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1

JOHDANTO

Suomalaisessa yhteiskunnassa työllä on ollut perinteisesti merkittävä rooli ihmisten elämässä. Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä työnsä hyvin, nauttia työn saavutuksista ja
haastaa itseään työelämän muuttuvissa tilanteissa. Työn merkitys on työntekijälle subjektiivinen kokemus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää työntekijän hyvinvointia,
joka on todettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Työtehtävien laajentaminen kehittää
usein myös työntekijän osaamista. Työnantajan pyrkimyksenä on parantaa työntekijöiden
itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, jolloin tavoitteena on työntekijän oman toiminnan
vaikutusten ymmärtäminen suhteessa organisaation tavoitteisiin. (Salminen 2017, 224; Allan et.al. 2016; Mayor & Risku 2015, 164.)
Teknologian nopea kehittyminen, ympäristön muutokset ja asiakkaiden lisääntyneet vaatimukset ovat nostaneet organisaatioiden tärkeimmäksi menestystekijäksi työssä oppimisen. Työelämässä joudutaan toimimaan nopeasti muuttuvissa ja vaikeasti ennakoitavissa
tilanteissa. Jatkuvassa muutoksessa on olennaista kyky toimia verkostoissa, luoda uusia
yhteyksiä sekä tuottaa erilaisia palveluja ja uutta tietoa. Jatkuva uudistuminen osana ympäristöä on tärkeämpää kuin toimia itsenäisenä tekijänä. Tiimityöskentelyn lisääntyminen
korostaa sosiaalisten taitojen tärkeyttä ja tuo oppimiseen uusia haasteita. Asiakkaiden
laatutietoisuus ja lisääntyneet vaatimukset korostavan työn hallinnan ja osaamisen tärkeyttä. (Soikkanen 2012, 18 – 19; Grönfors 2010, 17.)
Yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan jatkuvaa kehittämistyötä esimerkiksi asiakkaan
muuttuvien tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämiseen, henkilöstön motivoimiseen, toiminnan kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen tai organisaatiossa esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja
näissä muutoksissa tulee pysyä mukana. Pelkkä sopeutuminen ei enää riitä takaamaan
menestystä, siihen tarvitaan myös organisaation valmiutta muuttua ja kehittää toimintaa.
Todellinen menestys saavutetaan yleensä siten, että pystytään arvioimaan toteutunutta
toimintaa sekä ennustamaan tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja varautumaan niihin. Menestys vaatii organisaatiolta kykyä toteuttaa pitkäaikaisia tavoitteita erilaisissa tulevaisuuden tilanteissa. Kehittämistyö opettaa osallistujilleen ongelmanratkaisua, parantaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, lisää rohkeutta tarttua asioihin ja vastuuttaa työntekijää viemään muutoksia eteenpäin. Samalla opitaan huomaamaan kehityskohteita, luomaan uusia ratkaisuja ja tietoa työelämästä. Kehittämistyön tavoitteena voi olla uusien tuotteiden,
palvelujen, toimintamallien tai työkulttuurin tuottaminen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti
2014, 12 -15.)
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki määrittää kuntien velvollisuudet huolehtia ikääntyneiden
hyvinvoinnista, terveydestä, toimintakyvystä ja heidän tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta. Laki velvoittaa myös kiinnittämään huomiota palvelujen laatuun
ja kuntien on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä asiakkailta, heidän
omaisiltaan ja kunnan henkilöstöltä. Kunnilla on oltava tieto palveluihin käytetyistä kustannuksista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 1 - 6
§.) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) myöntää ikääntyneiden tehostettua palveluasumista asiakkaalle, joka tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn merkittävän alentuman vuoksi (PHHYKY 2018,
9). Asumispalveluiden toiminta perustuu ”eletään koko elämä”-visioon ja palvelulupauksiin, joka velvoittaa henkilökuntaa tukemaan ja ylläpitämään asukaan omaa toimintakykyä.
Tavoitteena on, että asukas voi asua palvelutalossa elämänsä loppuun saakka. Palvelutaloissa työskentelee moniammatillinen työyhteisö, joka koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, geronomeista, fysioterapeuteista ja toimintaterapeuteista. (PHHYKY 2019a.)
Sairaanhoitajien tulisi toimia palvelutalojen työyhteisössä arkityön johtajina. Käytännössä
heillä ei ole varsinaista esimiesasemaa, mutta korkeamman koulutuksen myötä tietynlainen autoritäärinen johtajuus suhteessa lähihoitajiin eli tiiminvetäjyys. Sairaanhoitajat työskentelevät työvuorossa usein ainoana ammattikuntansa edustajana, jolloin työtoverit ovat
lähihoitajia. Sairaanhoitajien tehtävä tiiminvetäjänä on viedä asumispalveluiden strategiaa
käytäntöön yhdessä esimiehensä kanssa ohjaamalla työyhteisöä haluttuun suuntaan. Tiiminvetäjyys toimii yksiköissä eri tasoisesti ja palvelutalojen esimiehiltä saadun palautteen
perusteella sairaanhoitajien sitoutuminen tiiminvetäjyyteen on noussut yhdeksi asumispalveluiden kehittämiskohteeksi. Tässä opinnäytetyössä asumispalveluiden sairaanhoitajien
tiiminvetäjyyttä käsitellään johtamisen näkökulmasta, vaikka sairaanhoitajilla ei ole esimiesasemaa. Tiiminvetäjyys vaatii halua ja kykyä kehittää toimintaa, jolloin se on käytännössä ihmisten johtamista aktiiviseen vuorovaikutukseen perustuen.
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2
2.1

KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
Kohdeorganisaatio

Kohdeorganisaationa on 12 kunnan omistama Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
(PHHYKY). Omistajakuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti,
Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Väestöpohja on noin 212 000 henkeä
ja yhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut 10 kunnan alueella, Heinola
ja Sysmä tuottavat nämä palvelut itse. Yhtymässä on noin 7500 työntekijää ja liikevaihto
on noin 703 miljoonaa euroa. Yhtymässä on viisi toimialaa ja yksi liikelaitos: terveys- ja
sairaanhoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, perhe- ja sosiaalipalvelut, ympäristöterveyskeskus ja strategia- ja tukipalvelut sekä liikelaitos sosiaaliosaamisen keskus
Verso. (PHHYKY 2019b.)
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialaan kuuluvat omina tulosalueinaan asiakasohjaus, kotiin vietävät palvelut, asumispalvelut, geriatrinen osaamiskeskus ja kuntoutus.
Ikääntyneiden asumispalveluihin kuuluu yhtymän alueen 25 palveluasumisen yksikköä,
jotka tarjoavat asukkailleen ympärivuorokautista hoivaa. (PHHYKY 2019b.)

2.2

Kehittämishankkeen tausta

Lait ja asetukset määrittävät pitkälle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Sosiaalihuoltolaki määrittää kuntien velvollisuudet sosiaalihuollon järjestämisestä ja kansanterveyslaki
ja -asetus terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla ja palvelut voidaan tuottaa yksin tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kuntien on mahdollista ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. (STM 2019; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; Kansanterveyslaki 66/1972.)
Toiminta perustuu lakeihin ja normeihin eikä toiminnalla tavoitella julkisella sektorilla taloudellista voittoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita määrittelee osaltaan myös
toiminta-ajatus ja organisaatioilla on poliittisia, hallinnollisia, taloudellisia ja kulttuurisia
ominaisuuksia, joilla ne eroavat muista organisaatioista. Toimintaa ja tavoitteita ohjaavat
sosiaali- ja terveysministeriönmäärittämät kansalliset ja kansainväliset tavoitteet, kunnan
poliittinen ja toiminnallinen johto, kuntalaiset ja asiakkaiden tarpeet. Asiakaslähtöisyyttä
organisaation toiminnassa voi kuitenkin rajoittaa esimerkkisi kunnan toimintastrategia, voimavarojen riittämättömyys tai palveluiden tasapainottaminen eri asiakasryhmien välillä.
(Niiranen, Seppänen-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen, 2010, 23 – 29.)
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa julkisella sektorilla on ollut perinteisesti merkittävä rooli
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi sosiaali- terveysjohtaminen on hakenut perusmuotonsa julkishallinnosta, jonka pohjalta julkisella sektorilla on puhuttu hallinnosta ja
hallintotieteistä johtamisen sijaan. Johtamisympäristöinä julkiset organisaatiot ovat olleet
staattisia organisaatioita, joissa johtaminen on perustunut hierarkkisuuteen ja pysyvyyteen, kun taas yksityiset yritykset ovat joutuneet sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Julkisella sektorilla toimintaa on pidetty hyvin erilaisena, mutta toiminnan muuttuminen ja yksityisen sektorin kasvaminen sekä sektoreiden välinen yhteistyö ovat muuttaneet julkisen
sektorin johtamista monimuotoisemmaksi. Muutosten seurauksena yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjä on otettu käyttöön myös julkisella sektorilla. Organisaatiomuutokset ovat
nykyisin arkipäivää myös sosiaali- ja terveysalalla ja monet organisaatiot ovat yhdistyneet
suuriksi kuntayhtymiksi. (Rissanen & Hujala 2018, 85 – 86; Taskinen 2018, 147 - 154.)
Vanhuspalvelulain mukaan kunnilla on velvollisuus huolehtia ikääntyneiden hyvinvoin-

nista, terveydestä, toimintakyvystä ja heidän tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta. Laissa määritellään myös palvelutarpeen selvitys ja palveluiden
tarjoamisen velvollisuus. Vanhuspalvelulaki parantaa ikääntyneen ihmisen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa
palvelujen kehittämiseen. Lain mukaan ikääntyneellä ihmisellä tulee olla mahdollisuus
laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja hänet tulee ohjata palvelujen käyttöön
riittävän ajoissa yksilöllisten tarpeiden mukaan. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, 1 - 6 §.)
Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden järjestämisestä vastaa
kunta tai kuntayhtymä. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista
apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville ihmisille. Tehostetussa asumispalvelussa asukkaalla on oma asunto ja lisäksi hänen käytössään on yhteisiä tiloja. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asukkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon lisäksi toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Asukkaalle tulee tarjota myös osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja, lisäksi palveluihin kuuluvat ateria-, vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut. Asukkaan tulee saada tarpeenmukaiset kuntoutusja terveydenhuollon palvelut. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 21 §; STM 2019.)
Ikääntyneiden palveluita myönnetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä suullisen tai
kirjallisen hakemuksen pohjalta. Kaikki hakemukset käsitellään asiakasohjaus Siirissä.
Asiakasohjaaja tekee asiakkaalle maksuttoman, laaja-alaisen palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnin vanhuspalvelulain 15 §:n mukaisesti. Palveluiden myöntämiseen vaikuttavat myös asiakkaan taloudellinen tilanne, sosiaalinen verkosto, omaisten ja läheisten
osallistumismahdollisuudet sekä asunto-olosuhteet. Toimintakykyä arvioidaan RAI -
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mittaristolla. Asiakkaalle jatkuvana tai määräaikaisena myönnettyjä palveluja voidaan lisätä, vähentää tai palvelut voidaan lopettaa kokonaan, jos asiakkaan toimintakyky ja/tai
palvelutarve muuttuu. Tehostettua palveluasumista myönnetään asiakkaalle, joka tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn merkittävän alentuman vuoksi. Asiakas ei tällöin enää selviydy kotiin tuotettujen palvelujen avulla. Ennen varsinaista palvelupäätöstä asiakas saatetaan ohjata laaja-alaiseen
arviointiin arviointiyksikköön. Tällöin päätös tehostetusta palveluasumisesta tehdään arviointijakson perusteella. Asiakasohjaaja tekee kaikista asiakkaalle myönnetyistä sosiaalihuollon palveluista kirjallisen, valituskelpoisen päätöksen. (PHHYKY 2019a; PHHYKY
2018, 9.)

KUVA 1. Eletään koko elämä - Hyvän elämän lupaukset-taulu asumispalveluissa.

Asumispalveluiden yksiköissä työskentelee moniammatillinen työyhteisö, joka koostuu
pääasiassa sairaanhoitajista ja lähihoitajista sekä yksikkökohtaisesti geronomeista ja/tai
fysioterapeuteista. Lähes kaikilla palveluasumisen asukkailla on pitkälle edennyt muistisairaus ja/tai fyysisiä toimintakyvyn rajoitteita, joiden vuoksi he eivät enää selviydy omassa
kodissaan sinne tuotavien palveluiden turvin. Asumispalveluissa pyritään ylläpitämään
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asukkaan omaa toimintakykyä perustuen ”eletään koko elämä”-visioon ja asumispalvelujen palvelulupauksiin. Moniammatillisen yhteistyön tavoitteena on, että asukas voi elää
asumispalveluissa elämänsä loppuun saakka ilman sairaalajaksoja. (PHHYKY 2019a;
PHHYKY 2017.)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelee oikeudet toimia terveydenhuollon
ammattilaisena, joita ovat muun muassa fysioterapeutti, kätilö, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja lain tarkoituksena on varmistaa, että kyseisiä ammatteja harjoittavalla henkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus ja ammatin toiminnan edellyttämät muut
valmiudet. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 1 - 5 §.) Valvira ylläpitää
Terhikkiä, joka on valtakunnallinen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri ja JulkiTerhikki-tietopalvelusta voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden (Valvira 2019).
Laissa on määritelty terveydenhuollon ammattilaisen yleiset velvollisuudet, joita ovat ammattieettiset velvollisuudet, salassapitovelvollisuus, velvollisuus ilmoittaa syntymästä ja
kuolemasta, potilasasiakirjoihin liittyvät velvollisuudet, täydennyskoulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen, kielitaito, määräysten noudattaminen ja tietojen antaminen, ilmoitusvelvollisuus sekä vakuuttamisvelvollisuus. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
559/1994, 15 -21 §.) Sairaanhoitajan toimintaympäristö ja toimenkuva on laaja ja hän toimii usein asiantuntijatehtävissä tai tiiminvetäjinä. Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija,
joka työskentelee monenlaisissa toimintaympäristöissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015). Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa ”Koulutuksella
osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin”, määritellään säädösten mukaisia perusteita sairaanhoitajien erilasille osaamisvaatimuksille, joita ovat hoitotyön kliininen asiantuntijuus, terveyspalveluiden laadun ja asiakasturvallisuuden osaaminen, terveyden ja työ- ja toimintakyvyn edistämisen osaaminen sekä asiakaskeskeisen ja moniammatillisen toiminnan osaaminen. (STM 2012, 7- 16.)
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on tehty vuonna 2019 eri ammattiryhmien työn vaativuuden arvioinnit ja niiden pohjalta asumispalveluissa sairaanhoitajien työ on arvioitu tasoksi 1 eli vaativaksi hoitoalan ammattitehtäväksi. Työtehtävien hallinnassa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakkaan että omaisten kanssa toimittaessa, tietojen ja taitojen ylläpitoa, osaamista tarvittavan hoitopalvelujen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen vaihtelevissa tilanteissa, ohjaamista ja perehdyttämistä. Työssä toteutetaan moniammatillista yhteistyötä ja keskitytään asiakkaan hoitoon ja palveluihin organisaation sisäisiä verkostoja ja sidosryhmiä hyödyntäen. (PHHYKY intranet 2019.)
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2.3

Kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus

Sairaanhoitajien tulisi toimia työyhteisössä arkityön johtajina. Käytännössä heillä ei ole
varsinaista esimiesasemaa, mutta korkeamman koulutuksen myötä tietynlainen autoritäärinen johtajuus suhteessa lähihoitajiin eli tiiminvetäjyys. Sairaanhoitajien työtehtävät koostuvat sairaanhoidollisista työtehtävistä, perushoidosta ja tiiminvetäjänä toimimisesta. Heitä
on yksikön koon mukaan vaihteleva määrä yhdestä kolmeen ja työaikana sairaanhoitajilla
on yleensä epäsäännöllinen 2-vuorotyö. Eri ammattiryhmien työnkuvasta on tehty vuonna
2018 asumispalveluiden tulosaluejohtajan, päällikön ja yksiköiden esimiesten yhteistyöllä
kirjallinen roolikuvaus, joka on käyty asumispalveluyksiköissä läpi henkilöstön kanssa (liite
3).
Sairaanhoitajien tehtävänä on viedä asumispalveluiden strategiaa yhdessä esimiehen
kanssa käytäntöön ohjaamalla työyhteisöä haluttuun suuntaan. Sairaanhoitajat työskentelevät työyhteisön jäsenenä usein ainoana ammattikuntansa edustajana, jolloin työtoverit
ovat lähihoitajia. Tiiminvetäjyys toimii yksiköissä eri tasoisesti ja osassa sairaanhoitaja on
pystynyt luonut itselleen vahvan arkijohtamisen roolin, jolloin työtehtävien jakaminen ja toiminnan arviointi sujuvat melko hyvin. Joissain yksiköissä sairaanhoitajat ovat solahtaneet
samaan linjaan lähihoitajien kanssa, jolloin työn johtaminen, toiminnan kehittäminen ja arviointi sekä epäkohtiin puuttuminen on ollut käytännössä vain esimiehen tehtävä. Työskentelen ikääntyneiden asumispalveluissa palvelutalon esimiehenä ja olen kokenut esimiehenä sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden toteutumisen vaihtelun työskenneltyäni eri yksiköissä ja ymmärrän sairaanhoitajien kokemat haasteet. Esimiespalaverissa tiiminvetäjyys
oli keskustelujen aiheena useaan otteeseen syksyllä 2018, jolloin sairaanhoitajien sitoutuminen tiiminvetäjyyteen nousi yhdeksi kehittämiskohteeksi palvelutalojen esimiespalavereissa käytyjen keskustelujen pohjalta.
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyneiden asumispalveluissa
työskentelevien sairaanhoitajien ymmärrystä omasta työtehtävästään tiiminvetäjänä ja siihen liittyvästä vastuusta. Toisena tarkoituksena on vahvistaa sairaanhoitajien alueellista
kollegiaalisuutta ja lisätä yhteistyötä eri yksiköiden sairaanhoitajien välillä. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli tiiminvetäjyyden kehittämiseen. Toimintamalli
on mahdollista laajentaa alueellisesti toimivaksi Ikääntyneiden asumispalveluihin koko
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle.

