, 

palveluvirheet ja käyttämätön osaaminen (Pesonen 2019, 8). Yleensä hukka johtuu toi-

minnan puutteellisesta suunnittelusta tai vakioimattomista työskentelytavoista. Proses-

sin kehittämisen kannalta hukan havaitseminen on hyvin tärkeää. Turhia työvaiheita vä-

hentämällä voi vapauttaa voimavaroja toimintaan, joka tuottaa asiakkaalle enemmän ar-

voa. (Koski 2017, 33 - 34.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa sydäntoimenpidepotilaiden hoidonva-

raajien työnkuvaa. Kartoituksessa selvitetään työtehtävien hoitamiseen liittyvää ajan-

käyttöä sekä työn sisältöä. Tavoitteena on, että sydäntoimenpidepotilaiden hoidonvaraa-

jien työnkuvaa saataisiin kehitettyä niin, että heillä olisi selkeät ja yhtenäiset käytänteet. 

Lisäksi selvitetään, liittyykö työnkuvaan mahdollisesti turhaa työtä tai hukka-aikaa sekä 

osoitetaan kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksiin käytetään apuna lean-filosofiaa.   

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mikä on hoidonvaraajan koulutus?   

2. Minkälainen on hoidonvaraajan työnkuva?  

3. Miten lean-filosofia näkyy hoidonvaraajan työssä?  

4. Miten hoidonvaraajien työnkuvaa voisi kehittää? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

Tämä opinnäytetyö koostuu viiden sairaanhoitajan haastatteluista sekä niiden analysoin-

nista, tuloksista ja pohdinnasta. Kirjallisuuskatsaukseen on sisällytetty kuvaus sydäntoi-

menpidepotilaista, hoidonvaraajista ja hoidonvaraajien työnkuvasta. Työssä on paneu-

duttu myös lean-filosofiaan, siihen mitä se tarkoittaa ja miten sitä voisi hyödyntää tutki-

muksessa sekä sen käyttämiseen hoitotyössä. Opinnäytetyössä osoitetaan kehityside-

oita sydäntoimenpidepotilaiden hoidonvaraajien työnkuvaan käyttäen apuna lean-filoso-

fiaa. 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus on 

tieteellisen tutkimuksen muoto, joka on johdettu monista eri aloista, kuten psykologiasta, 

antropologiasta ja filosofiasta (Sorrell 2013). Kvalitatiivinen tutkimus liittyy siis uskomuk-

siin, asenteisiin ja käyttäytymisen muutoksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen eri lähestymis-

tapojen yhtenäisenä tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta toimintatapoja, samanlai-

suuksia tai eroja. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65 - 66.) Laadulliset tutkijat 

käyttävät henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa. Lähestymistapa auttaa ke-

hittämään ymmärrystä inhimillisistä kokemuksista. Tämä on erittäin tärkeää terveyden-

huollon ammattilaisille, jotka keskittyvät hoitotyöhön, viestintään ja vuorovaikutukseen. 

(Holloway & Galvin 2017, 12.)  

Tutkimuksessa käytettiin menetelmänä puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastat-

telua. Opinnäytetyössä analysoidaan sairaanhoitajien haastatteluja. Teemahaastatte-

lussa on vapautuksia, mutta keskeiset asiat ovat ennalta sovitut ja se on strukturoidun ja 

avoimen haastattelun välimuoto. Aihepiirit ja teemat ovat tiedossa, mutta esittämisjärjes-

tys ja tarkat muodot puuttuvat. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 125.) Puo-

listruktruoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei tar-

vitse valita tietyistä vastausvaihtoehdoista. Haastattelija voi myös vaihdella kysymyksien 

sanamuotoja ja järjestyksiä haastatteluiden edetessä. Haastattelumuodossa on siis omi-

naista, että kaikkia asioita ei ole lyöty lukkoon. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47.) 
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin yksilöhaastattelua, jotta saadaan henkilökohtaisia vas-

tauksia haastateltavilta. Yksilöhaastattelu kuuluu yleisimpiin tapoihin toteuttaa haastat-

telu. Silloin, kun halutaan tietää vain yhden kyseisen ihmisen kokemus ja mielipide, yk-

silöhaastattelu on ryhmähaastattelua parempi vaihtoehto. Näin haastateltava saa oman 

rauhan, tulee kuulluksi, eikä kenenkään toisen mielipide saa aikaiseksi oman mielipiteen 

muuttumista. (Gedike & Lappalainen 2013, 13.) Haastattelujen sekä kirjallisuuskatsauk-

sen avulla päästään tutustumaan hoidonvaraajien työnkuvaan ja sitä kautta kehittämään 

sitä haluttuun suuntaan.  

Opinnäytetyön suunnitelma toimitettiin yhteyshenkilöille ja heille annettiin myös mahdol-

lisuus esittää muutosehdotuksia sekä omia ajatuksia tutkimukseen ja opinnäytetyöhön 

liittyen. Toimeksiantaja antoi ehdotuksia opinnäytetyön tekoon sekä tärkeitä tarkennuk-

sia heidän työnkuvaansa liittyen. Ilman toimeksiantajan antamaa tietoa hoidonvaraajan 

työstä, tekijöillä ei olisi ollut tarpeeksi tietoa heidän työnkuvastaan. Teoreettisen taustan 

ja toimeksiantajan tarkennusten avulla saatiin tietopohja sille, mikä on hoidonvaraajien 

työnkuva ja mitä se tarkoittaa. Tämän jälkeen aiheesta muodostui näkemys, jonka avulla 

lähdettiin työstämään aihetta lisää teemahaastattelun avulla. Kirjallisuuden pohjalta teh-

tiin teemahaastattelurunko (Liite 1). Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa ei laadita 

yksityiskohtaisia kysymyksiä, vaan avoimia kysymyksiä, joiden mukaan haastattelussa 

edetään (Hirsjärvi & Hurme 2011, 66). Ennen teemahaastattelun tekoa käytiin esittele-

mässä opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyösuunnitelma yksikön osastopalaverissa, jossa 

paikalla oli suurin osa koko yksikön työntekijöistä.  

Haastateltaville tehtiin myös saatekirje (Liite 2), jossa kerrotaan opinnäyteyöstä, kiitetään 

heitä osallistumisesta haastatteluun ja sitä myötä opinnäytetyöhön sekä kerrotaan ano-

nymiteetistä. Kirjeessä kerrottiin myös mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu missä 

vaiheessa tahansa. Haastateltavia pyydettiin myös allekirjoittamaan suostumuslomake, 

jotta suostumus haastatteluun on kirjallisena (Liite 3).  

4.2 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

Koko yksikössä, jossa haastattelut toteutettiin, on vakinaisia toimia 20,5. Sairaanhoita-

jana toimii 12,5, röntgenhoitajana 4, lähihoitajana 1, osastonsihteerinä 1 ja osastonhoi-

tajana 1. (Kuvio 2). Mahdollinen henkilökuntavajaus hoidetaan varahenkilöillä tai ulko-

puolisella sijaisella. Sairaanhoitajista yhdeksän toimii myös hoidonvaraajana. Opinnäy-

tetyössä haastateltiin viittä sairaanhoitajaa, jolloin otos oli noin 50 % perusjoukosta. 
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Haastateltavat tulivat toimeksiantajan osoittamina ja he olivat arponeet valitut satunnai-

sesti. Kaikki haastatteluihin osallistuneista olivat sukupuoleltaan naisia.  

 

Kuvio 2. Yksikön vakituisen henkilökunnan rakenne. 

Haastattelut toteutettiin kolmena aamupäivänä kahden viikon sisällä, sillä jokaista haas-

tateltavaa oli vaikea saada paikalle samaan aikaan. Toimeksiantaja osoitti tilat haastat-

teluille. Haastattelut tehtiin joka kerta eri tilassa. Haastattelutilaisuudet olivat rauhallisia 

sekä keskeytymättömiä. Haastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia. Haastateltavista 

ja haastatteluympäristöstä pidettiin haastattelupäiväkirjaa, johon kirjattiin ylös huomioita. 