9

3
3.1

TYÖYHTEISÖN JOHTAMISEN TIETOPERUSTA
Asiantuntijuus moniammatillisessa työyhteisössä

Isoherranen (2012) määrittelee väitöskirjassaan asiantuntijuutta monelta eri kannalta. Perinteinen asiantuntijuus muodostuu koulutuksen ja työkokemuksen perusteella eli asiantuntijalla on oman alan tehtävistä muita paremmat tiedot ja taidot. Asiantuntijuutta voidaan
myös korostaa jatkuvana kehittymisenä ja dynaamisuutena. Psykologisesta näkökulmasta
tarkastellen asiantuntijuus on abstrakti tiedonkäsittelyn luonteeseen liittyvä piirre, joka näkyy rationaalisena päättelynä ja intuitiivisena tietämyksenä. Asiantuntijuus voi olla edellisten lisäksi sosiaalisena rooli yhteisössä ja ihminen kasvaa asiantuntijaksi omaksuessaan
vastaavan roolin ja siihen kuuluvat tehtävät. Asiantuntijuuden kehitykseen vaikuttaa yhteisön muiden jäsenten asettamat odotukset, jolloin yhteisön kulttuuri vaikuttaa asiantuntijuuden toteutumiseen. Tiedot, taidot ja joissakin ammateissa yhteiskunnan oikeutus antavat
asiantuntijalle aina myös valtaa. (Isoherranen 2012, 58.)
Asiantuntijan asema voi olla toimivassa moniammatillisessa yhteistyössä vaihteleva.
Asema muokkautuu jokaisessa työyksikössä vaatimusten ja asiantuntijoiden resurssien ja
motivaation pohjalta. Asiantuntijan roolin määrittely ylhäältä annettuna tarkkaan määriteltynä kokonaisuutena ei vaikuta enää toimivalta mallilta. Asiakkaiden tarpeet ja yksikön toiminnan luonne vaikuttavat, millaisen paikan eri ammattilaiset saavat yksikön sosiaalisessa
systeemissä ja millainen yhteistyön malli on toimivin. Isoherrasen (2012) tutkimusten mukaan roolirajojen ylityksissä syntyy rooliristiriitoja ja valtataistelua, jos yhteisiä uusia sopimuksia tai yhteistä näkemystä ei saada aikaiseksi eri ammattiryhmien välille. Jos roolit
saadaan joustaviksi, tarvitaan ohjeistusta tai yhteisiä sopimuksia ammatillisten rajojen ylittämisestä. Lainsäädäntö asettaa tähän myös omat rajansa, mutta Isoherrasen (2012) tutkimuksessa roolirajojen ylityksiin suhtauduttiin yleisesti ottaen myönteisesti, etenkin pitkään yhteistyötä tehneiden ja hyvän luottamussuhteen muodostaneiden ammattilaisten
kesken. Keskinäinen luottamus oli rajojen ylityksissä tärkeä tekijä, koska ilman sitä ja/tai
yhteisymmärrystä roolirajojen ylityksissä, rooliristiriitoja ja valtataisteluakin syntyi. (Isoherranen 2012, 113.) Lumiahon (2017) tutkimuksessa tuli esiin kokemus asiantuntijuuden ja
ammattitaidon jakamisesta uhkana, jos työyhteisön sosiaalinen yhteistoiminta, oman työn
reflektointi ja siitä keskusteleminen ei ole luontevaa (Lumiaho 2017, 209).
Lääkäriliitto määrittää kollegiaalisuuden olevan sitoutumista kollegakunnan yhteisiin pelisääntöihin ja kollegiaalisuus onkin perinteisesti yhdistetty lääkäreiden toimintaan. Kollegiaalisuus tarkoittaa myös hyvää käytöstä kollegakunnan jäsenten välillä. (Lääkäriliitto
2019.) Kollegiaalisuus määritellään sairaanhoitajien ohjeissa ammattikunnan jäsenten
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väliseksi tasa-arvoiseksi ja vastavuoroiseksi suhteeksi. Kollegiaalisuus tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja yhteisenä tavoitteena on asiakkaan paras mahdollinen
hoito. Kollegiaalisuudella on tärkeä rooli sairaanhoitajien ammattikunnan sisäisessä yhtenäisyydessä ja asemassa yhteiskunnassa. Kollegiaalisuus perustuu ammattietiikkaan,
joka pohjautuu kollegoiden arvostukseen, kunnioitukseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Sairaanhoitaja luottaa kollegaansa ja toimii myös itse luottamuksen arvoisesti. Kommunikoiminen on avointa, rehellistä ja luottamuksellista. Palautetta annetaan ja vastaanotetaan rakentavasti ja kollegaa puolustetaan epäoikeudenmukaisissa tai vaikeissa tilanteissa. Sairaanhoitajan tehtävänä on luoda työyhteisö, jossa voidaan käsitellä ristiriitoja ja
epäkohtia. Kollegiaalinen yhteistyö vahvistaa osaamista ja vastuu, päätösvalta sekä tehtävät jaetaan kollegoiden kesken tasapuolisesti. Sairaanhoitajan kollegiaalinen velvollisuus
on puuttua toimintaan, jos se vaarantaa potilasturvallisuuden. Hoitotyön esimiehen vastuulla on kollegiaalisten rakenteiden luominen. Ammattikunta vastaa kollegiaalisuuden
opettamisesta ja siihen kasvattamisesta. (Sairaanhoitajaliitto 2014.)
Opetushallituksen raportin mukaan moniammatillisen yhteistyön edellytyksinä ovat yhteistyörakenteet, jotka sisältävät johtamiskulttuurin, resurssit, koulutuksen, yhteisen päämäärän, toisen tuntemisen, vuorovaikutustaidot, määritelmät työnjaosta ja oman asiantuntijuuden sisäistämisen. Moniammatillisuus ja sen oppiminen rakentuu erilaisuuden kunnioittamiselle, motivaatiolle, yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudelle, moniammatillisen pätevyyden oppimiselle sekä ohjaukselle ja arvioinnille. Moniammatillisen yhteistyön on yhdessä tekemistä, joka edellyttää oman substanssin osaamista, vuorovaikutustaitoja, koordinointia, sitoutumista, joustavuutta ja johtajuutta. Moniammatillisen yhteistyö onnistuminen edellyttää myös resurssien ja vastuun jakamista, joka painottaa yhteistä työn kohdetta. (Katisko, Kolkka, & Vuokila-Oikkonen 2014, 5-6.)

3.2

Työyhteisöstä tiimiksi

Työyhteisöllä tarkoitetaan rakenteellista ja sosiaalista verkostoa, jolla on perustehtävä,
päämääriä ja tavoitteita. Perustehtävä määrittelee työyhteisön olemassaolon ja toiminnan
tarkoituksen. Kokonaisuudessaan työyhteisö käsittää siinä työskentelevät ihmiset ja heidän muodostamansa ryhmittymät sekä kokonaisuutta ylläpitävät rakenteet. Työyhteisön
keskeisiä rakenteita ovat organisaatiomallit, teknologia, henkilöstö, työnjako, valta ja viestintäkanavat. Rakenteet pitävät sisällään hallinnon tekniset apuvälineet ja organisaation
innovaatiot ja nämä ovat yleensä melko pysyviä. (Paasivaara 2012, 56.) Työyhteisöä ja
organisaatiota käytetään määrityksessä usein toistensa synonyymeinä, vaikka ne eivät
vastaa toisiaan. Suurissa organisaatioissa ei välttämättä synny työyhteisöön liittyvää yhteisöllisyyttä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, keskinäiseen vuorovaikutukseen ja
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työntekijöiden yhteisille näkemyksille työstä ja työyhteisöstä. Yhteisöllisyyden muodostumiseen vaikuttaa osaltaan merkittävästi johtajan halukkuus ja kyky yhteisöllisyyteen ja sen
ylläpitämiseen. (Niiranen ym. 2010, 129 – 133.) Yhteisöllisyys voidaan nähdä prosessina,
jossa työntekijän ja työyhteisön tavoitteet hioutuvat yhteen ja työyhteisön tavoitteet vastaavat työntekijän tarpeita ja motivaatiota. Pahimmassa tapauksessa työyhteisön tavoitteet ovat ristiriidassa työntekijän omien tavoitteiden kanssa, jolloin hän pitää kiinni omista
toimintatavoistaan ja tavoitteistaan yhteisten tavoitteiden sijaan. Ihannetapauksessa yhteisöllisyys on vastavuoroisuutta, jolloin työntekijän on mahdollista olla luova ja innostunut.
(Paasivaara 2012, 59.) Pienempiin työyksiköihin syntyy helpommin yhteisöllisyyttä ja työnantaja voi pyrkiä muodostamaan yhteisöllisyyttä työntekijöiden välille arvokeskustelujen,
yhteisten harrastusten tai kannustusmenetelmien avulla (Kolpakkala 2011, 31 – 32).
Yksilön ja työyhteisön suhde on vastavuoroinen eli molemmat osapuolet tarvitsevat toisiaan ja muovaavat osaltaan toimintaa. Työyhteisö tarvitsee yksilöiden osaamista, kokemuksia ja ajatuksia, koska ilman niitä työyhteisö ei uudistuisi, mutta samalla työntekijöiden
tulee ymmärtää työyhteisön reunaehdot. (Paasivaara 2012, 56 – 59.) Hyvin toimivassa
työyhteisössä on erilaisia näkökulmia asioihin ja niitä pidetään uusien toimintamallien kehittämisen mahdollisuuksina. Tällöin työyhteisö toimii vuorovaikutteisesti, on osallistuva,
toisiaan tukeva, kannustava ja suhtautuu kehittämiseen myönteisesti. Ongelmakierteessä
olevan työyhteisön piirteitä ovat epäluottamus, etäisyys, autoritäärisyys, tiedottamisen ongelmat ja epäluottamus sekä motivoinnin ja kannustuksen puute eikä henkilöstön hyvinvoinnista välitetä. Työntekijöiden keskinäinen arvostus vaikuttaa työntekijän henkilökohtaiseen kokemukseen työyhteisöstä ja sen vuorovaikutuksesta, jotka osaltaan vaikuttavat
työyhteisöön ja sen tavoitteisiin sitoutumisessa. Yksi työn keskeisistä palkitsevuustekijöistä on työn tuoma sosiaalisuus. (Juuti 2016, 70 -73; Niiranen ym. 2010, 133.)
Työyhteisön organisaatiokulttuuri muuttuu herkästi uusien tilanteiden, tehtävien ja työntekijöiden mukaan, koska ne tuovat mukanaan uusia elementtejä ja muutoksen mahdollisuuden. Uusi työntekijä on aiemmasta työkokemuksestaan riippumatta aina aloittelija tullessaan uuteen työyhteisöön ja hän joutuu omaksumaan uusia ajattelu- ja toimintatapoja,
normeja, arvoja ja perusoletuksia. Työntekijän täytyy osoittaa työyhteisölle oppineensa ja
omaksuneensa kulttuurin eli pelisäännöt ja talon tavat ennen kuin hän saavuttaa täyden
työyhteisön jäsenyyden. Omaksuminen kestää yleensä puolesta vuodesta kolmeen vuoteen. Uusista työntekijöistä on hyötyä ryhmäkulttuurin kehittymiselle, koska vanha ryhmä
joutuu uutta jäsentä perehdyttäessään perustelemaan vallitsevia sääntöjä ja normeja, jolloin mahdollisesti löytyy tarve muutokselle. (Kinnunen 2018, 175.)
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Tiimitoiminta soveltuu monenlaisiin organisaatioihin ja yleensä sen tavoitteena on organisaation näkökulmasta toiminnan tehostaminen ja tiedonkulun parantaminen. Työyhteisöissä on usein käyttämättömiä voimavaroja ja huono yhteistyö tuhlaa energiaa epämääräiseen ja tehottomaan toimintaan. Hyvin toimiva tiimityöskentely on usein esimiesvetoista
organisaatiota tehokkaampaa, koska tiimitoiminta kehittää henkilöstön päätöksenteko- ja
ongelmanratkaisutaitoja samalla hyödyntäen suurimman osan työntekijöiden kapasiteetista. (Eklund, Lindholm & Salminen 2019, 32 -34.) Perinteisessä linjaorganisaatiossa
työntekijät ovat esimiehen ympärille koottuja ryhmiä, jolloin esimies tekee päätökset ja on
niistä myös vastuussa. Esimiesvetoisessa organisaatiossa jokaisella työntekijällä on oma
vastuualue, josta hän vastaa itse. Tämä organisaatiomallin toteutuminen hankaloituu yrityksen työtehtävien monipuolistuessa, jolloin esimiehen on haastavaa tuntea työtehtävät
niin tarkkaan, että hän voi määrätä ja ohjata työntekijää työtehtävissä täsmällisesti sekä
seurata työsuorituksen toteutumista tarkasti. Etenkin asiakaspalvelussa ja asiantuntijatyössä työn kompleksisuus on niin suurta, että esimiehen on mahdotonta antaa täsmällisiä
määräyksiä, joten päätösvalta on siirtynyt usein vähitellen ja tiedostamatta työntekijälle.
(Salminen 2017, 131 - 132.)
Yksinkertaisimmillaan tiimi on muodostunut ihmisistä, joilla on erityistaitoja, vahvuuksia ja
näkemystä tuotettavaan toimintaan. Hyvin toimivalla tiimillä on yhteinen, määritelty toiminnan tavoite ja hyvä yhteistyö näkyy yleensä parantuneena työilmapiirinä. Monitaitoinen
tiimi kykenee hyvällä yhteistyöllä tuottamaan monimutkaisia palveluja huomattavasti tehokkaammin kuin omilla tahoillaan työskentelevät asiantuntijat. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä jäsenillä on erityistietoa omasta toimialastaan, jolloin asiakkaan hoitaminen
on kokonaisvaltaisempaa ja tehokkaampaa. Yleinen mielikuva tiimityöstä on erilaisten ihmisten saumatonta yhteistyötä, jonka vuoksi tiimityönä pidetään herkästi kaikkia yhteistyön lajeja. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla tiimeihin muodostuu usein oma kieli, joka vahvistaa tiiminjäsenten tunnetta jäsenyydestä ja parantaa tiimin toimivuutta. Toisaalta tiimityön korostaminen niiden työntekijöiden välillä, jotka eivät vielä virallisesti toimi tiimeissä,
saattaa sisältää piilotetun tavoitteen todellisen tiimityön kehittymiseen. (Charlesworth
2013, 166 -167.) Työntekijöiden yksilölliset tekniset ja sosiaaliset taidot sekä yhteisön yhteistoiminnan tuloksena syntyvät taidot saavat usein aikaan tavoitellun lopputuloksen. Mikään tiimi ei synny hyvin toimivana, vaan se on oppinut toimimaan yhdessä, joskus myös
vastoinkäymisten kautta. (Wheelan 2013, 7 – 8; Bach & Ellis 2012, 22 -23).
Tiimityötä tehdään monimuotoisesti, koska tiimejä perustetaan monenlaisiin työtehtäviin.
Tiimit voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia, työntekijät voivat tuntea toisensa hyvin tai he
vaihtuvat jatkuvasti erityisosaamisen, projektin tai tavoitteiden vaatimusten mukaan. Muuttuvista tekijöistä huolimatta tiimin toimintaa ohjaavat tavoitteet ja niiden saavuttaminen.
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(Raappana 2018, 12.) Tiimi voi toimia yhdellä erikoisalalla tai osaamisalueella tai olla moniammatillinen tiimi. Työtehtävät sekä osaamistarve määrittävät aina tiimin jäsenet. Useat
organisaatiot pitävät moniammatillisia tiimejä parhaimpina ongelmanratkaisussa, suunnittelussa, palvelumuotoilussa ja uuden kehittämisessä. Moniammatillisessa tiimissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään eri alojen osaamista ja näin saavutetaan
paljon enemmän ja parempia tuloksia kuin yhden työntekijän työskentelyllä. Tiimit ovat yksittäistä työntekijää huomattavasti tehokkaampia ongelmanratkaisussa, oppimisessa, virheiden löytämisessä, ideoinnissa ja kehittämisessä. (Otala 2018, 135 -138.)
Tiimityössä on sekä menestymisen että epäonnistumisen mahdollisuuksia. Onnistumisia
on etenkin niillä aloilla, joissa on korkea asiantuntijuus, motivoitunut henkilöstö ja selkeä
käsitys yhteisestä päämäärästä ja asiakkaiden tarpeista. Haasteita tiimityön toteutumiselle
tuo työntekijöiden vaihteleva paikallaolo ja saavutettavuus, ihmisten eritasoinen osaaminen, eriävät näkemykset omista rooleista, erilaiset odotukset tiimityöltä, työmotivaation
vaihtelu ja valtarakenteiden toteutuminen. Tärkeimmistä asioista pitää sopia kirjallisesti ja
yhteisen keskustelun jälkeen, mutta käytännössä tiimikokousten pitäminen rutiinien keskellä on haastavaa. Esimies voi kuitenkin omassa toiminnassaan hyödyntää tiimityön toimintamalleja, vaikka siihen ei organisaatiossa täysivaltaisesti pyrittäisikään. (Moisalo
2010, 96 -97.) Raappanan (2018) tutkimuksen mukaan tiimin sisäinen vuorovaikutus vaikuttaa tavoitteisiin, tehtäviin ja tiimin jäsenten välisiin suhteisiin ja tiimin rooleihin. Sisäisellä vuorovaikutuksella voidaan vahvistaa ja edistää tiimin tuloksellisuutta, mutta onnistunut vuorovaikutus ei välttämättä saa tiimiä menestymään. (Raappana 2018,56.) Vuorovaikutuksella on kuitenkin keskeinen rooli tiimin toiminnassa, tavoitteiden saavuttamisessa
tai tehtävissä suoriutumisessa. Jokaisella tiimin jäsenellä tulisi olla selkeä kuva tiimin tehtävistä ja tavoitteista ja halu kuunnella toisiaan. Jos tiimissä on dominoivia jäseniä, joilla
on vahvoja näkemyksiä ja mielipiteitä, tiimin tuloksellisuus voi laskea ja päämäärä kadota
eriävien mielipiteiden alle. (Bach & Ellis 2012, 22 -23.) Jokaisen tiimin jäsenen tulisi arvioida omaa käyttäytymistään ja tavoitteitaan tiimin yhteiseen tavoitteeseen verrattuna.
Työntekijöiden tulisi ottaa vastuu omasta käytöksestään eikä syyttää toisia tai huonoa johtamista epäonnistumisista. (Wheelan 2013, 69 -70.)
Tiimit ja tiimityö nähdään myös sosiaali- ja terveysalalla lähes ainoana vaihtoehtona tuottaa tehokkaita ja kokonaisvaltaisia palveluja. Toisaalta huonosti toimiva tiimityö lisää virheiden riskiä hoitotyössä. Tämän vuoksi on oleellista, että tiimien yhteistyö on laadukasta
ja tehokasta. Moniammatillinen tiimityö parantaa usein yhteistyötä ja vähentää perinteistä
vahvaa hierarkiaa ja voi olla hyvinkin palkitsevaa kaikille osapuolille johtajista tiimissä
työskenteleviin työntekijöihin. Tiimin johtamisessa on tärkeää kehittää tiimin työskentelyä
koko ajan, etenkin tiimin perustamisen alkuvaiheessa ja kehitystyön tulee olla
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pitkäjänteistä ja sisäänrakennettuna tiimin toiminnassa. Jos tiimien jäseninä on useiden
eri ammattikuntien edustajia, vaaditaan tiimin johtamiseen vahvaa ja määrätietoista otetta.
(Charlesworth 2013, 165 – 166.) Eriävät mielipiteet voivat olla myös toiminnan kehittämisen mahdollisuus, jolloin mielipide-eroihin puuttuminen saattaa parantaa tiimityötä. Arvioinnin ja palautteen tulee tällöin kohdistua työskentelytapoihin, jolloin se voi yhteisen keskustelun kautta parantaa tehokkuutta ja parantaa tiimin jäsenten yhteistyötä. (Bach & Ellis
2012, 23.)
Hyvin toimivassa tiimissä kaikki tiimin jäsenet ovat aktiivisia ja huolehtivat omista tehtävistään. Tiimin muodostuminen vaatii aikaa ja taitoa esimieheltä ja tiimin jäseniltä. Jäsenten
vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa tiimiä kehittymään paremmaksi.
Tiimin jäsenten vahvuuksien huomioimisen yhteydessä tulisi samalla miettiä, miten kehittämiskohteita lähdetään työstämään. (Weiss & Tappen 2015, 97.) Yhteistyön hidas käynnistyminen vaikuttaa ydintiimien muodostumiseen eli tiimiytymiseen. Jos sitä ei tapahdu,
tiimin jäsenet ja heidän edustamansa organisaatiot jäävät toisistaan erilleen. Tiimien tehokkaan toiminnan vaiheeseen päästään vain muotoutumis-kuohunta- ja normienmuodostusvaiheiden kautta ja tuloksellisuuden kannalta tiimin kehittyminen tehokkaan toiminnan
vaiheeseen nopeasti on tärkeää. Tiimiytymistä voidaan edistää tiimin vuorovaikutuskäytänteillä ja niistä sopimisella. Pitkään yhdessä toiminut tiimi joutuu yleensä käymään läpi
muodostumisprosessiaan useamman kerran olemassaolonsa aikana, koska olosuhteet
muuttuvat ja uusiin olosuhteisiin täytyy luoda sopivampia normeja. (Aira 2012, 79 -87.) Tiimityön tavoitteet tulee olla jokaisella tiimin jäsenellä selvillä ja sosiaali- ja terveysalalla
tämä tarkoittaa laadukasta, asiakkaan turvallisuuden takaavaa työskentelyä (Wheelan
2013, 91 – 93).
Ryhmädynamiikka eli ryhmän sisäiset voimat voivat vaikuttaa hyvinkin merkittävästi. Tällöin ryhmän toimintaa ei voi suoraan päätellä yksittäisten jäsenten käytöksestä, koska ryhmädynamiikka muodostuu jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutustilanteissa ihmiset pyrkivät saamaan itselleen mahdollisimman sopivan aseman ja erilaisia
etuja. Tällöin vastakkain asettelussa on ryhmän säännöt, sopimukset ja johtajuus suhteessa yksilön omiin tarpeisiin. Yleensä ryhmän jäsenet asettuvat rajattuun, hillittyyn rooliin, jos kokemus ryhmän jäsenten kohtelusta on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen.
Tästä huolimatta ryhmän jäsenet pyrkivät aina saamaan itselleen edullisimman aseman
ryhmässä, jolloin vuorovaikutuksella pyritään aina vaikuttamaan toiseen ja tavoitteena on
toivottu reaktio. (Kolpakkala 2011, 37- 39.)
Tiimeissä on erilaisia rooleja, jotka kuvaavat tiimin jäsenen toimintaa ja vaikutusta tiimin
toimintaan. Rooliluokitus perustuu ajatukseen, jonka mukaan tiimi tarvitsee erilaisia