Haastattelut nauhoitettiin. Haastatteluiden nauhoittaminen nopeuttaa ja sujuvoittaa 

haastatteluiden tekoa. Nauhoittaen haastattelut saadaan vietyä läpi ilman turhia taukoja 

tai keskeytyksiä. Nauhoitukset sisältävät tärkeitä seikkoja, kuten äänenkäyttöä ja tau-

otuksia, joita ei pysty kirjoittamaan muistiin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 92.) 

4.3 Aineiston analysointi 

Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällön analyysissä haastattelut kuunnellaan ja 

kirjoitetaan auki tarkasti sanasta sanaan eli litteroidaan. Näin vastauksien alkuperäinen 

sanoma siis säilyy koko prosessin ajan. Haastattelut litteroitiin mahdollisimman nopeasti 

haastatteluiden teon jälkeen. Aineiston analyysissä käytettiin kvalitatiivisten aineistojen 

12,5
1

1

4

1

Henkilökunta

Sairaanhoitaja n=12,5

Osastonhoitaja n=1

Osastonsihteeri n=1

Röntgenhoitaja n=4

Lähihoitaja n=1



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Lehtonen, Viivi Lähde & Elina Mäenpää 

perusanalyysimenetelmää, eli sisällön analyysiä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 163). Litterointimateriaalia kertyi yhteensä 25 sivua. Lyhyimmästä haastattelusta 

litterointimateriaalia kertyi kolme sivua ja pisimmästä haastattelusta seitsemän sivua. 

Fonttina litterointimateriaaleissa käytettiin Arialia, fonttikokona 12 ja rivivälinä 1.0. Kvali-

tatiivinen tutkimus on yleistynyt tutkimustavoissa, joten pitää huomioida, että litterointi ja 

toteutustavan valinta on tärkeä vaihe kvalitatiivisissa tutkimuksissa (Tilley & Powick 

2002).   

Litteroinnin jälkeen haastattelut luettiin läpi ja niihin perehdyttiin sekä alleviivattiin eri vä-

reillä tutkimuksen kannalta tärkeät kohdat ja ilmaisut, jotka kuvasivat tutkimuskysymyk-

siä. Haastatteluihin perehtymisen jälkeen vastauksia pelkistettiin eli redusoitiin. Pelkistä-

misessä aineistosta karsittiin tutkimukselle epäolennainen pois ja pilkottiin vastauksia 

osiin, minkä jälkeen pelkistetyistä vastauksista etsittiin samankaltaisuuksia sekä erilai-

suuksia. Sitten vastaukset abstrahoitiin, mikä tarkoittaa, että tieto käsitteellistettiin ja pel-

kistetyt vastaukset yhdistettiin alaluokkiin. Nämä listattiin taulukkoon, josta on esimerkki 

työssä (Taulukko 1) ja vastaukset ryhmiteltiin eli klusteroitiin opinnäytetyön tutkimusky-

symysten mukaisesti. Klusteroinnissa käydään aineisto läpi tarkasti ja sieltä etsitään sa-

mankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Yläluokka nimetään sisältöä ku-

vaavalla käsitteellä ja siihen yhdistetään samaa tarkoittavat asiat. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 109.) 
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston induktiivisestä analyysistä. 

Alaluokka  

(alkuperäinen ilmaisu) 

Yläluokka  

(pelkistetty ilmaisu) 

Pääluokka  

Ensimmäisenä mä muuttaisin sen, että sen kirjallisen 

näpyttelyn ja varauksen tekisi joku muu. Joku koordi-

noisi vaan päivät ja osastonsihteeri laittaisi ajat eteen-

päin. Kirjallisen puolen ja nämä varaukset voisi tehdä 

joku joka käyttää työkseen koneita ja joille on ne järjes-

telmät tutut niin kuin osastonsihteeri, joka saa niihin 

koulutuksen ja on paljon tutummat kuin meille ja työkin 

sujuisi nopeammin. 

Ensimmäisenä muutok-

sena, että ajanvaraukset 

voisi tehdä osastonsih-

teeri.  

Työnjaon muutos 

Muuttaisin sen, että ajanvaraukset menisivät osastosih-

teerin kautta. Myös se, että kun potilas käy poliklinikalla, 

jossa määrätään esim. tahdistimen asennus, niin aika 

annettaisiin suoraan polilta. Työssä ei myöskään tulisi 

olla niin montaa sairaanhoitajaa kiinni. Jos työtä tekisi 

kaksi tai kolme työntekijää, jotka olisivat koko ajan pe-

rillä jonojen tilanteesta, olisi helpompi työhön päästä 

kiinni päivän aluksi. 

Kyllä minä ilman muuta muuttaisin sen, että enemmän 

sihteerille tätä varaustyötä. Siinä vain on se ongelma, 

että meillä on myös hyvin vähän sihteerejä, meillä on 

yksi ainoa sihteeri. Nyt ollaan yritetty vähän sitä, että 

hän tekee yhteistyötä sydänvalvonnan sihteerin kanssa 

ja saadaan sieltä sitten myöskin sitä tukea ja apua.  

Siirtäisin ne korit sihteereille tarkistettavaksi 

Voisi jonkun osan antaa sihteerien työksi 

En hirveästi tykkää työtehtävästä, koska mielestäni 

osastosihteerit pystyisivät työn tekemään. 
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5 TULOKSET 

5.1 Hoidonvaraajan koulutus ja perehdytys 

Kaikki haastateltavat kertoivat olevansa koulutukseltaan sairaanhoitajia ja suurin osa 

heistä on erikoistunut sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyöhön. Lisäkoulutuksissa oli 

suurta vaihtelevuutta. Osa kertoi käyneensä erikoistumisopintoja ylemmässä ammatti-

korkeakoulussa. Suurin osa kertoi käyneensä työpaikkakoulutuksissa. Ilmeni, että toi-

menpideyksikössä työskentelevillä sairaanhoitajilla tulee olla myös tietty määrä röntgen-

koulutustunteja. Tyypillisin vastaus lisäkoulutuksista kysyttäessä oli: 

Meitähän koulutetaan koko ajan. Meillä on tämä paikallinen koulutus mitä tämä 
tietty määrä pitää olla röntgenkoulutustunteja. Työpaikkakoulutukset on ainoa.  

Hoidonvaraajien perehdytyksen tulisi tällä hetkellä tapahtua toisen hoidonvaraajan toi-

mesta. Osa haastatelluista on ollut mukana yksikössä tapahtuvan hoidonvaraustoimin-

nan aloittamisesta alkaen. Tällöin perehdytys on ollut heidän mukaansa niukkaa. Pereh-

dytys oli kestänyt noin pari tuntia, jolloin käytiin poliklinikalla toimivien hoidonvaraajien 

johdolla asioita läpi. Osa oli myös joutunut suoraan töihin ilman perehdytystä, jolloin vas-

tuuta piti ottaa saman tien. Tiedonantajat kuvailivat perehdytystä tyypillisimmin näin: 

Perehdytystä ei ollut, suoraan töihin. Vastuu piti ottaa heti, jonka myötä tullut tie-
toa ja osaamista.  

Perehdytys oli noin kolmen tunnin kestävä, jossa käytiin läpi kahden eri polilla työs-
kentelevän hoidonvaraajan kanssa asioita läpi. Nykyäänhän uusien hoidonvaraa-
jien perehdytys on laajempi ja kattavampi. 

Nykyään perehdytys on heidän mukaansa parempi ja perehdytysjakso kestää noin viikon 

ajan. Silloin resursseja on hieman enemmän yksikössä. Hoidonvaraajilla on käytössä 

perehdytyskansio sekä tukilevyasema, jossa on ohjeita toimintaan. Perehdytyskansiota 

ja tukilevyasemaa pyritään päivittämään ajantasaiseksi. Hoidonvaraajat kokevat pereh-

dytyksen olevan nyt laajempi ja kattavampi. Yksi haastatelluista kuvaa, että jos aikai-

semmalle perehdytykselle olisi antanut arvosanan, se olisi ollut 5, mutta tällä hetkellä 

arvosana olisi 8 ½. 

Hoidonvaraajat kokevat tietotaitonsa ja koulutuksensa olevan hyvät kyseisen tehtävän 

hoitamiseen. Haastateltavat kertovat, että osaamista ja varmuutta on tullut ajan mittaan 

paljon lisää, kun työtä on tehnyt, vaikka perehdytys on alussa ollut heikkoa. 



20 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Lehtonen, Viivi Lähde & Elina Mäenpää 

Riittävä koulutus varmasti on. Perehdytys oli alun alkaenkin aika huono. Kyllä ko-
en, että on riittävä tietotaito.  

Nyt tietysti kun sitä on jo tehnyt sen verran aikaa että järjestelmät on tullut tutuksi 
niin toki on. 

5.2 Hoidonvaraajan työnkuva 

Yksikössä pyritään siihen, että sama sairaanhoitaja työskentelee hoidonvaraajana viikko 

kerrallaan, yleensä viikko kahdessa kuukaudessa. Tässä kuitenkin on paljon vaihtele-

vuutta. Osa haastatelluista kertoo viime aikoina toimineensa useammin vain yhden päi-

vän ajan hoidonvaraajana ja osalla on ollut pidempiä jaksoja yhtäjaksoisesti. Haastatte-

luissa ilmeni suuria eroja mielipiteissä siitä, kuinka pitkä hoidonvaraajajakson tulisi olla. 

Osa ei haluaisi työskennellä hoidonvaraajana lainkaan ja koki sen pakonomaiseksi. Toi-

set olisivat valmiita työskentelemään kaksi viikkoa putkeen, jolloin työ olisi jatkuvaa ja 

hoidonvaraaja välttyisi turhalta tarkastamiselta aikataulujen osalta.  

Yleensä hoidonvaraajia toimii 1-3 samanaikaisesti aamuvuorossa. Aamuvuorot ovat 

yleensä klo 7.30-15.30 välisenä aikana. Informantit toivovat, että ei tarvitsisi työskennellä 

yksin ja yleensä sinne yritetäänkin saada vähintään kaksi hoidonvaraajaa yhtä aikaa. 

Jos toimenpidesaleissa on henkilökuntavajausta, se paikataan ottamalla henkilökuntaa 

hoidonvaraajista. Joskus on tilanteita, että työntekijöitä ei riitä hoidonvaraukseen. Tällä 

hetkellä vakioidusti pyritään siihen, että ainakin torstaisin toimisi kaksi hoidonvaraajaa, 

joista toinen on niin sanottu TAVI-koordinaattori. Jos paikalla on useampi hoidonvaraaja, 

he jakavat varauskirjoja keskenään.  

Pääsääntöisesti pyritään siihen, että siellä olisi joka päivä yksi ihminen. Pyritään 
siihen että siellä olisi ainakin useampana päivänä viikossa kaksi tai joskus voi olla 
aamupäivällä kolmekin. Jos on esim. sairaslomia salissa niin sitten otetaan sieltä 
jonosta ja joskus on semmosia päiviä ettei siellä ole ketään. Jos meitä on use-
ampi paikalla niin sovitaan, että kuka antaa mitäkin aikoja. 

Vuorot menevät viikoittain, päivittäin tai osa päivinä. Vaihtelee listoittain, salien ti-
lanteiden mukaan. 

Silloin kun sairaanhoitaja ei toimi hoidonvaraajan työssä, he yleensä ovat toimenpide-

saleissa vaihtelevasti useammassa roolissa kuten kuvaajana, instrumenttihoitajana sekä 

anestesiahoitajana. Tämän lisäksi osa työskentelee myös päiväkirurgian tai poliklinikan 

puolella. Osastonhoitaja tietää henkilökuntaresurssit ja tekee tarvittaessa muutoksia hoi-

tajien sijoittelulistaa sen jälkeen, kun kardiologien listantekijä on julkaissut lääkäreiden 
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sijoittelulistat. Hän myös suunnittelee erikoistilanteissa, miten esimerkiksi henkilöpuute 

paikataan.  

Meillähän on siis kaikki muut hoidonvaraajat paitsi yksi, niin on myös salityössä 
mukana.  

Hoidonvaraajan työtä tehdessä pitää hallita useampia sähköisiä järjestelmiä. Haastatel-

tavat tuovat esille muun muassa Oberonin varausjärjestelmän, Operan eli toiminnanoh-

jausjärjestelmän, labravalikon, Uranuksen, Mirandan sekä Radun. Näiden lisäksi tärkeitä 

ovat rekisterit, johon kirjataan esimerkiksi tahdistimet. Puhelintyössä korostuu myös dec-

tin eli sisäisenpuhelimen, puhelinkeskuksen ja Tulka-palveluiden käytön tärkeys.  

Yleensä hoidonvaraaja hoitaa noin 10-30 potilaan asioita päivän aikana. Yhteisesti esi-

miehen kanssa on sovittu, että vähintään kuusi uutta aikaa tulisi päivässä saada lähte-

mään, mutta päivät ovat melko erilaisia. Aikojen antamisen nopeuteen vaikuttaa se, 

minkä potilasryhmän aikoja antaa, koska kaikille potilasryhmille ei soiteta. Tällöin kaikkiin 

potilasryhmiin ei olla lainkaan kontaktissa edes puhelimitse vaan joillekin lähetetään ai-

noastaan e-kirje. Kasvotusten sairaanhoitajat eivät tapaa potilaita hoidonvaraajan työn-

kuvassa ollenkaan, mutta joskus sattuvat työskentelemään salissa silloin kun potilaan 

toimenpide on käynnissä. 

Keskimäärin kymmenelle potilaalle varaan ajan. Kuusi uutta aikaa tulisi päivässä 
saada lähtemään.  

Sovittu esimiehen kanssa, että vähintään 6 aikaa pitäisi saada eteenpäin ja sovit-
tu yhteisesti, jotta siihen työntekoon keskitytään. 

Käytössä on e-kirje, johon lisätään tarvittavat liitteet ja robotti postittaa ne. Hoidonvaraa-

jilla on kattavat ja aukottomat ohjeet tukilevyasemalla siihen, mitkä kirjeliitteet lähetetään 

potilasryhmän mukaan. Koetaan, että e-kirje on nopeuttanut paljon hoidonvarausproses-

sia.  

Meillä on e-kirje eli me klikataan ne liitteet sieltä ja robotti postittaa ne jossakin. 
Selkeästi määritelty mitkä kirjeliitteet lähetetään. 

Kirjeet e-kirjeinä, ei aina mene perille, monet eivät lue niitä kirjeitä juurikaan. 

Normaalin työpäivän hoidonvaraajat kuvaavat kiireisenä. Aamu alkaa yleensä varauskir-

jojen tarkistamisella ja mahdollisesti edellisen vuoron raportilla. Tämän jälkeen suunni-

tellaan, mitä aikoja aloitetaan antamaan. Puhelinaika on päivittäin klo 9-11, jolloin poti-

laat voivat soittaa suoraan osastolle. Puheluissa tulee paljon kysymyksiä, peruutuksia 
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sekä vaihtoja. Puhelinajan ohella pitäisi jatkaa myös aikojen antamista. Puhelut eivät 

lopu puhelinajan päättymiseen, vaan keskus kääntää herkästi puheluita dectiin myös 

muina aikoina. Normaaliin työpäivään kuuluu muun muassa ajanvarausta, lähetteiden 

läpikäyntiä, jonojen tarkistamista sekä päivystyspotilaille aikojen antoa ja peruutuksia.  