15

rooleja toimiakseen tehokkaasti. Tiimi tarvitsee erilaisia ihmistyyppejä toimintaansa, koska
näin varmistetaan erilaisten näkökulmien huomioiminen ja täten myös tiimin päätökset perustuvat koko tiimin osaamiseen ja kokemuksen hyödyntämiseen. R. Meredith Belbin on
kuvannut tiimiin yhdeksän erilaista tiimiroolia: ideoija, asiantuntija, verkostoituja, tiimivalmentaja, vauhdittaja, arvioija, sovittelija, toteuttaja ja viimeistelijä. Belbinin mukaan tiimin
jäsenellä on yksi päärooli ja yhdestä kahteen sivuroolia. (Salminen 2017, 142 – 144; Kolpakkala 2011, 108 - 110.)
Tiimi toimii tehokkaammin, jos jäsenten roolit on tunnistettu ja roolit kattavat tiimin toiminnan kannalta mahdollisimman suuren osan oleellisista rooleista. Tiimien koot vaihtelevat
eikä pienistä tiimeistä löydy kaikkia tarvittavia rooleja. Tällöin olisi tärkeää varmistaa, että
välttämättömin perusosaaminen, ajattelu, ihmiset ja toiminta on huomioitu. Rooliteorian
mukaan ihminen toiminta tiimissä perustuu siihen rooliin, jonka hän on itse valinnut ja tämän teorian mukaan roolin valintaan vaikuttaa myös tiimin jäsenten keskinäinen toiminta.
Ihmisen perusominaisuudet vaikuttavat kuitenkin roolin valintaan eli ideoijasta ei yleensä
voi tulla viimeistelijää. (Salminen 2017, 142 – 144; Kolpakkala 2011, 108 – 110.) Tiimin
jäsenten tulisi olla selvillä sekä oman roolinsa että muiden tiiminjäsenten rooleista ja niihin
liittyvistä vastuualueista. Jos vastuualueet eivät ole selvillä, saattaa tehtäviä jäädä hoitamatta, koska kukaan ei tunnista niitä omakseen. (DeRosa & Lepsinger 2010, 41 - 42.)
Hyvällä tiimityöllä voidaan vaikuttaa myönteisesti henkilöstön työhyvinvointiin, sillä suoritusten parantaminen vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Tiimitoiminta sitouttaa työntekijöitä,
jolloin se auttaa pitämään parhaat työntekijät organisaatiossa lisäten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja joustavuutta työhön. Päämäärätietoisen tiimin jäsenet huomaavat helpommin sekä omat että muiden tiimin jäsenten vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tiimi auttaa
muutoksissa, koska yhteistyöllä on yleensä helpompi toteuttaa muutoksia kuin yksittäisenä työntekijänä. (Kolpakkala 2011, 135.)
Marja Asikainen (2017) kuvaa YAMK-kehittämishankkeessaan ”Hoitajien käsityksiä hyvästä tiimityöstä” tiimityön hyötyjä työyhteisölle ja mitä haasteita se mahdollisesti aiheuttaa. Kehittämishankkeen tavoitteena oli saada tietoa tiimien yhteistyön parantamiseksi ja
se toteutettiin sairaalan vuodeosastolla työskentelevälle henkilökunnalle. Hankkeeseen
osallistui sekä lähi- että sairaanhoitajia. Teemahaastattelujen tutkimuskysymyksenä oli
”Mitä on hyvä tiimityö?” ja alakysymyksinä ”Mikä edistää hyvää tiimityötä?” ja ”Mikä estää
hyvän tiimityön toteutumista?” Kehittämishankkeen perusteella tärkeiksi asioiksi tiimityössä koettiin rakentava ja avoin keskustelu, tasapuolinen kohtelu ja työn arvostaminen.
Hyvän tiimityön koettiin parantavan ammatillista osaamista ja hoitotyön laatua. Tiimityö
koettiin haastavaksi, jos tiimillä ei ollut selkeää kokonaiskuvan hallintaa, tietoa tavoitteista,
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työn jaosta tai tiedon siirrosta. Myös kollegiaalisuuden puute nähtiin tiimityötä haittaavana
tekijänä. (Asikainen 2017.)

3.3

Vuorovaikutus ja johtamisen osa-alueet

Johtamista on perinteisesti jaoteltu asioiden johtamiseen ja ihmisten johtamiseen, jolloin
johtamista on tarkasteltu vain joko johtajan, työntekijän tai työyhteisön näkökulmasta. Johtamistyylejä on toisaalta jaoteltu ylimpään johtoon, keskijohtoon ja lähijohtoon. Sosiaali- ja
terveydenhuollossa johtamista on myös määritelty poliittiseen johtamisen ja palkkasuhteisen johtamiseen sekä substanssijohtamiseen ja yleisjohtamiseen. Näistä jaotteluista on
pyritty viime aikoina luopumaan ja on keskitytty enemmän esimerkiksi yhdistämään asiaja ihmislähtöisyyttä tai strategista ja käytännön johtamista. (Rissanen & Hujala 2018, 82.)
Esimiehen ja työntekijän välisen suhteeseen kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomiota ja johtamista pidetäänkin yhteisesti luotuna mielikuvana, jossa tavoitellaan esimerkiksi ongelman ratkaisemista, asiakkaan elämän parantamista tai hyvää asiakaskokemusta. Johtamisen taustalla oleva mielikuva voi tähdätä mielihyvän tuottamiseen tai asiakkaan parempaan elämänlaatuun. (Juuti 2016, 26.)
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien aikana. 1970- ja 1980-luvuilla henkilöstöhallinto ja johtaminen olivat käytännössä sama
asia, jonka pohjalta johtaminen jaettiin asia- ja henkilöjohtamiseen. Työn tavoitteet ja työn
sisältöön vaikuttavat asiat määriteltiin henkilökysymyksiksi eikä niitä ajateltu johtamisen
kokonaisuuksina. Nykyisin henkilöstö, työ ja työyhteisön kehittäminen nähdään kokonaisuutena ja johtaminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaation toiminnasta. Tämä
näkyy esimerkiksi strategisen henkilöstöjohtamisen tärkeytenä. Johtamisen kohteita ovat
erilaiset toiminnot, kuten johtamisen muodot ja sisällöt. Sosiaali- ja terveysalan johtajan
tulee noudattaa organisaatiossa hyväksyttyjä arvoja ja edistää omalla toiminnallaan organisaation perustehtävää, mutta samalla johtaminen vaatii valintoja, koska kaikkia työhön
kohdistuvia tavoitteita ei voi saavuttaa. (Niiranen ym. 2010, 15, 125.)
Jatkuva uudistumisen tarve, strateginen ajattelu, monimuotoisuuden ymmärtäminen ja
kunnioittaminen vaatii johtamisessa monenlaista osaamista. Johtamisosaamiseen kuuluu
useita osa-alueita, jotka ovat itseluottamus, vuorovaikutus, johtaminen, ammatillinen
osaaminen, tehokkuus ja oma hyvinvointi (kuvio 1). Kaikilla johtamisen tasoilla tulisi osata
ottaa asioihin etäisyyttä, jolloin kohdetta voi tarkkailla tietyssä mielessä yläpuolelta, helikopteriperspektiivistä. (Sydänmaalakka 2012a, 112 – 113.)
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KUVIO 1. Johtamisosaamiset (mukaillen Sydänmaalakka 2012a, 113).

Työyhteisön kehittäminen vaatii vastavuoroista kommunikointia, jolla rakennetaan yhteisöllisyyttä ja luodaan kehittämisprosessiin yhteisiä merkityksiä. Johtajan tulee kehittää
sekä omia johtamistaitojaan että huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja organisaation yhteisestä oppimisesta. Työn vaativuuden lisääntyminen ja jatkuvat muutokset luovat omat
haasteensa johtamiselle ja työyhteisön kehitysvaateille. Kannustava johtaminen innostaa
työntekijöitä kehittymään, jolloin he saavat työstään palautetta, kokevat johtajan innostavana ja heitä myös palkitaan. (Niiranen ym. 2010, 138 -139.) Johtaminen perustuu itsensä johtamiseen, joka vaatii omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tuntemista. Tiimijohtaminen on kollektiivinen prosessi ja johtaminen on aktiivista yhteistoimintaa, jolloin
tavoitteena on hyvä vuorovaikutus tiimin sisällä ja johtamisvastuun jakaminen tiimin jäsenille. (Sydänmaalakka 2012a, 110 – 111.)
Nykyisin työntekijöiden odotetaan osallistuvan päätöksen tekoon ja jokaisen tulisi kyetä
vuorovaikutukselliseen ryhmätyöhön. Työntekijöiltä vaaditaan monipuolista osaamista, kokonaisvaltaista näkemystä, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Yhteistyö-osaaminen
vaatii tietoista yhteistyöhön sitoutumista, jolloin muita ryhmäjäseniä huomioidaan sekä
ammatillisesti että vuorovaikutuksellisesti. (Paasivaara 2012, 63.) Työyhteisöissä on paljon yhdessä muodostettua tietoa vuorovaikutusosaamisesta, tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta vuorovaikutuksesta. Todennäköisesti yhteiset merkitykset ovat hyvin pitkälle
tiimikohtaisia. Tiimin jäsenet saattavat kokea yhteiset merkitykset epäoleellisina ja
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viestintäkäyttäytymisen tehottomaksi, mutta näistä huolimatta yhteisissä vuorovaikutustilanteissa voidaan olla hyvin yksimielisiä. (Horila 2018, 49 -50.) Yhteistyö-osaaminen rinnastetaan yleisesti alaistaitoihin tai työyhteisötaitoihin, jolloin yhteistyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen ja toisen työn arvostamiseen. Työelämässä vuorovaikutussuhteisiin
vaikuttaa molemmin puolinen riippuvuus, toistuvuus, tehtäväkeskeisyys ja kokemus yhteydestä, jolloin vuorovaikutuksen koetaan edistävän yhteistyötä. Luottamuksella on suuri
rooli toimivassa yhteistyössä ja toistuva vuorovaikutus edistää luottamuksen syntymistä.
Toimivassa yhteistyössä vuorovaikutussuhteen ylläpito säilyttää ja vahvistaa yhteistyötä
samalla vähentäen yhteistyötä haittaavia vuorovaikutuksen osa-alueiden merkitystä. Tiedon siirto on vuorovaikutuksen tärkeimpiä tehtäviä, ideointia tapahtuu lähinnä kahdenkeskisessä vuorovaikutustilanteessa. Läheisissä työsuhteissa testataan ideoita ja kehitetään
uusia ajatuksia. (Aira 2012, 52 – 71.) Onnistunut vuorovaikutus tarvitsee otolliset olosuhteet, osaamista ja aikaa Tämän vuoksi keskusteluun ja pohtimiseen tulisi varata riittävästi
aikaa, jotta yhteisymmärrys asioihin ja uusien oivallusten olisi mahdollista syntyä. (Grönfors 2010, 27.)
Työyhteisö voi olla työntekijälle primaari- tai sekundaariryhmä. Primaariryhmässä vuorovaikutus on henkilökohtaista, epämuodollista ja kiinteää. Me-henki on vahva, yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen tuki on voimakasta, jolloin yksilön tunteisiin liittyvät tarpeet tyydyttyvät.
Jos työntekijä on sitoutunut voimakkaasti työhönsä, työyhteisö on hänelle tyypillisesti primaariryhmä. Sekundaariryhmän toiminta on muodollisempaa eikä vuorovaikutus ole kiinteää. Tunnesiteitä on selkeästi vähemmän kuin primaariryhmässä ja ryhmän koossapitävä
voima on ensisijaisesti yhteinen tavoite ja vuorovaikutus perustuu kirjoitettuihin sääntöihin
ja kiinteään muotoon. Jos työntekijä ei ole erityisen sitoutunut työyhteisöönsä, työyhteisö
voi olla sekundaariryhmä. (Paasivaara 2012, 63 - 64.)
Usein vuorovaikutuksen ajatellaan olevan vain tiedonsiirtoa, vaikka se on vain pieni osa
vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat paljon muutakin kuin tiedon
vaihtoa ja suuren osan vuorovaikutuksesta muodostaa non-verbaali viestintä, johon vaikuttaa osaltaan henkilön tunnetila ja kulttuurinen tausta. (Weiss & Tappen 2015, 88.) Airan (2012) tutkimuksen mukaan työelämässä vuorovaikutus nähdään sekä kognitiivisena
että havainnoituna ilmiönä. Kognitiivisuus ilmenee ihmisten erilaisina näkemyksinä keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja samanaikaisesti vuorovaikutusta voidaan havainnoida sosiaalisena toimintana ihmisten käyttäytymisessä. Läheisissä työelämän vuorovaikutussuhteissa on monipuolista tietojen vaihtoa, yhdessä ideoimista, toisten tukemista ja ongelmien ratkaisua. Pitkään jatkuneessa yhteistyössä osapuolten välinen riippuvuus voi liittyä
enemmän työntekijöiden väliseen vuorovaikutussuhteeseen kuin työtehtäviin. (Aira 2012,
60 -67.) Tiedot vuorovaikutuksesta voidaan olettaa olevan hyvällä tasolla, jos osapuolet
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ymmärtävät vuorovaikutusosaamisen yhteisellä tavalla. Tämä ei kuitenkaan riitä osaavan
vuorovaikutuksen määrittäjäksi, koska merkitykset voivat perustua epätarkkoihin käsityksiin toisten vuorovaikutukseen liittyvistä asenteista. Vuorovaikutusosaamisen yhteisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että työyhteisö tiedostaa erilaiset käsitykset hyvästä vuorovaikutuksesta ja erilaisia kokemuksia käsitellään yhteisesti. (Horila 2018, 49 -50.)
Hyvän vuorovaikutuksen edellytyksenä on, että ryhmä toimii samassa rytmissä. Rytmillä
tarkoitetaan puheen nopeutta ja voimakkuutta, jonka tulisi olla ryhmän jäsenillä samankaltainen. Samatahtinen rytmi, toisten aito kuunteleminen ja asettuminen toisen tilanteeseen
auttavat luomaan hyvän tunneyhteyden, joka osaltaan edistää hyvää vuorovaikutuskokemusta ja vähentää väärinkäsitysten mahdollisuutta. Ryhmän jäsenien poikkeava rytmi sekoittaa ryhmän harmoniaa ja voi saada yhteyden katkeamaan. Jos on aidosti kiinnostunut
vastapuolen asiasta, on mahdollista sovittaa omaa rytmiään toisten mukaan, jolloin tietoinen tahditus parantaa vuorovaikutustilannetta ja positiivinen asenne auttaa luomaan saman rytmin ja negatiivinen asenne toimii usein päinvastoin. Hyvään vuorovaikutukseen
kuuluvat myös kysymykset ja palautteen antaminen. Kysymykset selventävät yksityiskohtia ja vievät ajatuksia eteenpäin, jolloin esillä olevasta aiheesta saadaan eri näkökulmia
esiin. (Grönfors 2010, 28 – 29.) Horilan (2018) tutkimuksen mukaan toimivat vuorovaikutussuhteet auttavat olennaisesti päätöksentekoa, johtamista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. Toisten tunteminen saattaa motivoida työntekijöitä viestimään toisilleen paremmin
sekä lisätä keskinäistä tukea ja joustavuutta tehtävien jakamisessa. Omien tunnetilojen
jakaminen saattaa parantaa työntekijöiden käsitystä tiimin resursseista sekä suhtautumista toisiin. (Horila 2018, 51.) Tunteet vaikuttavat kaikkeen ihmisen toimintaan ja ne sekä
edistävät että haittaavat toimintaa. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan mahdollistaa toiseen ihmiseen vaikuttamisen, mutta se vaatii myös omien tunteiden tarkastelua ja tunnistamista. (DeRosa & Lepsinger 2010, 20 - 21.) Hoitoalalla työntekijät ovat usein asiakkaiden luotseja, jotka opastavat ja ohjaavat asiakkaita erilaisissa hoitotilanteissa tai hankalissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyvissä asioissa. Tästä syystä jokaisen hoitoalalla
toimivan työntekijän tulisi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Määrätietoinen, mutta toiset huomioiva käytös auttaa työntekijää ilmaisemaan itseään selkeästi. (Weiss & Tappen
2015, 88.)
Arkijohtaminen on päivittäistä työn tekemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisten henkilötilanteiden ratkaisuja (Moisalo 2010, 126). Suoritusten johtaminen tarkoittaa
käytännössä henkilöstön tietoisuutta toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista, osaamistarpeesta ja palautekäytännöstä. Suorituksen johtamista tapahtuu työntekijän, tiimin ja koko
organisaation tasolla. Käytännössä tämä tapahtuu suunnittelukokouksissa, kehityskeskusteluissa ja päivittäisjohtamisessa. Suunnittelukokoukset ovat tarpeen, kun toimintaa
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johdetaan tiimi-, osasto- tai organisaatiotasolla. Normaalia päivittäisjohtamista tarvitaan
luomaan perusta suorituksen johtamiselle. (Sydänmaalakka 2012b, 81 – 83.) Ihmisten
johtaminen on haastavampaa kuin asioiden johtaminen, koska emme välttämättä tiedä toisen ihmisen todellisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ihmisten johtamisessa liikutaan mielikuvien,
tunteiden, ihmisten välisten suhteiden ja kulttuurin maailmassa, jotka sekoittavat johtamisen suoraviivaisuutta ja logiikkaa. Johtamista vaikeuttaa usein organisaation johdon ja
työntekijöiden näkemysten ristiriita, jonka vuoksi joudutaan tekemään oletuksia, millä keinoilla työntekijät saadaan tavoittelemaan organisaation lupaamia asioita. Ihmisten johtaminen perustuu vastavuoroisuuteen, jolloin suostuttelulla ja vaikuttamisella on merkittävä
osuus. Säännölliset tiimipalaverit ja työyhteisökokoukset selventävät tavoitteita sekä työrooleja ja samalla mahdollisesti opitaan tuntemaan toisia paremmin, kun kuullaan erilaisia
ajatuksia ja näkökantoja. (Juuti 2016, 60 – 66.)
Saadakseen työyhteisön toimimaan mahdollisimman hyvin, työntekijät ajattelemaan itsenäisesti ja toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, esimiehen tulee pyrkiä jaettuun johtajuuteen. Tiukasta johtamisesta luopuminen antaa valtaa ja vastuuta työntekijöille sekä kannustaa omatoimisuuteen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Jaetun johtamisen tavoitteena on vapauttaa työntekijöiden henkilökohtainen ja työyhteisön yhteinen
energia päämäärien tavoitteluun, jolloin työyhteisön toiminnan keskiössä on perustehtävä.
(Juuti 2016, 81- 83.)
Työntekijät ratkaisevat työssään ainutlaatuisia ongelmia ja paras tietämys työstä on työntekijöillä itsellään. Päätösvalta työnteosta tulisi olla työntekijöillä, koska se parantaa työn
laatua ja onnistumisen tunnetta. (Törmälä ym. 2015, 57.) Jaetussa johtajuudessa työyhteisön jokainen jäsen käyttää omaa asiantuntemustaan ja innostustaan parhaalla mahdollisella tavalla päämäärien saavuttamiseksi. Tällöin työntekijä pyrkii kehittämään työyhteisötaitojaan, jolloin hänen parhaat puolensa tulevat esiin ja yhteistyö on saumatonta. Lähiesimiehen ohjauksen tarve vähenee, mikä ei kuitenkaan tarkoita esimiesvastuun tai vallan siirtämistä työyhteisölle. Tämä edellyttää työntekijöitä itseohjautuvuutta, ilman että he
odottavat johdon ohjausta ja yhteistä ongelmanratkaisua, jolloin oppiminen ja kehittyminen
tapahtuu ihmisten välillä. Jaetussa johtajuudessa työntekijät käyttävät omaa toimivaltaansa ja asiantuntemustaan saavuttaakseen mahdollisimman hyvän yhteistyön. Arvostus
ja luottamus synnyttävät sitoutumista, innostusta ja hyvää joukkuehenkeä. Jaettu johtaminen edellyttää myös päämäärähakuisuutta ja keskustelevaa johtamista myönteisellä tunneilmaisulla, jonka avulla johtaja ilmaisee pitävänsä työntekijöistään myös ihmisinä. Tunnetasoinen toiminta tuottaa ympärilleen hyvän ilmapiirin, jossa jokainen työntekijä tuntee
kuuluvansa työyhteisöön ja keskustelu on helppoa. (Juuti 2016, 16 – 17, 84 – 85.)
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KUVIO 2. Suunnitelmallinen toiminta (mukaillen Juuti 2016, 51).

Johtamiseen kuuluu kiinteästi myös toiminnan kehittäminen, joka puolestaan vaatii
yleensä erinäisiä muutoksia toimintaan ja työtapoihin. Työyhteisön tulisi ajoittain tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa ja arvioida omaa toimintaansa, jolloin on paremmat
mahdollisuudet saada aikaan onnistunutta kehittämistoimintaa. Onnistunut kehittämistoiminta edellyttää ideoiden kokeilemista käytännössä ja kokeiluista oppimista. Jaettu johtajuus antaa mahdollisuuden toiminnan jatkuvalle kehittämiselle, koska jokainen työyhteisön
jäsen on tällöin aktiivinen ja vastuullinen toimija ja muutoksen onnistumiseen auttaa työntekijöiden osallistaminen ja osallistuminen. (Juuti 2016, 74 – 77.) Toiminnan kehittäminen
ja muutoksen läpivieminen alkaa halusta ja valmiudesta muuttua. Muutosten tavoitteiden
saavuttaminen onnistuu vasta siinä vaiheessa, kun muutostarve ja toimenpiteet on ymmärretty ja sisäistetty, riippumatta siitä kohdistuuko muutostarve koko organisaatioon tai
yksittäiseen tiimiin. Muutoksessa mukana oleminen vahvistaa henkilöstön luottamusta ja
auttaa muutoksen onnistumisessa, koska tällöin työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa ja
olla mukana muutoksen edetessä. (Taskinen 2018, 161; Mayor & Risku 2015, 165.)
Muutokset vaikuttavat työpaikan ihmissuhteisiin ja aiheuttavat herkästi ristiriitoja, luottamuspulaa ja epäluuloisuutta sopuisassakin työyhteisössä. Muutostilanteessa jokaisen
työntekijän tulisi miettiä, mitä kyseinen muutos hänelle tarkoittaa. Tämä vaatii oman suhteen pohtimista organisaatioon, esimiehiin ja muuhun johtoon, työtovereihin, ammattiin,
työn sisältöön ja yksityiselämään ja miten muutos vaikuttaa edellä mainittuihin. Yksityisen
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pohdinnan jälkeen asioista olisi keskusteltava avoimesti yhdessä työyhteisön kanssa siitä,
miten kukin kokee muutoksen ja mitä näkökulmia heillä siihen on. Avoin keskustelu voi
auttaa työyhteisöä ymmärtämään omia tunteitaan ja muutoksen aiheuttamat konkreettiset
asiat, esimerkiksi työtovereiden vaihtumisen tai organisaation muutokset. Jos organisaatiossa ei ehditä tai osata käydä keskusteluja työyhteisön kanssa, voi seurauksena olla ristiriitoja ja näkemyseroja myös perustehtäviin liittyvissä asioissa. (Juuti & Virtanen 2009,
147.)
Lumiaho (2017) tutki yhteisöllistä kehittämistä ja siihen liittyvää muutosvastarintaa fysiatrian poliklinikalla. Tutkimuksen mukaan kehittämistoimintaan tulisi varata riittävästi yhteistä aikaa, jotta muutosta saadaan vietyä eteenpäin yhdessä keskustellen. Haasteina oli
persoonallinen suhtautuminen muutoksiin ja erilainen työhistoria, joka vaikuttaa työntekijän tapaan suhtautua muutokseen ja uusiin asioihin työyhteisössä. Hoitoalalla persoona
on keskeinen työväline asiakassuhteissa ja työkokemus vaikuttaa osaltaan työskentelytapoihin. Ryhmän koolla on merkitystä muutosvastarinnassa, koska yleensä ryhmässä on
aina voimakkaasti omat mielipiteensä esiintuovia jäseniä, mutta myös niitä, jotka eivät halua kertoa omia näkemyksiään. Näissä tilanteissa muutosvastarintaa koettiin lieventävän
alkuvaiheen yhteisessä tilannekartoituksessa käytännön ongelmiin keskittyminen. Toisaalta voimakkaat mielipiteet usein peittoavat luodut mahdollisuudet ja ratkaisut jäävät siten vastustuksen alle. Totutut toimintamallit ovat vahvoina käytännössä ja niitä on ollut
vaikea muuttaa. Työntekijät saattavat myös kokea muutokset henkilökohtaisina asioina,
jolloin työyhteisön tai toiminnan muutokset koettiin erityisen haasteellisikis ja ne haluttiin
pitää omasta työstä irrallaan. Tällöin muutostarpeista ei päästy keskustelemaan omaan
työhön verraten. (Lumiaho 2017, 201 -208.)
Muutoksen johtaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta ja avointa viestintää. Viestinnän laadulla ja määrällä on oleellinen osuus muutoksen onnistumiseen, koska ihmiset tekevät
kuulemastaan tulkintoja. Muutostilanteessa viestinnän välttely on pahin mahdollinen virhe.
Viestinnän tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja ymmärrettävää, jonka ymmärtävät
kaikki muutokseen osallistuvat. Viestinnän on oltava aktiivista koko muutosprosessin ajan,
asioita on tarvittaessa toistettava. (Juuti & Virtanen 2009, 147 – 152.) Keskustelutilaisuudet antavat työntekijöille mahdollisuuden jäsennellä asioita toistensa kanssa ja kysyä asioita suoraan johdolta. Pienetkin epäviralliset keskustelutilaisuudet ovat merkittäviä ja niille
tulisi varata aikaa. Muutos tulisi markkinoida kaikkien voittona, sillä kukaan ei halua hävitä
muutostilanteessa. Voitto voi merkitä työntekijälle parempaa suhdetta työhön tai organisaatioon, uusia hyviä ihmissuhteita, mahdollisuutena oppia uutta tai käyttää kykyjään paremmin hyväksi muuttuneissa työtehtävissä. (Taskinen 2018, 161; Mayor & Risku 2015,
165 – 166.)
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Kehittämishankkeiden ja muutosten epäonnistumisen takana on usein liian lyhyt aikajänne. Muutosten odotetaan toteutuvan liian nopeasti ja samalla työn vaatimukset voivat
muuttua. Toimintaan tulee nopeita muutoksia, jotka osaltaan vaikeuttavat aiemmin hyvin
toimineita käytänteitä ja ideoita. Työyhteisöissä koetaan herkästi, ettei kehittämishankkeita ole käytännön hyötyä ja osalle tämä nostaa voimakkaan vastustuksen ja samalla
vanhoista toimintamalleista pidetään tiukasti kiinni. Uudet toimintamallit voivat myös olla
suuressa kontrastissa vanhaan organisaatiokulttuuriin, jolloin tarvittaisiin uusia kehittämismalleja viemään muutosta onnistuneesti läpi, jolloin johtamisen tulisi perustua mahdollistamiselle, sitouttamiselle ja valtuuttamiselle, huomioiden samalla asiakaslähtöisyys. (Lumiaho 2017, 222.)