Pääsääntöisesti ajanvarausta, puhelimeen vastaamista, lähetteiden läpikäyntiä ja 
jonojen tarkistamista. Joskus lisäksi tulee päivystyspotilaiden aikojen antoa ja pe-
ruutuksia.  

Raportin anto, kirjojen katsominen, puhelinaika 9-11, decti soi jatkuvasti, lääkärit 
käyvät, pitää olla ajantasalla lääkärien sijoittelulistoista ja hoitajien sijoittelulistas-
ta, sekä salilistoista, palapeliä, monta eri jonoa ja lokeroa joita tulee seurata ja 
päivittää, soitetaan potilasohjeita, lähetetään kirjeitä, puhelinneuvontaa, potilaat 
soittavat kun ovat epätietoisia. 

Työpäivää häiritsevät erilaiset keskeytykset, kuten puhelut sekä se, jos hoidonvaraaja 

joutuu menemään saliin korvaamaan toista työntekijää. Lääkärit saattavat keskeyttää 

työn tekoa tullessaan hoitamaan kiireellisten potilaiden asioita. Tällöin hoidonvaraajan 

tulee keskeyttää käynnissä oleva työ ja suunnata ajatukset uuteen potilaaseen. Myös 

kiireelliset lähetteet kuten päivystykselliset toimenpiteet muuttavat aikataulua, kun aika 

täytyy saada nopeasti. Joskus tulee myös paljon aikojen peruutuksia sekä siirtoja. Hoi-

donvaraajien työskentelytila koetaan viihtyisäksi, mutta ajoittain meluisaksi, jolloin se 

häiritsee työskentelyä.  

Jos tulee paljon potilassoittoja, peruutuksia tai siirtoja, sekä kyselyitä, ne sotkevat 
suunniteltua työtä ja aikataulutusta. Lääkärit tuovat päivystyspotilaiden lähetteitä 
ja aikoja, joista osa menee jonon ohi. Myös saliin saattaa joutua menemään paik-
kaamaan toista työntekijää kesken päivän.  

Sitten on nämä äkilliset poissaolot. Jos ei mistään saada sijaista, niin sitten me 
otetaan jonosta hoitaja. 

Kiirelähetteet, puhelut keskuksen kautta, peruutukset joihin tulisi saada uusi poti-
las tilalle, toisen työntekijän paikkaaminen saliin. 

Haastateltavat kokevat, että hoidonvaraajan työssä ei ole hukka-aikaa vaan yleensä on 

melko kova kiire. Kuitenkin on myös päiviä, jolloin ehtii rauhassa tekemään työt. Työ 

koetaan myös stressaavaksi, koska aikoja on paljon annettavaksi ja paine on kova. Pa-

rasta työssä kuitenkin hoidonvaraajien mielestä on itsenäisyys ja joustavuus. Hoidonva-

raajana työskentely ei ole yhtä fyysistä salityöskentelyyn verrattuna, eikä siellä ole säde-

rasitusta.  

Siellä on mun mielestä aina kiire. Musta siellä on tosi paljon töitä ja sit jos siellä on 
esim. yksin niin tulee kauhea stressi. 
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Hukka-aikaa ei ole. Välillä kiireempää, välillä ehtii rauhassa tehdä suunnitellut 
asiat. 

Toimintatavoissa on paljon erilaisuuksia, koska käytössä ei ole muistilistaa vaan usein 

työt tehdään rutiinilla. Useimmat hoidonvaraajat ovat työskennelleet vuosia työn parissa, 

jolloin asiat tulevat selkärangasta. Osa haastatelluista hoidonvaraajista käyttää oman-

laistaan sapluunaa työskennellessään. Kuitenkin, kun hoidonvaraaja antaa aikoja esi-

merkiksi johonkin erikoistoimenpiteisiin, ne tarkastetaan ohjeista. Eli on olemassa oh-

jeita, jotka koetaan melko hyviksi. Kaikki informantit olivat sitä mieltä, että toimintatavat 

ovat kaikilla erilaisia. Tavoitteena on kuitenkin, että kaikki tekisivät aina samalla tavalla.  

Kaikki toimii omalla tavallaan. On aika paljon eroja toimintatavoissa ja työmotivaa-
tiossa sekä siinä, miten käyttää työajan.  

Jokainen on luonut sen oman systeemin, miten tekee. Mutta mielestäni se olisi 
ihan hyvä, että tehtäisiin samalla tavalla. 

Hoidonvaraajan työssä on olemassa selkeät ohjeet myös yllättäviin tilanteisiin. Haasta-

teltavat kertoivat, että työssä ei tarvitse juurikaan soveltaa. Lääkäreiltä on myös aina 

mahdollista tarkistaa epäselvät tai haastavat ongelmakohdat, kuten lääkitysasiat. Haas-

tateltavat kokevat, että hoidonvaraajaksi voisi mennä niin sanotusti kokemattomampana, 

sillä ohjeet ovat todella kattavat.  

Kirjalliset ohjeet on olemassa, kaikki eivät kuitenkaan toimi niiden mukaan. 

Ohjeet ovat kattavat ja selkeät, jos niitä noudattaa. Jos tulee esimerkiksi epäsel-
viä lääkityksiä tai nopeita lähetteitä, on aina mahdollista kysyä lääkäriltä apua ja 
neuvoja.  

5.3 Lean-filosofia hoidonvaraajan työssä 

Lean-filosofia on tuttu osalle hoidonvaraajista. Kaikki haastateltavat olivat kuulleet lean-

filosofiasta perusperiaatteet yksikössä olevan lean-projektin tiimoilta ja osa heistä tiesi  

aiheesta enemmänkin. Heillä on myös ollut luentoja ja koulutuksia lean-filosofiasta, 

mutta harva hoidonvaraajista on käynyt niissä. Ne työntekijät, jotka ovat koulutuksessa 

käyneet, ovat osaltaan tuoneet tietoa yksikön muille hoidonvaraajille.  

Olen kuullut siitä, en kuitenkaan koe että hyvin sitä tuntisin. 

Siitä oli joku Lean-projekti meillä jonohoitajilla, koitetaan järkevöittää sitä jotenkin 
ja jos siinä on joku ei niin hyvä toimintatapa niin se poistetaan. 
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Hoidonvaraajien mielipiteet lean-filosofian näkymisestä eroavat toisistaan. Osa on sitä 

mieltä, ettei se näy juuri lainkaan. Osa kertoo sen näkyvän enemmän isommissa projek-

teissa, mutta ei päivittäisessä työssä. Joitain muutoksia projektista on tullut toimintaan, 

mutta ei mitään suurimuotoista. Lean-filosofian koetaan olevan osittain toimiva, mutta 

pysyvät muutokset tulevat hitaasti näkyville.  

Sillä tavalla toimiva, että joudut miettimään sitä nykytilaa ja tavoitetilaa, mutta to-
teutuspuoli tuppaa aina vähän venähtämään. Tätä jonohoitajakehitystä on tehty 
monta vuotta ja musta tuntuu, että me ollaan jääty siihen että on kuvattu prosessi 
ja suunniteltu mitä pitäis muuttaa, mutta muutokset ei ole astunut voimaan et se 
on kauhean hidasta. 

No ei oikeastaan, se on jäänyt vähän vaiheeseen. Ehkä jotain muutoksia sieltä on 
tullut toimintaan, mutta ei mitään suurimuotoista. 

Olen kyllä huomannut nyt että jotain on siellä tehty semmoista ettei se ole niin 
kaoottinen se jono. 

5.4 Hoidonvaraajien kehittämisehdotuksia 

Kaikki informantit vastasivat kehittämisehdotuksiin. Esille tuli paljon samanlaisia asioita, 

joita mahdollisesti on käsitelty yksikössä jo aiemminkin. Osalta ehdotuksia tuli monia, 

osalta vain yksi suurempi kokonaisuus.  