3.4

Tiimin johtaminen

Tiimin johtaminen eroaa perinteisestä johtamisesta, koska tiimissä johtaminen on enemmän keskustelevaa, kysyvää ja valmentavaa, kun perinteinen taas johtaminen pitää sisällään selkeän päätöksen teon ja niiden kertomisen alaisille. Tiiminvetäjä pyrkii auttamaan
tiimiään saavuttamaan tavoitteet ja tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. Hän kyselee, keskustelee ja kuuntelee tiiminsä jäseniä sekä tukee jäseniä vastuunkantamisessa.
(Kolpakkala 2011, 91.) Johtamisen perustuessa vuorovaikutukseen tiimin vetäjä joutuu
neuvottelemaan omasta roolistaan ja asemastaan tiimin johtajana. Häneen kohdistuu runsaasti odotuksia, jotka voivat olla myös ristiriitaisia. Tiimin johtamista voi hankaloittaa yhteistyön hajautuneisuus, esimiesaseman puuttuminen tiimin jäseniin nähden ja asiantuntijoiden johtaminen. (Aira 2012, 103 -105.)
Virallisen työnjohto-oikeuden puuttuminen tekee tiiminvetämisestä jopa haastavampaa
kuin esimiehen työstä, koska tiiminvetäjän rooli työnjohdollisessa asemassa on epävirallinen ja häneen kohdistuu osaltaan myös ristiriitaisia odotuksia. Tiimissä johtaminen on
enemmän keskustelevaa, kysyvää ja valmentavaa ja näin toimiessaan tiiminvetäjä pyrkii
auttamaan tiimiään saavuttamaan tavoitteet ja tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. Johtajuus tiimissä muodostuu ammatillisesta osaamisesta, asiakasrajapinnan tuntemisesta, vuorovaikutustaidoista ja motivointikyvystä. Rooli on merkittävä tiimihengen, positiivisen ilmapiirin ja luottamuksen synnyttämisessä ja tiiminvetäjän tulisi rakentaa toimivaa tiimikulttuuria yhdessä tiimin jäsenten kanssa, huolehtia yhteisistä pelisäännöistä
sekä informaation kulusta tiimin keskuudessa. (Eklund ym. 2019, 48 -49, 64 -69.)
Hoitotyössä tiimeihin kuuluu yleensä sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä usein myös vaihteleva määrä muiden ammattitalojen edustajia, esimerkiksi fysioterapeutti. Tiiminvetäjänä
on sairaanhoitaja tai muuna asiantuntijana toimiva työntekijä, joka työskentelee tiimissä
tasavertaisesti muiden tiimin jäsenten kanssa toteuttaen samaa perustehtävää eikä
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hänellä ole samanlaisia hallinnollisia tehtäviä kuten esimiehellä. Tiiminvetäjän työvuorot
on suunniteltu normaalin työvuorosuunnittelun mukaisesti. (Koivukoski & Palomäki 2009,
65 -67.)
Tiiminvetäjän vastuulla on hoitotyön kehittäminen, tiedon välittäminen, töiden organisointi,
tiimipalaverien järjestäminen, tiimin pelisäännöistä sopiminen ja arviointi yhdessä muiden
tiiminjäsenten kanssa sekä pelisääntöjen noudattamisen seuraaminen. Hän toimii tiimissä
hoitotyön asiantuntijana. Asiantuntijuus vaatii tiiminvetäjältä hyvää ammatti-identiteettiä ja
tunnistusta tilanteista, jotka vaativat lisätietoa, jota hän hakee aktiivisesti ja tuo myös tiimin
käyttöön. Hän toimii esimerkkinä muutoksissa ja tukea omalta osaltaan tiimiä kehityksessä ja toiminnan toteuttamisessa ja ohjaa huolehtimaan työtehtävistään itsenäisesti. Tiiminvetäjän yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ja rohkaista tiimin jäseniä omien vahvuuksiensa esiin tuomisessa sekä uskallusta toimia omana persoonanaan. Menestyksellinen tiiminvetäjyys vaatii työtehtävän toimenkuvan avaamista ja työtehtävien tunnistamista
työyhteisössä. (Koivukoski & Palomäki 2009, 65 -72.) Juutisen (2014) ja Berggenin (2015)
YAMK-opinnäytetyössä tiiminvetäjän tehtävissä korostuivat tiedotus, organisointi, yhteistyö, asiantuntijuus, motivointi sekä hoitotyön asiantuntijuus ja osallistuminen hoitotyöhön.
Tiiminvetäjien tukemisessa nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi luottamus, vertaistuki, tehtävien arvostus sekä osaamisen kehittäminen. Konkreettisena tuen muotona tiiminvetäjät
toivoivat erikseen merkittyä työaikaa tiiminvetäjän tehtävien hoitoon. Esimiehen ja tiiminvetäjien säännölliset yhteiset palaverit koettiin myös tärkeiksi. (Berggen 2015; Juutinen
2014.)
Tiiminvetäjän rooli muutoksessa on merkittävä, koska hänen läsnäolonsa ja aktiivinen
osallistumisensa muutoksen eteenpäin viemisessä helpottaa muiden sitoutumista. Tiiminvetäjän ei tulisi pelästyä muutosvastarintaa, vaan ymmärtää sen olevan ilmaus muutoksen
prosessoinnin keskeneräisyydestä. Hänen ei tulisi ärsyyntyä tympeistä ja kömpelöistä kysymyksistä, vaan auttaa tiimin jäseniä ymmärtämään muutoksen tarpeellisuus ja perustella sitä. Taitava tiiminvetäjä huomioi yksilöllisen edistymisen vastaamalla esitettyihin kysymyksiin, tukemalla ja valmentamalla tiimin jäseniä. Hän myös tunnistaa muutoksen etenemisen ja epävarmuuden työntekijöissä. Epävarmuus nostaa tiimissä negatiivisia näkökulmia esiin, mutta tiiminvetäjän tulisi tuoda esiin myös muutoksen hyvät puolet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Tiiminvetäjän tulisi puuttua jämäkästi muutosta estäviin tekijöihin, joka aiheuttaa usein voimakasta muutosvastarintaa tiiminvetäjää kohtaan. (Eklund
ym. 2019, 62 -63.)
Esimiehen tuki ja näkemys ovat oleellisia tiiminvetäjyyden menestymisessä. Esimiehen on
aktiivisesti arvioitava tiiminvetäjän toimintaa ja tarvittaessa ohjattava häntä oikeaan
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suuntaan. Esimiehen vastuulla on järjestää tiiminvetäjälle erillistä työaikaa tiimityön suunnitteluun, valmisteluun ja asioiden kirjaamiseen ja tiiminvetäjyyden toimenkuvan tulisi olla
selkeästi rajattu, että kehittämiselle jää aikaa. Tiiminvetäjän tulee suunnitella toimintaa tiimin jäsenten kanssa yhdessä ja myös arvioida sitä säännöllisesti hyödyntäen tiiminjäsenten osaamista ja jakamalla vastuuta. Säännölliset tiimipalaverit ovat hyvä tapa välittää tietoa ja kehittää toimintaa. (Koivukoski & Palomäki 2009, 67 -69.)

KUVIO 3. Erityispiirteet tiiminvetäjän työssä (mukaillen Palomäki & Koivukoski 2009, 71).

Tiiminvetäjät voivat verkostoitua organisaatiossa, jolloin toimintaa on helpompi yhdenmukaistaa eri toimipisteissä. Verkostoitumista voidaan käyttää monenlaisiin kehittämistoimiin
ja muutosten läpiviemiseen organisaatiossa, jolloin muutosprosessi voidaan viedä läpi yhtenäisesti eri yksiköissä. Verkostoituminen vaatii alussa vetäjän, joka huolehtii koolle kutsumisen ja suunnittelee alustavasti kokoontumisen asiasisällön. Tiiminvetäjien keskinäinen tutustuminen ja toisten yksiköiden toiminnan tunteminen helpottavat yksiköiden välistä yhteistyötä. Verkosto toimii yksittäisen tiiminvetäjän tukena ja antaa erilaisia näkökulmia omaan työhön ja sen kehittämiseen. Kollegiaalinen tuki on merkittävä ja lisää ymmärrystä tiiminvetäjän tehtävään. Tiiminvetäjien yhtenäinen näkemys organisaation toimintaan, tavoitteisiin ja kulttuuriin edistävät strategian mukaista toimintaa. (Koivukoski & Palomäki 2009, 72.)
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3.5

Työssä oppiminen erilaisia menetelmiä ja luovuutta hyödyntäen

Työssä oppiminen on nykyisin yksi tärkeimmistä organisaation menestystekijöitä. Organisaation tulee kyetä vastaamaan muutoksiin ja sen myötä myös työntekijöiden tulee sopeutua yhä nopeammin vaihtuviin tilanteisiin. Organisaation johdon tehtävänä on toiminnan
sopeuttaminen muuttuviin vaatimuksiin ja tämä vaatii panostusta työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Työelämän vaatimusten kasvaessa työntekijät joutuvat opettelemaan
uusia työtapoja ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Muutosten lisäksi tiimityöskentely on tuonut mukanaan uusia oppimisen haasteita ja vaatii
työntekijöiltä hyviä sosiaalisia taitoja. (Grönfors 2010, 17.)
Sosiaali- ja terveysalalla nähdään itsensä kehittäminen, kouluttautuminen ja oppiminen
kaikille kuuluvana ja tavoiteltavana. Oppiminen on kehittymistä ja kehittyminen edellyttää
oppimista. Johtamisen keinoilla mahdollistetaan oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä.
Luottamuksellinen ja arvostava työkulttuurissa tiedon jakaminen on luontevaa ja mahdollistaa sosiaalisen oppimisen. tällöin työyhteisön on mahdollista lisätä yhteisöllistä pätevyyttään, joka sisältää yhteisön kyvyn hyödyntää ja edistää omien jäsentensä kehittymistä. (Niiranen ym. 2010, 134 – 137.)
Organisaatio on oppimisen ympäristönä monipuolinen ja tarjoaa paljon käytännön ongelmia ratkaistavaksi. Organisaatiossa oppiminen tapahtuu yhdessä muiden työntekijöiden
kanssa ja tiimirakenne mahdollistaa oppimiselle suotuisamman ympäristön kuin perinteinen toimintakulttuuri, jos tiimin jäsenet kykenevät tai oppivat kommunikoimaan ja toimimaan keskenään. Työssä oppiminen pohjautuu työntekijän omiin kokemuksiin ja olemassa olevaa tietoon. Yhteistä oppimista tapahtuu työyhteisössä työntekijän soveltaessa
oppimaansa teoriatietoa käytäntöön ja saaden samalla palautetta työstään. Oppiminen
vaatii työyhteisöltä valmiutta toimintaan ja keskinäistä kommunikointia, jotta oppiminen
edistyy ja yhteistyötä syntyy. Työntekijältä oppiminen vaatii innostusta, kokeilunhalua, halua tutkia ja oppia. Parhaimmillaan organisaatioon muodostuu oma innostunut oppimisen
kulttuurinsa, jolloin työssä oppiminen toteutetaan perättäisinä valmennus- ja työskentelyjaksoina, jolloin opittua teoriaa on mahdollista soveltaa välittömästi käytäntöön. Reflektointi tarkoittaa omien kokemusten tarkastelua ja arviointia takautuvasti kokonaisnäkemyksen kautta. Reflektointi on haastavaa, koska omat kokemukset ovat tunnepitoisia, jolloin
ihmisen on kyettävä tarkastelemaan kokemuksiaan mahdollisimman objektiivisesti. Tavoitteena on rikkoa itselle asetettuja rajoja ja vahvistaa positiivista energiaa tuovia näkemyksiä. (Juuti 2016, 118 – 12; Grönfors 2010, 20 - 26.)

27

KUVIO 4. Oppimisen kehä (mukaillen Juuti 2016, 120).

Ratkaisukeskeinen toimintatapa on syntynyt Yhdysvalloissa 1950-luvulla ja sitä on kehitetty 1970-luvulta lähtien voimakkaasti, keskeisimpinä kehittäjinä ovat olleet Steve de
Shazer ja Insoo Kim Berg. Painopiste on ratkaisuissa, jolloin ongelma pyritään kääntämään tulevaisuuden tavoitteiden pohtimiseksi ja löytämään siten tarvittavia voimavaroja
tavoitteiden saavuttamiseen. Löydetyn ratkaisun ei tarvitse liittyä ongelmaan ja kokemus
ongelmasta on ulkoistettu eli ongelmaa käsitellään ongelmana ilman syyllisyyden tunnetta, jolloin suuntaudutaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen eikä keskitytä ongelmiin ja niiden syntymiseen. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa huomio kiinnitetään siihen, miten asioiden haluttaisiin olevan sen sijaan, että keskityttäisiin ongelman taustalla oleviin syihin ja
mahdollisten syyllisten etsimiseen. Ratkaisuissa haetaan voimavaroja, muutetaan vaikeudet tavoitteiksi samalla keskittyen toiveikkuuteen eikä ongelmasta ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa vaan useita erilaisia uudelleen tulkinnan mahdollisuuksia. Ajattelussa, keskusteluissa ja työskentelyssä huomioidaan pienetkin parannukset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa tavoitteet. Menetelmän mukaan ei ole oikeaa tapaa tehdä asioita eli ongelman ymmärtäminen ei ole välttämätöntä, vaan huomioiden pienen muutoksen mahdollistavan suuremman muutoksen. Ongelman tarkastelu uudelleen voi avata aina uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. (Juuti 2016, 104 -107.)
Työntekijöiden tulisi olla muutoksissa luovia ja innovatiivisia. Uusiutumis- ja innovaatiokyky tarkoittaa kokeilunhalua, intoa testata uusia asioita, palautteen hakemista ja sen
hyödyntämistä. Luovuus on ihmisen perustarve ja synnynnäinen ominaisuus, joka voi näkyä joustavuutena selvitä yllättävistä tilanteista, uusien ratkaisujen keksimisenä tai kykynä
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tarkastella asioita uusista näkökulmista. Luovuutta voi toteuttaa jokainen huomaamattaankin, mutta sitä voi jokainen vahvistaa itsessään myös tietoisesti. Kehittämistyössä virheiden hyväksyminen on oleellinen osa prosessia ja oppimista. Osalla työntekijöistä on luontaisesti vahva hyväksynnän ja onnistumisen tarve, jolloin he myös pyrkivät virheettömään
toimintaan. Tällöin työympäristön pitäisi olla erityisen kannustava ja positiivinen, jotta
mahdolliset virhearvioinnit olisi helpompi hyväksyä. Luova toiminta yhdistää ihmisiä ja tunteita ja sen avulla voidaan tuntea yhdenvertaisuutta sekä hyödyntää toisten kokemuksia.
Luovan toiminnan kautta voidaan synnyttää ihmisten välille uusia yhteyksiä, lisätä ymmärrystä ja suvaitsevuutta. (Huhtinen-Hilden & Karjalainen 2019, 11 -12; Huhtinen- Hilden &
Isola 2018, 8; Mayor & Risku 2015, 156 -157.)
Luova toiminta voi olla palkitsevaa ja rutiineista poikkeavana myös virkistävää. Leikillisyyden, ilon, huumorin, yhdessäolon ja toiminnallisuuden avulla voidaan tuoda itsestä ja toisista esiin uusia puolia, taitoja ja kykyjä. Yhteisen toiminannan avulla yksilö voi löytää
oman luovuutensa, jonka avulla pääsee irti arjesta, saa erilaisia kokemuksia tai jaksaa tilanteissa, joita ei voi muuttaa. (Huhtinen-Hilden & Karjalainen 2019, 12 -13.) Luovuus on
vahvimmillaan olosuhteissa, joissa keskitytään mahdollisuuksiin ongelmien sijaan ja tuetaan toisia ja korostetaan saavutuksia esteiden sijaan. Kulttuuri, joka tukee luovuutta, vahvistaa ryhmän samanlaista ajattelua, huomiokykyä ja käyttäytymistä ja auttaa suhtautumaan myönteisemmin muutoksiin ja kehittämiseen. (Harisalo 2011, 10 - 19).
Organisaatioiden luovuus ei synny automaattisesti, vaan ylimmän johdon tulee päättää
luovuuden käyttämisestä strategiassa, jolloin työntekijät velvoitetaan hyödyntämään luovuutta kaikissa varmuutta ja muutosta edistävissä tehtävissä. Tämän on oltava linjassa organisaation hyväksymien arvojen, periaatteiden ja käytänteiden kanssa. Organisaation
onnistuessa luovuus ohjaa työntekijät pohtimaan tulevaisuuden haasteita, murtamaan totuttuja toiminta- ja ajattelutapoja, se innostaa kehittämään itseään ja omaksumaan uusia
valmiuksia. Luovuudella torjutaan varovaisuutta, asioihin tarttumattomuutta, hitautta ja totuttuja tapoja. (Harisalo 2011, 19 - 20.)
Luovaa prosessia ympäröi epävarmuus ja epäonnistumisen mahdollisuus, koska luovuus
voi olla kaoottista, jos siinä hyväksytään virheet ja erehdykset. Tämä aiheuttaa varauksellisen suhtautumisen luovuuteen, koska yleensä ihminen halua tehdä sitä, minkä kokee jo
hallitsevansa ja karttaa omalle epämukavuusalueelle joutumista. Epävarmuuden ja epäonnistumisien kautta voi kuitenkin saavuttaa onnistumisen elämyksiä. (Airaksinen, AlaVannesluoma, Karkkulainen, Kastu & Pirhonen 2015, 10.) Luovan prosessin kautta oppimisessa tunne ja irrationaalisuus ovat usein älyllistä ja rationaalista ajattelua tärkeämpiä
tekijöitä (Soikkanen 2012, 43).
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Luovien kokemusten kautta ryhmän jäsenet rakentavat ja jakavat toisilleen kokemuksia,
kiinnostusta ja tavoitteita, joilla saadaan ihmiset liittymään yhteen ja luomaan yhteisen tilan. Luova toiminta voi helpottaa omien tunteiden tunnistamista, jolloin ymmärrys omasta
elämästä ja itsestä syvenee. Kuulluksi tuleminen, hyväksyntä ja palaute ovat kaikille tärkeitä ja luova toiminta antaa siihen uusia keinoja ja välineitä. Luovalla ryhmätoiminnalla
voidaan parantaa itsesäätelyn keinoja, vuorovaikutussuhteita ja luottamusta työntekijöiden
välillä, samalla saattaa parantua myös tunteiden ja kokemusten ilmaisu. Ryhmässä on
mahdollista reﬂektoida kokemuksiaan ja luovuus vahvistaa uskoa itseen, ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. (Huhtinen -Hilden & Isola 2018, 11.)
Sosiaali- ja terveysalalla innovaatiot syntyvät usein käytännön työssä, vuorovaikutuksen
tuloksena, esimerkiksi asiakaskontakteissa. Toiminnan rajapinnoissa on usein hyödyntämättömiä uudistusmahdollisuuksia, jotka löytyvät vuorovaikutteisen tutkimisen ja arvioimisen avulla. Parhaimmillaan vuorovaikutus auttaa tarkastelemaan toimintaa kriittisesti ja
nostaa esiin toiminnan jännitteitä ja ristiriitoja. (Niiranen ym. 2010, 169.)
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4
4.1