Ensimmäisenä muutoksena kaikki hoidonvaraajat siirtäisivät osan työstä osastonsihtee-

rin tehtäväksi. Esimerkiksi niin, että päivät olisi koordinoitu etukäteen ja osastonsihteeri 

lähettäisi e-kirjeet ja tekisi varaukset. Sairaanhoitajaa kuitenkin tarvitaan esimerkiksi pu-

helintyöhön ja hoidon suunnitteluun. Hoidonvaraajat olivat sitä mieltä, että osastonsih-

teerillä olisi koulutus ja parempi osaaminen muun muassa varausjärjestelmien käyttöön, 

jolloin työ sujuisi nopeammin. He kokivat myös, että sairaanhoitajan osaamista ja resurs-

seja on turha käyttää varauksien tekemiseen ja kirjalliseen työhön. Jos osa työstä siir-

rettäisiin osastonsihteerille, pitäisi hänen työtään jakaa muille sihteereille muun muassa 

sanelujen purun suhteen. Ehdotuksena ilmeni myös, että poliklinikalla käyvät potilaat 

saisivat ohjeet ja ajan suoraan siellä käydessään, mikä säästäisi turhaa papereiden pyö-

rittämistä ja vältyttäisiin virhemahdollisuudelta.  

Ensimmäisenä mä muuttaisin sen, että sen kirjallisen näpyttelyn ja varauksen te-
kisi joku muu. Joku koordinoisi vaan päivät ja osastonsihteeri laittaisi ajat eteen-
päin. 
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Muuttaisin sen, että ajanvaraukset menisivät osastosihteerin kautta. Myös se, et-
tä kun potilas käy poliklinikalla, jossa määrätään esim. Tahdistimen asennus, niin 
aika annettaisiin suoraan polilta.  

Kehittämisehdotuksena tuli esille myös, että hoidonvaraajana toimisi vain muutama tietty 

henkilö päivittäin, jolloin he olisivat paremmin ajan tasalla varaustilanteista ja mahdolli-

sista muutoksista. Tällä hetkellä koetaan, että muutoksien tullessa tapahtuu helposti in-

formaatiokatkoja hoidonvaraajien välillä, jos työskentelee harvemmin hoidonvaraajana.  

Työssä ei myöskään tulisi olla niin montaa sairaanhoitajaa kiinni. Jos työtä tekisi 
kaksi tai kolme työntekijää, jotka olisivat koko ajan perillä jonojen tilanteesta, olisi 
helpompi työhön päästä kiinni päivän aluksi. 

Tällä hetkellä suurin osa hoidonvaraajina toimivista mieltää työn pakonomaiseksi. He 

toivovat, että työ olisi vapaaehtoista, jolloin tekijät olisivat motivoituneempia tekemään 

työtä. Nykyään, kun kaikki eivät hoidonvaraajina ole yhtä motivoituneita tekemään työ-

tä, ja käyttävät ajan eri tavalla, työt kasaantuvat ja jäävät jollekin toiselle hoidonvaraa-

jalle. Hoidonvaraajien työ koetaan epäreiluksi, koska uusia työntekijöitä ei enää koulu-

teta siihen. Halukkaita ja motivoituneita kuitenkin olisi, mutta heitä ei huomioida.  

Kaikki eivät ole yhtä motivoituneita ja käyttävät ajan erilaisiin asioihin. Tällöin lä-
hetteet kasaantuvat ja jäävät jollekin toiselle jonohoitajalle.  

En hirveästi tykkää työtehtävästä, koska mielestäni osastosihteerit pystyisivät työn 
tekemään. 

Esimiehen toivotaan ottavan enemmän vastuuta esimerkiksi siitä, kuinka monta toimen-

pidettä varataan päivään ja siitä pidettäisiin kiinni. Osa hoidonvaraajista toivoi myös, että 

lääkärit olisivat suoraan yhteydessä esimieheen erikoistilanteissa. Resurssit pitää saada 

tasapainoon, jotta hoidonvaraajana työskentelisi vähintään yksi työntekijä päivittäin. Jos 

resurssit ovat kunnossa, jonot eivät kasaannu.  

Sitten se esimiehelle, että kuinka monta potilasta päivässä, että siinä pysyttäisiin 
sitten. Esimiehen tulisi ottaa kantaa siihen, että siihen ei oteta, koska se kuormit-
taa meitä.  

Hoidonvaraajat toivovat, että kaikki toimisivat samalla tavalla ohjeiden mukaan. Sovelta-

minen aiheuttaa ristiriitatilanteita. Toivotaan myös, että sovitussa varauskirjakäytän-

nössä pysyttäisiin, jolloin varauskirja olisi informatiivinen ja helposti katseltava. Mahdol-

lisesti tällä saataisiin ajat lähtemään aiemmin, jolloin potilaat ehtivät valmistautua toimen-

piteeseen paremmin ja peruutuksia tulisi vähemmän.  
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Meidän pitäisi pysyä niissä yhteisesti sovituissa käytännöissä, jotta kaikille se asia 
olisi selvä, jotka siellä käy. Kun se kirja on informatiivinen niin aika nopeasti pystyt 
suunnittelemaan mihin laitat esim. jonkun kiireellisen. 

Yhteenvetona tuloksista löytyy kehitettäviä kohteita, kuten kiireellisyys sekä se, että toi-

mintatavat olisivat jokaisella hoidonvaraajalla samat. Toimintatapoihin on olemassa hy-

vät ohjeet, mutta kaikki eivät niitä käytä, jolloin jokainen tekee työnsä oman kaavan mu-

kaan. Näin syntyy eroavaisuuksia, joista tulisi päästä eroon. Hoidonvaraajan työnkuvaan 

kuuluu myös hyvin paljon erilaisia työtehtäviä. Sihteerin mukaanotto hoidonvaraustyö-

hön toisi sairaanhoitajille helpotusta suureen työmäärään. Sihteereillä on sairaanhoita-

jien mukaan parempi koulutus aikojen varaamiseen. Näin myös sairaanhoitajille jäisi 

enemmän aikaa sairaanhoidollisiin työtehtäviin, eikä työ ehkä enää tuntuisi niin pakon-

omaiselta.  

Lean-filosofia on jo osittain tuttu hoidonvaraajille heidän oman projektinsa ansiosta. Hoi-

donvaraajat eivät kuitenkaan koe sen paljoa näkyvän heidän työssään ja kertovat pro-

jektin etenemisen olevan hidasta. Tämän opinnäytetyön avulla pyritään kasvattamaan 

hoidonvaraajien tietoisuutta myös lean-filosofiasta. Tuloksien pohjalta lavastettiin kuvi-

teltu hoidonvaraaja työssään (Kuva 1.).  

 

Kuva 1. Kuviteltu hoidonvaraaja työssään. 
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tämä opinnäytetyö pyrittiin tekemään mahdollisimman eettisesti ja luotettavasti. Tässä 

opinnäytetyössä noudatettiin kaikkia tutkimuseettisiä periaatteita. Työssä hyödynnettiin 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2018.) julkaisemaa ammattikorkeakoulujen 

opinnäytetöiden eettisiä suosituksia. Erityisesti työssä kiinnitettiin huomiota henkilötieto-

jen käsittelyyn ja tietosuojaan.  

Kirjallisuuskatsaukseen kerättiin lähteitä monipuolisesti. Mahdollisimman tarkoin pidet-

tiin huolta siitä, että lähteet ovat kerätty luotettavista julkaisuista ja niitä käytettiin toden-

mukaisesti. Työssä mainitaan myös asianmukaisesti tekstin alkuperä, tekijät ja lähteet. 

Mahdollisuuksien mukaan pidättäydyttiin käyttämästä vanhoja lähteitä sekä niin sanot-

tuja sekundaarilähteitä, eli esimerkiksi oppikirjoja.   

Opinnäytetyön toimeksiantosopimus toimitettiin toimeksiantajalle. Toimeksiantosopi-

muksen salassapitoehdot allekirjoitettiin, sekä sovittiin kaikkien tunnistettavien asioiden 

poistamisesta lopullisesta opinnäytetyöstä. Osallistuvien anonymiteetti turvattiin kaikissa 

opinnäytetyön vaiheissa. Opinnäytetyön suunnitelman valmistuessa hoidonvaraajien 

haastatteluja varten haettiin tutkimuslupa Turku Clinical Research Centre:n (Turku CRC) 

kautta. Vasta kyseisen luvan saatua voitiin alkaa keräämään tietoa haastattelemalla.   

Hoidonvaraajien haastattelut toteutettiin toimeksiantajan osoittamille henkilöille. Heidän 

kertomansa mukaan valinta suoritettiin sattumanvaraisesti arvonnalla. On luotettava, 

että haastateltavat valittiin sattumanvaraisesti, eikä tarkoituksella valittu tiettyjä tai tietyn-

laisia hoidonvaraajia. Haastattelut perustuivat täysin vapaaehtoisuuteen. Haastatelta-

vien henkilöiden henkilöllisyyttä ei paljasteta missään vaiheessa opinnäytetyötä.  

Tunnelma jokaisessa haastattelussa oli rento. Haastateltavien vastauksissa oli pieniä 

eroja, osa vastasi kysymyksiin hyvin kattavasti, osa taas lyhyemmin. Vastaukset kuiten-

kin saatiin jokaiseen kysymykseen. Informanttien eli tiedonantajien työ valitettavasti kes-

keytyi haastattelun ajaksi. Osasta tiedonantajia huomasi pienen turhautumisen alkuun, 

kun työt keskeytyivät, mutta haastattelun alkaessa ilmapiiri oli rento ja rauhallinen. Haas-

tateltuja kohdeltiin tasavertaisesti eikä vastauksia kyseenalaistettu tai keskeytetty.  

Nauhoitukset olivat ainoastaan opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Haastattelujen tulok-

sia analysoitiin ja käytettiin totuudenmukaisesti sekä niitä kunnioittaen. Jokaisessa nau-

hassa äänenlaatu ja -kuuluvuus olivat hyviä ja selkeitä. Haastattelujen analysoinnin 
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jälkeen haastattelunauhat hävitettiin asianmukaisesti. Valmis opinnäytetyö lähetetään 

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmään tarkistettavaksi viimeiseksi. Tämä tehdään sen 

vuoksi, ettei työtä ole plagioitu muiden tekemistä teksteistä sekä alkuperäisyyden tarkis-

tamiseksi.   

Tutkimus tehtiin laadullisesti eli saatuja tietoja ei ole tarvetta yleistää vaan luodaan uutta 

tietoa. Tutkimustulosten eheys, luotettavuus ja pätevyys riippuvat eettisten periaatteiden 

noudattamisesta (CIRT 2019). Tämän opinnäytetyön tulokset eivät ole suoraan siirrettä-

vissä tutkimuskontekstin ulkopuolelle, koska tutkimusotos on pieni. Laadullisessa tutki-

muksessa saadaan laaja aineisto tutkittavasta ilmiöstä, vaikka osallistujamäärä onkin 

pieni. Analyysissa käytetyt menetelmät kerrottiin tarkasti, jotta pystytään arvioimaan tut-

kimuksen tulosten luotettavuutta. Litteroinnissa pyrittiin siihen, että säilytetään mahdolli-

simman tarkkaan todellisuus niin kuin se on sanottu. (Hakala 2016.)  

Opinnäytetyön laadukkuutta pyrittiin parantamaan ennakkoon tekemällä mahdollisim-

man hyvä ja kattava haastattelurunko sekä sitä testattiin koehaastatteluin. Teemojen sy-

ventämisen ja mahdollisten lisäkysymysten pohtiminen ennen haastatteluiden toteutta-

mista lisää osaltaan myös työn laadukkuutta (Hirsjärvi & Hurme 2011, 184). Haastatte-

luiden aikana laadun pysymisestä huolehdittiin muuan muassa pitämällä huolta haastat-

telunauhureiden toimivuudesta, sekä pitämällä haastattelupäiväkirjaa.  

Tuloksien luotettavuutta ei ole syytä epäillä. Vastaukset ovat jokaisen informantin omia 

henkilökohtaisia näkemyksiä hoidonvaraajan työstä ja sitä arvostettiin haastattelutilan-

teissa. Haastattelijoiden sekä tiedonantajien välille muodostettiin alusta alkaen hyvä luot-

tamuksellinen suhde. Yhdessä haastattelutilassa kuului käytävä-ääniä, joka saattaa 

osaltaan vaikuttaa vastauksiin heikentävästi, mutta muut tilat olivat hiljaisia. Vastauk-

sissa oli samankaltaisuuksia, mikä kertoo vastauksien todellisuudesta ja ajantasaisuu-

desta.  

Tutkimuksen tekijöillä ei ollut juurikaan tietoa etukäteen hoidonvaraajan työnkuvasta. 

Hankaluuksia tuotti hoidonvaraajan työnkuvasta löytynyt vähäinen tieto lähteistä. Myös 

tekijöiden kokemattomuus aiheesta ja tutkimuksen tekemisestä saattaa vaikuttaa työn 

laatuun. Tämän vuoksi opinnäytetyön tekijöillä ei ollut myöskään mitään ennakkoajatuk-

sia aiheesta. Vaikeaa oli myös vastausten pelkistäminen, jotta alkuperäinen sanoma vä-

littyisi mahdollisimman tarkasti ja siihen menikin paljon tekijöiden aikaa. Työn edetessä 

aiheesta ja koko tutkimusprosessista on opittu hyvin paljon. Haastatteluiden ja 
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tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista alusta asti. Tämä opinnäytetyö opetti myös 

tärkeitä yhteistyötaitoja sekä joustavuutta. 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelun kysymykset saatiin hyvin kohdennettua ai-

heeseen ja kaikkiin kysymyksiin saatiin kattavat vastaukset, joten saatiin mitattua mitä 

pitikin. Tutkimuksen tulokset saatiin ilmaistua luotettavasti. Tulokset ilmaistiin mahdolli-

simman autenttisesti, mutta niitä jouduttiin hieman muuttamaan yleiskielisiksi murresa-

noja muuttaen, jotta anonymiteetti turvattiin. Mahdollisesti jos nämä tutkimuskysymykset 

esitettäisiin uudelleen samoille henkilöille, saataisiin samat vastaukset, ellei tutkimus-

kohteena olevassa yksikössä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena ei ollut saada yleistettäviä tuloksia, vaan tulokset liittyvät ainoastaan ky-

seisen tutkimuskohteena olleen yksikön toimintaan. 

 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Lehtonen, Viivi Lähde & Elina Mäenpää 

7 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sydäntoimenpidepotilaiden hoidonvaraajien 

työnkuvaa. Opinnäytetyön aihe tuli suoraan toimeksiantajalta. Aihe valittiin mielenkiinnon 

mukaan eri vaihtoehdoista. Tavoitteen sekä tarkoituksen toteuttaminen onnistui tässä 

opinnäytetyössä hyvin. Työnkuvaa kartoitettiin kattavasti ja kehittämisehdotuksia tuli niin 

haastateltavilta kuin tekijöiltäkin.  