LÄHESTYMISTAPA JA MENETELMÄT
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimusta tehdessä on huomioitava, ettei elämää ja todellisuutta voi jakaa osiin vaan tapahtumat muovaavat toisiaan ja niistä on mahdollista löytää erilaisia suhteita. Laadullinen tutkimus pyrkii
tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Arvolähtökohdat ovat tutkimuksen peruste, koska ne vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. Laadullisella tutkimuksella ei ole
mahdollista saavuttaa samaa objektiivisuutta kuin perinteisissä tutkimuksissa, koska tutkijan tieto ja se mitä yleisesti tiedetään, kietoutuvat yhteen. Näin laadullisessa tutkimuksessa saadaan tuloksiksi ehdollisia selityksiä rajoittuen tiettyyn aikaan ja paikkaan. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.)
Laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, johon aineisto kerätään luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksessa tulisi käyttää ensisijaisesti ihmistä tiedon keräämiseen, esimerkiksi keskustelemalla ja havainnoimalla. Apuna käytetään usein lomakkeita ja testejä täydentämään tiedon hankintaa. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus paljastaa yllättäviä seikkoja,
vaan kerätty aineisto määrittää tuloksia. Tutkimuksessa tulisi käyttää laadullisia metodeja,
kuten teemahaastattelua, ryhmähaastattelua ja havainnointia. Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma muovautuu tutkimuksen edetessä ja tutkimus toteutetaan joustavasti
olosuhteiden mukaan. Tutkittavat tapaukset käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsijärvi ym. 2009, 164.)
Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa sovelletaan tutkimuksen tietoa käytäntöön. Toisaalta kehittämistoiminnassa tuodaan näkyväksi käytännöstä nousevaa tietoa, jolloin toiminta ei noudata tieteellisen tutkimuksen perusteita. Ihmisten kanssa tehtävä työ, kuten
hoitotyö, on vahvasti tilanne- ja tapauskohtaista ja asiantuntijatehtäviä on siten vaikea ohjata vain teoreettisella lähestymistavalla tai teoriasta johdettujen tutkimustulosten perusteella. (Toikko & Rantanen 2009, 19 -21.)
Kehittämistoiminnalla tavoitellaan muutosta, parempia ja tehokkaampia toimintatapoja ja
lähtökohtana on yleensä sen hetkisen tilanteen tai toiminnan ongelmat. Muutoksen suunta
on tulevaisuuteen ja asiantilat voivat muuttua rakenteellisesti, laadullisesti tai määrällisesti. Kehittämistoiminta voi olla myös yksittäisten työntekijöiden ja heidän ammatillisen
osaamisensa lisäämistä, jolloin yleensä tavoitteena on työtapojen tai työmenetelmien
muutos. Asiantuntija-ammateissa on jo lähtökohtaisesti jatkuva osaamisen kehittäminen
mukana työnkuvassa. (Toikko & Rantanen 2009, 16.)

31

Muutosta vaativat asiat voivat olla teknisiä, ammatillisia, sosiaalisia eettisiä tai jotain muita
esiin nousseita haasteita, samalla luodaan uutta tietoa ja ymmärrystä olemassa olevasta
ilmiöstä. Tutkimuksen tulee olla käytännönläheinen ja kohteena ovat tavalliset ihmiset ja
heidän päivittäinen toimintansa, jolloin lähestymistapana on yleensä laadullinen menetelmä. Tyypillisiä piirteitä toimintatutkimukselle ovat ongelmakeskeisyys, tutkittavien ja tutkijan välinen yhteistyö sekä molempien osapuolten aktiivinen rooli muutoksessa. Toimintatutkimus on siis osallistavaa, tilanteeseen sidottua yhteistyötä, joka vaatii osallistumista
ja itsensä tarkkailua. Osallistavilla menetelmillä saadaan esille organisaation toimijoiden ja
työntekijöiden hiljaista tietoa, ammattitaitoa ja kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista.
Näin kehittämistyön näkökulma laajenee virallisesta tiedosta myös käytännön kokemukseen. Tutkijalle ja kehittäjälle osallistavuus tuo monia etuja, koska yhdessä kehittäminen
saa usein parempia ja toimivampia ratkaisuja kuin ulkopuolisen tarjoamat vaihtoehdot.
Tutkimuksessa mukana olevat ovat aktiivisessa roolissa kehittäjinä ja tutkimukseen osallistujina, jolloin ryhmä toimii tutkimuksessa yhdessä. Toimintaa tai työtä analysoidaan ja
tavoitteena on kehittää eri ratkaisuvaihtoehtoja havaittuihin ongelmiin sekä miettiä keinoja
tavoitteiden saavuttamiseen samalla tuottaen uutta tietoa ja teorioita. (Ojasalo ym. 2014,
58 - 61.)

KUVIO 5. Toimintatutkimuksen spiraalimainen eteneminen (mukaillen Ojasalo ym. 2014,
60).
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Toimintatutkimuksen prosessi on syklinen tai spiraalimainen eli eri vaiheet toistuvat aina
uudelleen (kuvio 5). Tutkimusprosessissa valitaan ensin päämäärät tai määritellään kehittämisongelma ja asetetaan tutkimustyön tavoitteet. Päämäärien ja tavoitteiden asettamisen jälkeen kirjallisuusuuden ja muiden lähteiden avulla selvitetään mahdolliset aiemmat
tutkimukset ja tämän aineiston pohjalta voidaan rajata kehittämistehtävää ja täsmentää
tavoitteita. Varsinainen kehittämistyö toteutetaan tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia käytännön mahdollisuuksia, joilla päämäärä on mahdollista saavuttaa. Saatu aineisto analysoidaan, muotoillaan, päämääriä tarkennetaan, tehdään uusia käytännön kokeiluja ja arvioidaan niitä. Tutkimusprosessissa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi.
(Ojasalo ym. 2014, 60 - 61.)
Tutkimusaineistoa kerätään esimerkiksi kyselyllä, ryhmäkeskustelulla, aivoriihityöskentelyllä tai havainnoimalla. Havainnointia on pidetty yhtenä tehokkaimmista toimintatutkimuksen aineistonkeruutavoista. Lisäksi voidaan käyttää asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa. Toimijoiden yhteisiä keskusteluja, jotka on mahdollista kuvata yhteiseksi hyväksyttyihin näkemyksiin tai mielipiteisiin, voidaan myös käyttää tutkimusmenetelmänä. Kehittämisprosessin aikana tapahtuvat keskustelut dokumentoidaan ja keskusteluissa on jatkuvuutta eli edellinen keskustelu luo prosessissa aina pohjan seuraavalle keskustelulle. Tutkija dokumentoi keskusteluissa päätettyjä tavoitteita, toimijoiden näkemyksiä ja itse toimintaa. Menetelmien valintaan vaikuttavat muun muassa organisaation koko, kehittämiskohde ja sen laajuus ja tutkimukseen osallistuvat henkilöt. (Ojasalo ym. 2014, 60 - 62.)
Toimintatutkimuksessa osallistujat ovat vastuullisia toimijoita sekä itselleen että ryhmän
jäsenille. Myös kehittäjä on aktiivinen ryhmän jäsen, toisin kuin muissa lähestymistavoissa. kaikki toimintatutkimukseen osallistuvat ovat tasa-arvoisessa asemassa, riippumatta heidän organisaatioroolistaan tai asemastaan. Toimintatutkimus on usein pitkäkestoinen, koska kyseessä on toimintatapojen todellinen muuttaminen ja kehittämistyössä on
aktiivisissa rooleissa mukana organisaation työntekijöitä ja muita toimijoita. (Ojasalo ym.
2014, 61.)

4.2

Kysely

Tutkimusta suunniteltaessa tulee miettiä, onko taloudellista ja järkevää käyttää strukturoidumpaa aineiston keräämistä eli kyselyä. Kyselytutkimuksen etuna nähdään aineiston
laaja keräysmahdollisuus eli samanaikaisesti saadaan tietoa usealta tutkittavalta ja kerätään tietoa monista asioista. Kyselymenetelmällä säästetään aikaa ja vaivaa, koska lomake voidaan lähettää suurelle joukolle samanaikaisesti. Myös aikataulu ja kustannukset
voidaan arvioida melko tarkkaan. Huolellisesti suunnitellun lomakkeen aineisto on mahdollista tallentaa ja analysoida nopeasti. Kyselytutkimuksen heikkouksina on aineiston
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pinnallisuus eikä ole mahdollista varmistaa vastaajien todellista suhtautumista kyselyyn tai
ymmärrystä kysymyksiin. (Hirsijärvi ym. 2009, 193 - 195.)
Kyselylomakkeen laadinnassa tulee huomioida useita näkökohtia. Tutkijan on mietittävä,
käyttääkö hän avoimia ja/tai monivalintakysymyksiä. Avoimet kysymykset mahdollistavat
vastaajan oman vapaan ilmaisun ilman ehdottavia vaihtoehtoja eikä anna vastaajalle oletusta, mikä on keskeistä tai tärkeää. Avoimet kysymykset mahdollistavat motivaatioon liittyvien seikkojen tai vastaajan viitekehyksen tunnistamisen. Monivalintakysymykset taas
rajaavat vastausten mahdollisuudet, jolloin vastauksia voidaan vertailla suoraan eikä vastausten kirjo ole niin suuri kuin avoimissa kysymyksissä. Vastaajan on helpompi tunnistaa
kyselyn asia, kun se on valmiina monivalintoina. (Hirsijärvi ym. 2009, 201.)
Kysymysten asettelu on oleellinen osa kyselyn onnistumisessa ja onnistuneen lomakkeen
laadinta on monen tekijän summa. Selvyys on tärkeintä eli kysymysten tulee merkitä kaikille vastaajille samaa asiaa. Kysymysten tulee olla lyhyitä ja kaksoismerkityksiä sisältäviä
kysymyksiä tulee välttää eikä niissä tule olla johdattelua. Määrä on myös oleellinen asia ja
helpoimpia kysymyksiä on hyvä sijoittaa lomakkeen alkuun. Sanavalinnat tulee olla riittävän selkeitä, ei ammattikielisiä. (Hirsijärvi ym. 2009, 202- 203.)
Tässä kehittämishankkeessa sairaanhoitajilta ja esimiehiltä kerättiin kyselyllä heidän käsityksiään sairaanhoitajan työtehtävistä asumispalveluissa ja tiiminvetäjyyden toteutumisesta ennen työpajojen suunnittelua. Hirsjärven ym. (2009, 198 -201) mukaan lomakkeiden laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla voi tehostaa tutkimuksen onnistumista ja avoimilla kysymyksillä voidaan saada esiin uusia näkökulmia. Kehittämishankkeen ennakkokyselyssä oli pääasiassa avoimia kysymyksiä, koska halusin kuulla vastaajan omia ajatuksia sairaanhoitajan työnkuvasta ja tiiminvetäjyydestä ilman ennakko-oletuksia. Strukturoidut tai monivalintakysymykset olisivat saattaneet ohjata vastaajia omien
oletusteni mukaisesti, koska työskentelen asumispalveluiden esimiehenä ja omaan omat
ennakkokäsitykseni sairaanhoitajien työskentelystä ja mitä työtehtäviin tai tiiminvetäjyyteen kuuluu. Molempien kyselylomakkeiden kysymysten määrää harkitsin tarkkaan,
koska etenkään sairaanhoitajilla ei ole välttämättä aikaa vastata työnteon lomassa laajoihin kyselyihin.