Haastateltavat hoidonvaraajat olivat kaikki koulutukseltaan sairaanhoitajia. He kokivat, 

että lisäkoulutuksia ei ole ollut paljoa. Yhteisistä toimintatavoista olisi hyvä olla jonkinlai-

nen lisäkoulutus, sillä niissä on melko paljon eroja ohjeista huolimatta. Haastatteluissa 

kävi ilmi, ettei hoidonvaraajilla ole käytössä yhteistä muistilistaa, jonka avulla pystyisi 

seuraamaan, missä työnvaiheessa on milloinkin. Keskeytysten tullessa siitä olisi helppo 

tarkistaa mihin on jäänyt, eikä mitään jäisi tekemättä. Osa kertoi käyttävänsä omaa muis-

tilistaa työssään. Näistä voisi saada hyvän pohjan yhteiselle muistilistalle.  

Hoidonvaraajille voisi olla hyötyä jonkinlaisesta järjestelmäkoulutuksesta perehdytyksen 

yhteydessä. Hoidonvaraajien perehdytys on ollut heikkoa ja he ovat oppineet työn teke-

mällä. Tämä lisää virheitä ja heikentää potilasturvallisuutta, jos tietoa ei ole alusta alkaen 

tarpeeksi. Perehdytys kuitenkin koettiin nykyään hyväksi. Heillä ei kuitenkaan ole pitkään 

aikaan perehdytetty uusia hoidonvaraajia, jolloin varmuutta perehdytyksen kattavuu-

desta ei ole. Perehdytyskansioita tulee pitää ajan tasalla ja päivittää tietyin väliajoin, jol-

loin tieto pysyy ajantasaisena. Päivitysten tullessa kaikkia hoidonvaraajia tulisi infor-

moida muutoksista, esimerkiksi sähköpostin välityksellä, jotta tiedonkulku olisi sujuvaa.  

Hoidonvaraajien työnkuvaan liittyy monia eri tehtäviä, kuten ajanvaraus, puhelimeen 

vastaaminen, lähetteiden läpikäynti ja jonojen tarkistaminen. Merkittävimmäksi muutos-

ehdotukseksi nousi, että olisi hyvä siirtää osa töistä osastonsihteerille, sillä työ koetaan 

todella kiireiseksi ja stressaavaksi. Osastonsihteerillä olisi myös enemmän koulutusta 

osaan hoidonvaraajan työhön, kuten ajanvarauksien hoitamiseen. Kaikki informantit mai-

nitsivat tämän kehittämisehdotuksissaan ensimmäisenä. Tällöin pitäisi saada osastosih-

teeriresurssi kuntoon, sillä yksikössä työskentelee vain yksi osastonsihteeri. Haastatte-

luissa kävi ilmi, että apua voisi saada toisen yksikön sihteeriltä, ja näin jakaa töitä heidän 

välillä. Edelleen sairaanhoitajia tarvitaan hoidonvaraajan työhön, kuten päivien koordi-

noimiseen ja puhelimeen vastaamiseen, koska siihen tarvitaan hoitotyön asiantuntijaa. 
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Tällä hetkellä hoidonvaraajien työtä tehdään satunnaisia jaksoja, eikä jatkuvuutta juuri-

kaan ole. Jaksot ovat eri mittaisia yksittäisistä päivistä parin viikon pätkiin. Hoidonvaraa-

jina toimii tällä hetkellä yhdeksän sairaanhoitajaa, mikä on paljon. Jos kyseistä työtä te-

keviä olisi esimerkiksi kolme vakinaista, heidän olisi helpompi pysyä työssä ajan tasalla. 

Tällöin he olisivat myös tietoisia, missä on ruuhkaa ja mitä on jo tehty. Uudistukset olisi-

vat tällöin myös paremmin tiedossa hoidonvaraajilla. Satunnaisia päiviä hoidonvaraajana 

työskentelevien työajasta menee paljon hukkaan tarkastelujen takia.  

Jos hoidonvaraajina työskentelisi vähemmän sairaanhoitajia kuin nykyään, heidän tulisi 

olla motivoituneita ja halukkaita tekemään kyseistä työtä. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

halukkaita hoidonvaraajan työhön olisi nykyisten lisäksi. Heitä ei kuitenkaan enää ole 

koulutettu työhön. Tällöin ne, jotka eivät ole niin motivoituneita tämän kaltaiseen työhön, 

korvattaisiin motivoituneimmilla ja vapaaehtoisilla sairaanhoitajilla. Mahdollisesti tällöin 

työt eivät kasaantuisi ja aika käytettäisiin hoidonvaraustyöhön.  

Hoidonvaraajan työ koetaan itsenäiseksi ja joustavaksi. Se ei myöskään ole niin fyysistä 

kuin salityöskentely säderasituksen sekä seisomatyön vuoksi. Työ koetaan erityyp-

piseksi asiakaspalvelutyöksi, jossa saa kokonaisvaltaisempaa kuvaa potilaista. Työssä 

pitäisi olla selkeät rajat, mitä päivän aikana tulisi olla tehtynä. Haastatteluista kävi ilmi, 

että ajoittain työaikaa menee hukkaan esimerkiksi kollegojen kanssa asioista keskuste-

luun. Sellaisina päivinä, kun hoidonvaraajana toimii useampi sairaanhoitaja, pitäisi on-

gelmakohdan tullessa miettiä ensin itse ja katsoa ohjeista ennen kuin katkaisee kollegan 

työn.  

Puhelimen katsottiin olevan suuri häiriötekijä. Vaikka hoidonvaraajilla onkin puhelinaika, 

voi puhelin soida päivän mittaan monia kertoja dectin kautta. Tähän olisi hyvä saada 

kehitystä esimerkiksi niin, että jos hoidonvaraajana toimii kaksi sairaanhoitajaa samaan 

aikaan, olisi toiselle koordinoitu puheluihin vastaaminen koko päiväksi. 

Osa haastatelluista koki työhuoneen meluisaksi, kun useampi työskentelee siellä sa-

maan aikaan. Joskus myös lääkärit käyvät tekemässä saneluita hoidonvaraajille tarkoi-

tetussa tilassa, mikä lisää taustahälinää. Eräs informantti toi esiin, että tätä voisi mah-

dollisesti vähentää avokonttorissakin käytössä olevilla väliseinillä, jotka eristävät ääntä. 

Tämä toisi hoidonvaraajille lisää yksityisyyttä työntekoon ja parantaisi keskittymistä.   

Hoidonvaraajien toimintatavat eroavat toisistaan melko paljon. Yhteisiä ohjeita on pyritty 

tekemään ja niitä on kehotettu noudattamaan, jotta työ olisi yhtenäistä. Hoidonvaraajien 

olisi hyvä kiinnittää huomiota, miten itse saisivat toimintatavat samanlaisiksi. He voisivat 
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yhdessä käydä läpi ohjeet ja mahdollisesti päivittää niitä, jos epäkohtia ilmenee. Olisi 

hyvä, että hoidonvaraajat itse tekevät ohjeet, sillä he ovat oman alansa ammattilaisia. 

Kun ohjeet on yhdessä käyty läpi, niiden tulisi olla kaikille selvät ja niitä tulisi noudattaa. 

Tämä osaltaan poistaisi työtehtävien soveltamista, joka lisää virheiden mahdollisuutta.  

Hoidonvaraajat kertoivat, että ovat kuulleet lean-filosofiasta, mutta siitä ei juurikaan ole 

koulutuksia. Heillä on ollut jo jonkin aikaa lean-projekti jonotyöskentelyyn ja sen pohjalta 

ollaan edetty hitaasti. Informanttien mukaan kiirettä ollaan saatu vähennettyä tämän an-

siosta. Projektista on saatu hyviä ideoita ja suunnitelmia, mutta käytäntöön otto vie aikaa. 

Tämän opinnäytetyön pohjalta tulevat kehittämisehdotukset saattavat olla jo tuttuja hoi-

donvaraajille juurikin tämän takia, että ennen toimeksiantoa heillä on jo ollut oma lean-

projekti käynnissä.  

Lean-filosofian yhtenä lähtökohtana on, että kehittäminen on jatkuvaa. Kun muutos on 

tehty, sitä ei tulisi jättää sellaiseksi, vaan kehittämistä tulisi jatkaa, jolloin saavutetaan 

työnkuvan jatkuva kehittäminen. Kehittämisideoiden tulisi olla hyvin suunniteltuja, jotta 

ne olisi helppo ottaa mukaan käytäntöön. Tässä tulee myös muistaa työntekijöiden jat-

kuva kouluttaminen ja jokaisen tiedonsaanti.  

Osa haastatelluista kokee, että nykyään lean-filosofia näkyy heillä suuremmissa projek-

teissa, eikä niinkään suoraan heidän työssään. Lean-filosofiaa olisi hyvä saada kohden-

nettua enemmän hoidonvaraajien työhön. Hoidonvaraajille tulisi myös kertoa enemmän 

lean-filosofiasta, sillä he osaisivat myös itse kertoa hyvin, mihin sitä voisi hyödyntää juuri 

heidän työnkuvassaan. Lean-filosofia koetaan yleisesti hyväksi perustaksi työnkuvien 

kehittämiseen. Siitä on saatu jo monia hyviä kokemuksia muualla muun muassa työn 

huolelliseen suunnitteluun. Hoidonvaraajat hyötyisivät varmasti lean-filosofiasta, sillä on 

tullut esille, että heidän työssään on joitakin kehittämiskohteita.  

Informanteilta tuli itsessään jo monia kehittämisehdotuksia. Se kertoo siitä, että jotain 

kehitettävää löytyy ja he ovat niitä jo miettineet ennen tätä opinnäytetyötä. Hoidonvaraa-

jat ovat selkeästi halukkaita muutokseen ja haluavatkin osallistua sen mahdollistami-

seen.  

Jatkokehittämisideana tämän opinnäytetyön tulosten pohjalta voisi olla esimerkiksi yhte-

näisen muistilistan luominen hoidonvaraajille. Tämän tutkimuksen pohjalta aiheesta voisi 

tehdä vielä kattavamman tutkimuksen esimerkiksi koko osaston näkökulman hoidonva-

raustyöhön. Näin saataisiin suurempi kohderyhmä aiheeseen.  
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Lisäksi olisi hyvin mielenkiintoista nähdä, miten osastonsihteerien työnkuvan muutos vai-

kuttaisi heidän ja hoidonvaraajien työhön. Myös lean-filosofian tuonti mukaan osaston 

arkeen kehittää mahdollisesti yksikön henkilökunnan työnkuvaa, kunhan perustiedot siitä 

ovat kaikkien hallussa. Tämän opinnäytetyön tuloksista on tehty posteri opinnäytetyö-

messuille, mikä on liitteenä työssä (Liite 4.) 
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Teemahaastattelun runko 

KOULUTUS   

• peruskoulutus  

• mahdolliset lisäkoulutukset  

• millainen perehdytys   

  

TYÖNKUVA  

• työskenteleekö joka päivä hoidonvaraajana  

• työvuorot > aamu/iltavuorot, kuinka monta hoidonvaraajaa työskentelee 

samanaikaisesti   

• työvuoron sisältö > normaali työpäivä vs. ei normaali työpäivä   

• toimintatavat eri tilanteissa > onko selvät ohjeet, soveltaminen   

• asiakkaiden kohtaaminen puhelimitse vai kasvotusten   

• mitä sähköisiä järjestelmiä tulee osata hallita  

• aikataulu > onko paljon hukka-aikaa, kiireys   

• käyttääkö jotain sapluunaa/muistilistaa asioiden läpikäymisessä > te-

keekö kaikki samalla tavalla?   

  

LEAN-FILOSOFIA  

• onko tuttu  

• miten näkyy työskentelyssä  

• onko koulutuksia aiheesta   

  

OMA MIELIPIDE / VAPAA SANA  

• mikä hyvää/mikä huonoa  

• työviihtyvyys > mikä mieluista, mikä ei  

• riittävä koulutus, perehdytys, tietotaito   

• jos saisit muuttaa mitä vain, mitä tekisit ensimmäisenä…  

• kaipaako jokin muu asia kehittämistä > mikä 
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Saatekirje 

Tiedote tutkimuksesta; Sydäntoimenpidepotilaan hoidonvaraajan työnkuvaus ja 
kehittäminen.  

Hei,  

olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Turun ammattikorkeakoulusta. Opin-
näytetyömme tarkoituksena on kartoittaa mitä hoidonvaraajan työhön kuuluu ja 
selvittää työtehtävien hoitamiseen liittyvää ajankäyttöä ja työn sisältöä. Tavoit-
teena on saada hoidonvaraajien työ yhtenäiseksi sekä selkeäksi. Opinnäytetyön 
tavoitteena on kehittää sydäntoimenpidepotilaiden hoidonvaraajien työnkuvaa 
käyttäen apuna lean-filosofiaa.   

Pyydämme Teitä ystävällisesti osallistumaan tähän haastatteluun, jossa ollaan 
kiinnostuneita Teidän näkemyksestänne hoidonvaraajien työnkuvasta. Opinnäy-
tetyötä varten tulemme haastattelemaan osastolle hoidonvaraajia. Haastattelu 
kestää noin puolituntia ja se nauhoitetaan. Haastattelut suoritetaan yksilöhaas-
tatteluina. Laatimamme teemahaastattelurunko on haastattelun tukena. Haas-
tattelunauhat hävitetään opinnäytetyön tekijöiden toimesta, kun olemme käsitel-
leet ne.   

Tutkimukseen osallistumisenne on vapaaehtoista. Kertomanne asiat ovat luotta-
muksellisia ja anonymiteetti turvataan kaikissa vaiheissa. Haastatteluaineistoa 
käsitellään luottamuksellisesti ja tutkittavien henkilöllisyys ei tule ilmi missään 
vaiheessa.   

Jos Teille tulee jotain kysyttävää koskien opinnäytetyötä ja sen toteutusta, vas-
taamme mielellämme.  

  

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen:  

Emmi Lehtonen  

emmi.lehtonen@edu.turkuamk.fi  

Viivi Lähde  

viivituulia.lahde@edu.turkuamk.fi  

Elina Mäenpää   

elina.maenpaa2@edu.turkuamk.fi  

Ohjaava opettaja  

Tuija Leinonen 

tuija.leinonen@turkuamk.fi 
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Haastateltavan suostumuslomake 

Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta  

Opinnäytetyö: Sydäntoimenpidepotilaan hoidonvaraajan työnkuvaus ja kehittä-

minen.  

Suostun haastatteluun, jossa perehdytään hoidonvaraajan työnkuvaan ja sen 

kehittämiseen. Olen tietoinen opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta ja tavoitteista, 

mistä on kerrottu saatekirjeessä, jonka olen saanut suostumuslomakkeen yh-

teydessä. Allekirjoittamalla tämän suostumuksen suostun vapaaehtoisesti haas-

tateltavaksi. Tiedän myös voivani keskeyttää haastattelun, milloin tahansa syytä 

ilmoittamatta.   

Annan myös luvan haastattelun nauhoitukseen ja nauhoitetun materiaalin käyt-

tämiseen tutkimuksessa. Haastattelussa esille tuomani asiat ovat luottamuksel-

lisia ja tiedot julkaistaan opinnäytetyössä niin, ettei siitä voi tunnistaa minua.   

Tätä suostumuslomaketta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen 

jää itselleni ja toinen opinnäytetyön tekijöille.   

Osallistun vapaaehtoisesti tässä asiakirjassa kuvattuun haastatteluun  

 

  

Paikka ja aika    Allekirjoitus  

______________________  __________________________________  

      Nimenselvennys  

  

Suostumus vastaanotettu:  

Paikka ja aika    Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus  

______________________  _________________________________  

      Nimenselvennys   
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Opinnäytetyömessujen posteri 

 