4.3

Ryhmätyöskentely toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä käyttäen

Ryhmälähtöisen työskentelyn eli fasilitoinnin tarkoituksena on tehdä ryhmän työskentelystä helpompaa käyttämällä luovuutta ja ryhmän jäsenten asiantuntijuutta työskentelyn
tukena. Fasilitoinnin tueksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat ryhmän
yhteisen päämäärän saavuttamisen siten, että samalla jokainen ryhmän jäsen tulee
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kuulluksi. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ajan käyttö ja varmistaa haluttuun tulokseen pääseminen. (Summa & Tuominen 2009, 8.)
Työskentely edellyttää jonkun toimimista fasilitaattorina eli hän valmistelee ryhmän toimintamallit ja tukee haluttujen päämäärien saavuttamista toiminnallaan. Fasilitaattori pitää
huolen prosessin etenemisestä, toimii puolueettomasti ja auttaa ryhmän jäseniä ideoinnissa, ongelman ratkaisussa ja päätöksen teossa. Ryhmän jäsenet vastaavat itse varsinaisesta toiminnan sisällöstä eli ideoinnista, ratkaisuista ja päätöksistä, mutta fasilitaattorin tehtävänä on huolehtia kaikkien ideoiden ja ehdotusten tasapuolisesta käsittelystä ja
ryhmän sitoutumisesta yhteisiin ehdotuksiin ja päätöksiin. Fasilitoinnin onnistuminen vaatii
hyviä vuorovaikutustaitoja ja rakentavia kysymyksiä, joiden avulla työskentelyä edistetään
ja päätöksiä saadaan aikaiseksi. Fasilitaattorin yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada
ryhmä uskomaan omiin ongelmanratkaisukykyihinsä eikä hän saa käyttää valitsemiaan
menetelmiä omien tarkoitusperiensä edistämiseen vaan toiminnan tulee edetä aidosti ryhmän ehdotusten ja päätösten mukaan. (Summa & Tuominen 2009, 9 - 10.)
Toiminnallisissa menetelmissä fasilitaattorin tulisi löytää oma, persoonaan soveltuva tyylinsä, jonka tulee olla luotettava, lämmin, avoin ja myös osaltaan humoristinen. Fasilitaattori on mukana omana persoonanaan, joka toimii ryhmän mukana ja kertoo myös jotain
itsestään. (Kolpakkala 2011, 181.) Roolin pääpaino on aktivoida ja innostaa osallistumaan
varsinaisen opettamisen sijaan ja tavoitteena on saada osallistujat toimimaan päämäärää
kohti, opastaa osallistujia omaa oppimista ja kokemusta kohden, rohkaista luovuuteen ja
yhteisen tiedon tuottamiseen. Fasilitaattorin on tärkeää kannustaa ja opastaa osallistujia
aktiiviseen keskusteluun positiivisen kokemuksen, yhteisen hengen ja uteliaisuuden avulla
eikä antaa valmiita ratkaisuja, vaan koordinoida toimintaa antamalla suuntaviivoja. Hänen
tulisi käyttää kuuntelevaa ja keskustelevaa dialogia ja ottaa arvostaen huomioon erilaiset
mielipiteet. (KSL 2017, 7.)
Fasilitaattorin tavoitteena on ryhmän kiinteyden lisääminen, jota saadaan aikaseksi parija pienryhmätyöskentelyllä, joka lisää keskinäistä vuorovaikutusta. Pari- ja ryhmätyöskentely tulisi toteuttaa siten, että ryhmän jäsenet olisivat mahdollisimman vieraita keskenään.
Toiminnallisissa ja osallistavissa menetelmissä käytetään nelivaiheista rakennetta: virittäytyminen, toiminta, tunneilmaisu eli jakaminen ja loppukeskustelu. Virittäytymisellä saadaan aktiivista läsnäoloa ja lisätään yleistä turvallisuutta. Tapaamiskerran alussa osallistujia autetaan virittäytymään sopivaan tilaan, joka mahdollistaa toiminnan. Tutuillakin ryhmän jäsenillä on alussa tarve kertoa itsestään, joten ohjaaja mahdollistaa tämän sanallisilla reunaehdoilla, esimerkiksi pyytää kertomaan työpäivästä kolmella lauseella. Tämän
jälkeen ryhmän jäsenet ohjataan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja niihin rooleihin, joita
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tarvitaan toimintavaiheessa. Virittäytymisen jälkeen on toimintaosuus, jonka tavoitteena
on tuottaa jotakin uutta. Toiminnan tehtävänä on tuottaa tapahtuneesta uusi versio. Tunneilmaisussa eli jakamisessa osallistujat saavat kertoa, millaista toimintaosuuden tekeminen oli tai he voivat jakaa toimintaosuuden teemoihin liittyviä kokemuksiaan ilman kritiikkiä
tai neuvoja. Loppukeskustelussa käsitellään älyllisesti toimintaosuudessa tehtyä, nähtyä
ja koettua. Voidaan miettiä myös ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Pohdinta voi johtaa virittäytymistä seuraavaan toimintaan. (Kolpakkala 2011, 184 – 185.)
Työn jatkuva muuttuminen tarvitsee käytännönläheisiä ja moniulotteisia kehittämismenetelmiä, joilla saadaan luotua jotain konkreettista ryhmien ja ihmisten toimintaan. Valittujen
menetelmien kriteerinä tulee olla toimivuus ja vaikuttavuus organisaatioiden ja ihmisten
käytännön kehitystyössä. Toiminnalliset menetelmiä käyttäen saadaan osaltaan lisäarvoa
ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden kehittämistyössä ja keskeisenä tehtävänä on avata
vaikuttavia tekijöitä ja merkityksiä, jolloin muutoksen kokonaisuutta on helpompi ymmärtää
ja koettuun asiaan tai ongelmaan saa hieman etäisyyttä. Menetelmien tavoitteena on sisäistää asia uutena, eri muotoon käsiteltynä ja niiden vahvuutena on mahdollisuus käsitellä asioita samanaikaisesti useilla eri tasoilla, jolloin kaikki asiayhteydet voivat olla esillä.
Tällöin ongelmanratkaisussa voidaan tarkastella osioita ja niiden välisiä suhteita voidaan
tarkastella samanaikaisesti, myös abstraktit teemat saadaan helpommin näkyviksi. Menetelmät mahdollistavat samalla ympäristön niin sanottujen heikkojen signaalien tutkimisen
ja niiden vaikutusten hahmottamisen yksilö- ja ryhmätasolla. (Soikkanen 2012, 17 -18, 42
-43; Kolpakkala 2011, 182.)
Toiminnallisissa ja osallistavissa menetelmissä oppiminen tapahtuu tutkimalla, kokeilemalla ja itse tekemällä. Tällöin ymmärrys syntyy konkreettisen harjoittelun avulla samanaikaisesti toiminnan, tunteen ja järjen tasolla. Oppiminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti, yhdistämällä tunne ja järki. Kokeilemalla saadaan aikaiseksi uusia ajattelu- ja toimintamalleja
ja ahaa-elämyksiä. Ryhmätilanteessa yhteinen havainnointi auttaa löytämään uusia näkökulmia. Menetelmät mahdollistavat luovuuden ja samalla voidaan oppia uutta pelien ja
leikkien avulla. (Soikkanen 2012, 45, 146.)
Fasilitointimenetelmät voidaan jakaa ideointiin, ideoiden työstämiseksi käytäntöön ja arviointiin. Ideointimenetelmien avulla herätellään ryhmän luovuutta ja kuunnellaan kaikkien
ehdotuksia. Suunnitteluvaiheessa ideoista muokataan käytännön toimintaehdotuksia. Arvioinnissa opitaan ja jatketaan toiminnan kehittämistä. Käytännössä ideointi, niiden työstäminen käytännön toiminnaksi ja toiminnan arviointi ovat rinnakkaisia prosesseja ja
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toimintasuunnitelmaa tehdessä täytyy usein palata ideointivaiheeseen. Toimintaa arvioidessa syntyy uusia kehittämisehdotuksia ja jatkotoimia. (Summa & Tuominen 2009, 1415.)

KUVIO 6. Käytännön ideointi (mukaillen Summa & Tuominen 2009, 15).

Fasilitaattori voi käyttää hyvinkin erilaisia menetelmiä saman ryhmän kanssa toimiessaan.
Toiminnallisen ja osallistavan työskentelyn avulla nostetaan ryhmän energiatasoa, luodaan myönteistä ilmapiiriä ja parannetaan ryhmän jäsenten välistä luottamusta. Menetelmien tavoitteena on osaltaan alentaa osallistumiskynnystä ja tehdä käsiteltävä asia helpommin ymmärrettäväksi. Eri menetelmiä käytettäessä kaikilla ryhmän jäsenillä on halutessaan mahdollisuus osallistua, ryhmän toiminta on rikkaampaa ja yhteisten tavoitteiden
saavuttaminen helpompaa. Osallistavina menetelminä käytetään työkaluja tai harjoituksia,
joilla ohjataan keskustelu- tai suunnittelutilannetta ja annetaan ihmisille mahdollisuus ilmaisuun muutenkin kuin puhumalla. Toiminnan jälkeen harjoitus puretaan keskustelemalla ja arvioimalla harjoituksen tuloksia. Ryhmän toiminta jaetaan karkeasti vaiheisiin
aloitus ja suunnittelu, toiminta sekä arviointi ja jatkotoiminnan suunnittelu. (KSL 2017, 6.)
Erilaisten ideointimenetelmien tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ja näkökulmia tai kehittää uusia menetelmiä ja toimintatapoja pohdittavana olevaan aiheeseen. Ideointiin on
kehitetty erilaisia menetelmiä, esimerkiksi aivoriihi, käänteinen aivoriihi, ideointipuu ja
miellekartat. (Tevere 2019b; Haukijärvi, Kangas, Knuutila, Leino-Richert, & Teirasvuo
2014, 18 -25.)
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Aivoriihen on kehittänyt vuonna 1941 Alex Osborn ja siitä on useita erilaisia sovelluksia.
Aivoriihessä tuotetaan suuri joukko vaihtoehtoisia ideoita, joista seulotaan parhaat esille.
Huonojakaan ideoita ei hylätä, vaan ne arkistoidaan tulevaisuuden varalle mahdollista
käyttöä varten. Ajatuksena on, että määrä tuottaa laatua eli suuressa määrässä ideoita on
todennäköisesti myös hyviä toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Samalla toisten ideoista voi
syntyä uusia ideoita. Aivoriihen vaiheita ovat menetelmän esittely, ongelman määrittely ja
rajaaminen, ideointivaihe, arviointi ja valinta. Aivoriihen haasteena on saada ideoista
konkreettista hyötyä, joten teemojen tulisi olla lähellä omaa toimintaa, jolloin ideoita voidaan hyödyntää käytännön kehitystyössä. (Innokylä 2019a; Harisalo 2011, 79 - 80.)
Aivoriihen toteutukseen tarvitaan puheenjohtaja ja riittävä osallistujamäärä sekä rauhallinen työskentelytila. Osallistujat voivat olla aina samat tai aivoriihi voidaan koota joka kerta
eri ihmisistä, useimmiten ratkaistava ongelma määrittelee osallistujat. Yleensä aivoriihen
ryhmäkoko on kahdeksasta viiteentoista, ideoita voidaan tuottaa myös neljän – kahdeksan
hengen pienryhmissä. Aikaa työskentelyyn tulisi varata riittävästi, kahdesta kolmeen tuntiin, jolloin ideointityöskentelyvaiheet ovat 10 – 20 minuuttia kerrallaan. Aivoriihen puheenjohtajan tehtävänä on antaa ryhmälle ratkaistava ongelma ja varmistaa, että jokainen ryhmän jäsen on ymmärtänyt sen samalla tavalla. Ryhmän jäsenten tehtävänä on tuottaa
mahdollisimman paljon ideoita nimettyyn ongelmaan noudattaen aivoriihen sääntöjä. Puheenjohtaja huolehtii, että kaikkien sovittujen vaiheiden läpi käynnin, sääntöjen noudattamisen ja hän kirjoittaa saadut ideat ylös. (Tevere 2019a; Harisalo 2011, 80 -81.)
Ongelman määrittely ja siitä keskusteleminen auttaa osallistujia asettumaan samalle tasolle ongelmaan nähden. Ideointia auttaa osallistujien yhteinen näkökulma. Lyhyt, noin 10
minuutin keskustelu avaa ongelmaa, mutta sen tarkoituksena ei ole muuttaa sitä eikä
tehdä ryhmästä asiantuntijoita ongelman suhteen. Keskustelu tulee olla tietomäärältään
pieni, jotta se ei kahlitse luovaa ja vapaata ideointia. Aivoriihessä on tavoitteena tuoda
esiin erikoisiakin ideoita, joten puheenjohtajan tulisi kannustaa vapaaseen ideointiin, parantelemaan toisten ideoita sekä yhdistelemään eri ideoita ilman arvostelua. Villit ideat
auttavat ryhmää ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta ja irrottautumaan vanhoista
toimintamalleista ja ratkaisuista. Hyväntahtoinen kommentointi ja huumori auttavat osallistujia vapautumaan ja parantavat ideointia. Valinta- eli kritiikkivaiheessa ideat voidaan
koota yhteen ja esimerkiksi äänestämällä valita parhaimmat ideat. Tässä vaiheessa puheenjohtajan tulee muistuttaa avoimesta ja luovasta ilmapiiristä. Valintavaiheessa osallistujat arvoivat ideoita kriittisesti ja valitsevat niistä parhaat. Toisaalta aivoriihessä voidaan
olettaa puheenjohtajan omistavan ongelman, joten hän voi päättää ongelman lopullisen
valinnan ehdotetuista ideoista. Ongelmaksi tulisi valita se, joka edistää huomattavasti
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asioiden tai toimintojen järkeistämistä tai joka haittaa olennaisesti toimintaa. (Innokylä
2019a; Harisalo 2011, 81 - 90.)
Käsite- tai miellekartan (mind map) perusideana on esittää käsiteltävä aihe graafisena, jolloin se on helpompi hahmottaa. Tavoitteena on etukäteen määritellyn aihepiirin käsittely ja
kokonaisuuden hahmottaminen graafisin keinoin. Käsitekartta on hierarkkisempi kuin miellekartta. Käsitekartan avulla etsitään tarkasteltavaan teemaan liittyviä käsitteitä ja luokitellaan asioita tiettyyn järjestykseen, esimerkiksi tietyn prosessin vaiheiden hahmottaminen.
Miellekartta on vapaamuotoisempi kuin käsitekartta eikä siinä ole yhtä tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi hierarkkisuuteen tai asioiden linkittämiseen. Miellekartassa keskellä on
pääaihe kirjoitettuna, josta lähtee eri suuntaan haarautuvia aiheeseen kuuluvia tai siitä
mieleen tulevia osatekijöitä. (Tevere 2019.)
8x8-menetelmää käytetään tietyn ongelman tai aiheen ratkaisun ideointiin (kuvio 7).. Tavoitteena on löytää ongelmalle 64 uutta ideaa. Menetelmä on samantapainen kuin miellekartta, mutta hallitumpi. Miellekartassa ideoiden tai näkökulmien määrää ei ole rajattu,
mutta 8x8- menetelmässä ideoita tai näkökulmia voi olla vain kahdeksan. Alkuperäisen
idean mukaan määritelty ongelma tai ideointiaihe kirjoitetaan A4-paperille, jonka ympärille
sijoitetaan kahdeksan paperia. Näille papereille kirjoitetaan ongelmasta mieleen tuleva
idea. Nämä ideat siirretään uusiksi aloituspisteiksi, joista kaikista tuotetaan uudet kahdeksan ideaa. Lopputuloksena saadaan 64 eri näkökulmaa alkuperäiseen ongelmaan tai ideointiaiheeseen. (Haukijärvi ym. 2014, 23- 25; Ojasalo ym. 2014, 163.)

KUVIO 7. Mallikuva 8 x 8-menetelmästä (mukaillen Haukijärvi ym. 2014, 24).
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4.4

Aineiston analyysi

Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat tutkimuksen ydin ja tärkeä vaihe, johon
tähdätään aloitettaessa tutkimusta. Analyysivaihe selvittää tutkijalle, tutkimusongelmien
vastaukset tai tutkijalle voi selvitä, miten ongelmat olisi pitänyt muotoilla. Analysointitapoihin tai analysoinnin ajankohtaan ei ole tiettyjä sääntöjä. Yleensä analysointi ajoitetaan aineiston keräämisen ja järjestelyn jälkeen, etenkin jos tietoa on kerätty strukturoidulla lomakkeella. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään tutkimuksen eri vaiheissa ja yleensä eri menetelmiä käyttäen, jolloin aineiston analyysiä tehdään
tutkimusprosessin eri vaiheissa ja usein aineiston keräämisen kanssa samanaikaisesti.
Aineiston käsittely ja analysointi on kuitenkin hyvä aloittaa mahdollisimman pian keräysvaiheen tai kenttävaiheen jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2009, 221 -223.)
Laadullisessa tutkimuksessa analyysin tekeminen koetaan usein vaikeaksi aineiston runsauden ja elämänläheisyyden vuoksi eikä kaikkea aineistoa yleensä ole tarkoituskaan
analysoida. Laadullinen aineisto kannattaa yleensä kirjoittaa puhtaaksi eli litteroida. Litterointi voidaan suorittaa kaikesta kerätystä aineistosta tai valiten esimerkiksi teemojen mukaan. Litteroinnin tarkkuus määrittyy tehtävän analyysin mukaan ja aineistoa voidaan analysoida eri tavoin. Karkeasti erotellen analyysi voidaan jakaa joko selittämiseen tai ymmärtämiseen ja tutkija tekeekin usein jo alustavia valintoja tutustuessa ja teemoittaessaan
aineistoa. Selittäminen tarkoittaa yleensä tilastollista analyysiin perustuvia päätelmiä ja
ymmärtäminen laadulliseen analyysiin perustuvia päätelmiä ja analyysitavaksi tulee valita
se, joka tuo parhaiten esiin vastauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään. Laadullista aineistoa voidaan analysoida esimerkiksi teemoittelulla, tyypittelyllä tai sisällön erittelyllä.
(Hirsjärvi ym. 2009, 222 -225.)
Teemoittelussa on Moilasen ja Räihän (2015) mukaan kyse aineiston pelkistämisestä, jolloin tekstistä nostetaan esiin olennaisimmat asiat. Teemoittelu on samantyylistä kuin luokittelu, mutta teemoittelussa painotetaan, mitä kustakin teemasta on tuotu esiin (Tuomi &
Sarajärvi 2013, 93). Teemojen tavoitteena on tuoda esiin tekstin merkityksen antojen ydin,
jolloin merkitys kohdistuu tekstin sisältöön eikä yksittäisiin kohtiin. Aineistoa teemoittaessa
tutkija lukee tekstiä useaan kertaan ja pyrkii löytämään sanoittamattomatkin merkitykset.
Tutkijan ongelmanasettelu määrittää tiettyyn asiaan liittyvien merkitysten hakemisen vai
määrittääkö hän tekstin kokonaisuuden mukaan oman sisällöllisen logiikan eli kyseessä
on aineistolähtöinen analyysi. Tutkija voi teemoittaa kerättyä aineistoa myös omien kysymystensä kautta, jolloin keskeistä on mitä aineistosta nousee kunkin teeman kohdalla ilman, että tutkija etsii teemoja aineistosta. (Moilanen & Räihä 2015, 61.) Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan teemoittelu tarkoittaa laadullisen aineiston pilkkomista ja

40

ryhmittelyä aihepiireihin, jolloin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta etsitään teemoja eli aiheita, jolloin tarkoituksena on etsiä aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia ajatuksia. (Tuomi & Sarajärvi
2013, 93.)
Kehittämistoimintaan liittyy tutkimuksen näkökulmasta haasteita, koska kehittämishankkeen eteneminen määrittyy yleensä tilannekohtaisesti, joten aineiston analyysiin ei ole aikaa tai resursseja samalla lailla kuin perinteisessä tutkimuksessa, mutta toisaalta kehittämishankkeen aineistoa käsitellään yleensä kapeammasta näkökulmasta kuin perinteisessä tutkimuksessa. Yleensä kehittämistoiminnan tietopohja ohjaa kehittämisprosessia,
joka vaatii aineistolta nopeaa vastaamista ja tämä osaltaan vaikuttaa tiedonhankinnan tapaan ja aineiston analysointiin. Usein kehittämistoiminnassa tuotetaan monia laajoja aineistoja, joiden systemaattiseen analysointiin ei ole mahdollisuuksia ja tällöin valitaan yksi
pääaineistoon perustuva analysointi. Kehittämishankkeessa on oleellista, että saatu tieto
on käyttökelpoista ja hyödyllistä. (Toikko & Rantanen 2009, 120 – 122.)
Tämän kehittämishankkeen aineisto koostui sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyn vastauksista, työpajojen ryhmätöiden materiaalista ja työpajojen palautteesta. Työpajoissa käytyjä keskusteluja ei käytetty varsinaisesti aineistona, mutta tein itselleni lyhyitä
muistiinpanoja keskusteluista tukemaan työpajojen teemoittelua. Työpajat järjestettiin kahden viikon välein, joten analysointi tapahtui vaiheittain. Koostin ennakkokyselyjen vastaukset ensin jokaisen kysymyksen alle ja luin ne useampaan kertaan läpi samalla alleviivaten
ilmauksia. Tämän jälkeen aloitin tekstin pelkistämisen kautta aineiston teemoittelun. Taulukossa 1 on esimerkkejä sairaanhoitajien vastauksista tehtyä teemoittelua tekstin pelkistämisen avulla. Sairaanhoitajien kyselyn vastaukset jaettiin aineistoon pohjautuen teemoihin työn suunnittelu, tiiminvetäjyyden toteutuminen, toiminnan kehittäminen ja kollegiaalinen yhteistyö. Esimiesten kyselyn vastaukset jaettiin teemoihin sairaanhoitajan työtehtävät, tiiminvetäjyys, kehittämiskohteet ja esimiehen tuki. Kyselylomakkeiden vastaukset
teemoittelun mukaisesti on avattu luvussa 5.2 ”Ennakkokysely palvelutalojen sairaanhoitajille ja esimiehille”. Teemoittelun pohjalta ensimmäisen työpajan ryhmätöiden aiheiksi nostettiin neljä ongelmaa, johon pyrittiin löytämään ratkaisuja 8x8-meneteelmää hyödyntäen.
Aineistolähtöisessä analyysissa tutkija täsmentää teemoittelun jälkeen niiden merkityssisältöä esimerkiksi käsitekartan avulla. Aineistosta etsitään tällöin kuhunkin teemaan liittyvät asiat, joka voidaan tehdä esimerkiksi käsitekartan muodossa. (Toikko & Rantanen
2009, 61.) Analysoin ensimmäisen työpajan ryhmätöiden aineiston käsitekarttojen avulla,
joka on kuvattu luvussa 5.6
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TAULUKKO 1. Esimerkki sairaanhoitajan ennakkokyselyn aineiston teemoittelusta
Suora lainaus

Pelkistäminen

Ydinasia

Teema

Lähihoitajat eivät

Lähihoitajat eivät

Lähihoitajien muu-

Toiminnan kehittä-

siedä muutoksia,

arvioi omia työtapo-

tosvastarinta

minen

uusia ideoita ei ha-

jaan ja totuttuja ru-

luta käyttöön. Työt

tiineja

Työn suunnittelu

tehdään samalla
kaavalla, liian laitosmaisesti
Perushoitotyö mää-

Perushoidon suuri

Perushoidon suuri

rittää päivän sisäl-

osuus määrittää

osuus

lön. Perushoidon lo-

sairaanhoitajan

massa hoidan esi-

työtä

merkiksi soittamiset
terveysasemalle tai
lääkärille
Luottamus työkave-

Hyvä ja luonteva

Onnistuminen tii-

Tiiminvetäjyyden

reihin. Tulen toi-

vuorovaikutus, luot-

minvetäjänä

toteutuminen

meen erilaisten ih-

tamus

misten kanssa (työkaverit, asukkaat,
omaiset). Asioiden
jakaminen
Kysyn neuvoa, an-

Sairaanhoitaja-kol-

Yhteistyö toimii hy-

Kollegiaalinen yh-

nan neuvoja. Pohdi-

legalta saa apua ja

vin

teistyö

taan yhdessä, tie-

tukea. Käytetään

donkulku/raportoin-

hyödyksi kaikkien

nit hyviä, kattavia.

vahvuuksia ja osaa-

Tasa-arvo: jokai-

mista

sella omat vahvuudet ja osaamisalueet
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Työpajojen palautelomakkeessa oli strukturoituja ja avoimia vaihtoehtoja. Teemoina palautelomakkeen analysoinnissa olivat työpajojen tavoitteiden esittäminen, saavuttaminen,
materiaali ja menetelmät ja kollegiaalisuus. Palautelomakkeen vastaukset on avattu luvussa 5.6 ”Työpajojen yhteenveto”.
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5
5.1

KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN
Kehittämishankkeen eteneminen ja aikataulu

Työskentelen ikääntyneiden asumispalveluissa yksikön esimiehenä ja sairaanhoitajien tiiminvetäjyys oli asumispalveluiden esimiespalavereissa keskustelujen aiheena syksyllä
2018. Esimiehet kokivat tiiminvetäjyyden toteutuvan yksiköissään eri tasoisesti: Osassa
yksiköitä sairaanhoitajat työskentelivät aktiivisesti esimiehen tukena ja osassa yksiköitä
arkityön johtaminen ei toteutunut odotusten mukaisesti. Osasyynä tähän arveltiin olevan
liian epämääräinen työnkuva. Palautteen pohjalta asumispalveluissa tehtiin kirjallinen kuvaus palveluasumisen rooleista lähihoitaja, sairaanhoitaja ja esimies (liite 3). Roolikuvauksen tarkoituksena oli selkiyttää eri ammattiryhmien rooleja asumispalveluissa ja osaltaan
tukea sairaanhoitajien tiiminvetäjyyttä.
Koin sairaanhoitajien tarvitsevan omassa yksikössäni vahvistusta tiiminvetäjyyteen, jonka
pohjalta lähdin suunnittelemaan ”sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden vahvistaminen”-kehittämishanketta asumispalveluihin. Keskustelin aiheesta asumispalveluiden tulosaluejohtajan
kanssa huhtikuussa 2019 ja hän kannusti minua aloittamaan hankkeen. Ikääntyneiden
asumispalveluissa työskentelee noin 60 sairaanhoitajaa Päijät-Hämeen alueella, joten
koko asumispalveluiden sairaanhoitajien mukaan ottaminen samalla kertaa ei ollut mahdollista. Rajasin kehittämishankkeen tulosaluejohtajan kanssa käymäni keskustelun pohjalta Orimattilan seudulle, jossa työskentelen itse ja pystyin siten suunnittelemaan kehittämishankkeen työpajojen käytännön toteuttamisen oman työyksikön kokoustiloihin.
Keskustelin kehittämishankkeesta ja käytännön toteutuksesta hankkeeseen osallistuvien
yksiköiden esimiesten kanssa toukokuussa 2019. Tällöin sovimme alustavasti työpajojen
toteutusaikataulun, jonka suunnittelin sairaanhoitajien vuosilomien mukaan siten, että
mahdollisimman moni pääsisi toteuttaviin työpajoihin. Lähes kaikilla osallistujilla oli lomajaksoja vielä elo-syyskuussa ja kahdella yksiköllä oli alkamassa pitkäkestoinen työyhteisön työhyvinvointihanke syyskuun lopulla. Sairaanhoitajien työpajojen toteuttamisajankohta rajautui näillä reunaehdoilla elokuun loppuun- syyskuun puoliväliin. Sovin toteutuspäivät (29.8.19 ja 12.9.19) esimiesten kanssa kesäkuussa 2019 ja varmistin vielä heinäkuun lopulla yksiköiden esimiehiltä suunniteltujen työpajojen toteutumisen ennen työvuorolistojen suunnittelua.
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TAULUKKO 2. Kehittämishankkeen aikataulu

Kehittämishankeen toteuttamissuunni-

Kuukausi

telma
aiheen rajaus ja suunnittelu

huhtikuu -toukokuu 2019

kysely esimiehille

kesäkuu

kysely sairaanhoitajille

kesäkuu

kyselyjen tulosten purku ja analysointi

heinäkuu

teoriaosuuden kirjoittaminen

touko- elokuu

työpajojen käytännön suunnittelu

heinä -elokuu

sairaanhoitajien työpajat

elo- syyskuu

työpajojen purku ja analysointi

syys-lokakuu

kehittämishankkeen työstäminen lopulliseen

marraskuu

muotoon
Kehittämishankkeen julkaiseminen

marraskuu-joulukuu

Valmistuminen

joulukuu 2019

5.2

Ennakkokysely palvelutalojen esimiehille ja sairaanhoitajille

Työpajojen sisällön suunnittelua varten Orimattilan seudun palvelutalojen sairaanhoitajille
ja esimiehille tehtiin ennakkokysely kesäkuussa 2019. Ennakkokyselyllä selvitettiin sairaanhoitajien sen hetkistä käsitystä omasta työnkuvasta ja työtehtävistä asumispalveluissa sekä heidän suhtautumistaan tiiminvetäjyyteen. Esimiehiltä kysyttiin heidän mielipidettään sairaanhoitajien työnkuvasta, tiiminvetäjyyden toteutumisesta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Ennakkokyselyn tarkoituksen oli saada esiin hyvin toimivia asioita sekä
kehittämiskohteita, joita tulisi sairaanhoitajien työpajoissa tuoda esiin.
Kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköpostilla, jolloin vastaaja tuli tunnistetuksi tai palauttamalla tulostetut vastaukset nimettömänä sisäisellä postilla. Kysymykset lähetettiin
sähköpostitse 4.6.2019 (liite 1) ja kyselyyn toivottiin vastauksia viimeistään 14.7.2019.
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Sairaanhoitajien ennakkokyselyyn (liite 2) vastasi 11 sairaanhoitajaa eli vastausprosentti
oli 92 prosenttia. Sairaanhoitajien kyselyn vastaukset jaettiin aineiston perusteella teemoihin työn suunnittelu, tiiminvetäjyyden toteutuminen, toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.
Työkokemus vaihteli 0,8 vuodesta – 25 vuoteen ja he olivat työskennelleet nykyisissä työtehtävissään 0,8 – 10 vuotta. Yksiköissä työskentelee jokaista sairaanhoitajaa kohden
seitsemästä yhteentoista lähihoitajaa ja usein sairaanhoitaja on ainoana oman ammattikuntansa edustajana työvuorossa.
Vastaajien mukaan työpäivän ja työn suunnittelussa perushoidon suuri osuus hankaloitti
varsinaisia sairaanhoitajien työtehtävien hoitoa. Kaikki vastanneet kokivat perushoidon
määrittävän työpäivän sisällön, jolloin varsinaisiin sairaanhoitajan työtehtäviin jäi vähän
työaikaa. Sairaanhoitajien päivittäistä työaikaa ei ollut työvuorosuunnittelussa eritelty perushoitoon ja sairaanhoitajan työtehtäviin, joten suurin osa sairaanhoidollisia työtehtävistä
piti suorittaa perushoidon lomassa ja iltapäivisin, kun iltavuoro oli tullut töihin. Iltapäivään
kasautuneet työtehtävät aiheuttivat osalla usein ylitöihin jäämistä. Osalla sairaanhoitajista
oli kolmen viikon listassa 1- 2 sairaanhoitajan työpäivää, jolloin he eivät osallistuneet perushoitoon vaan koko työvuoron sai käyttää sairaanhoidollisiin työtehtäviin. Nämä toimistopäivät auttoivat tekemättömien työtehtävien purkamisessa ja kyseisille päiville pystyi
suunnittelemaan sairaanhoitajille kuuluvia työtehtäviä, koska ei tarvinnut miettiä perushoitoa. Kaikki vastaajat suunnittelivat omien työtehtäviensä hoitoa sekä työvuoron alussa että
pidemmällä tähtäimellä. Osa vastaajista kertoi tekevänsä edellisenä päivänä tehtävälistaa
itselleen. Työkokemus auttoi työn suunnittelussa ja ennakoinnissa, kalenteri ja muistilaput
olivat tärkeitä apuvälineitä työn suunnittelussa. Jos sairaanhoitajia oli useampia, työtehtäviä jaettiin mahdollisuuksien mukaan sairaanhoitajien kesken. Kaikki vastaajat kokivat,
että niin sanotut pakolliset työtehtävät tuli hoitaa, oli siihen aikaa tai ei. Osa kiireettömistä
työtehtävistä oli pakko siirtää joko seuraavalle päivälle tai myöhemmäksi.
Perushoitotyö määrittää päivän sisällön. Perushoitotyön lomassa hoidan esimerkiksi soittamiset terveysasemalle ja lääkehoitoon liittyvät asiat.
Kalenteri on tärkeä työväline, kokemuksen myötä osaan ennakoida asioita
Usein toisen sairaanhoitajan kanssa suunnittelemme yhdessä etukäteen, jotta esimerkiksi lääketilaukset ovat ajan tasalla
Toimisto-päiväksi suunnittelen etukäteen asioita, esimerkiksi hoitotarvike-jakeluasiat, lääkeasiat, yhteydenpito omaisiin
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Työkokemuksen pituus ei ollut merkittävä tekijä tiiminvetäjyyden toteutumiseen tai siihen,
millaisia onnistumisia tai haasteita sairaanhoitajat kokivat tiiminvetäjyydessä. Vastaajien
tavoitteena oli kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti ja kollegiaalisesti. Vuorovaikutus koettiin pääasiassa hyvänä ja työasioita voitiin jakaa, tosin voimakas muutosvastarinta
vaikutti myös vuorovaikutuksen onnistumiseen. Vastaajat kokivat luottamuksen toimivan
työyhteisössä molemmin puolin. Osa vastaajista koki yhteistyön ja tiiminvetäjyyden toimivan hyvin silloin, kun jokainen tiimin jäsen hoiti omat työtehtävänsä eikä tarvinnut muistuttaa tai ohjata työtehtävissä, joiden pitäisi olla kaikille pidempään työskennelleille itsestään
selvyyksiä. Sairaanhoitajat kokivat palkitsevana tiimin auttamisen ja ohjauksen.
Olen tasa-arvoinen. Opettelen koko ajan, vaikeaa ajoittain delegoida asioita.
Koen onnistuvani asioiden opastamisessa ja neuvomisessa
Silloin kun hoitajat tekevät itsenäisiä päätöksiä liittyen asukkaan hyvinvointiin. Päivittävät hoitosuunnitelmat itse ja tarvittaessa konsultoivat sairaanhoitajaa
Haasteita koettiin tiimin negatiivisuudessa, voimakkaassa muutosvastarinnassa ja sairaanhoitajien ammattitaidon arvostuksessa. Sairaanhoitajat kokivat, etteivät lähihoitajat
halunneet miettiä asioita laaja-alaisesti, vaan pääasiassa keskityttiin oman työvuoron työtehtäviin, mikä osaltaan aiheutti paikallaan junnaamista ja jopa merkityksettömiin yksityiskohtiin puuttumista. Muutosvastarinta oli useassa yksikössä voimakasta. Sairaanhoitajat
kokivat, etteivät lähihoitajat halunnet muuttaa työtapojaan, koska ei ymmärretty niiden
merkitystä suuremmassa mittakaavassa. Sairaanhoitajat kokivat eriävät vahvat mielipiteet hankalana yhteisten näkökulmien löytämisessä ja muutosten eteenpäin viemisessä.
Vaikka vuorovaikutus koettiin pääasiassa hyvänä, vastauksissa tuli myös esiin epäkunnioitus sairaanhoitajan ammattitaitoa ja työn johtamista kohtaan. Perushoidon suuri osuus
ja kiire vaikuttivat tiiminvetäjyyteen, koska esimerkiksi tiimipalavereihin oli vaikeaa löytää
sopivaa ajankohtaa. Osa vastaajista koki, ettei heillä ollut varsinaista tiiminvetäjyyttä vaan
sairaanhoitaja oli yksi tiimin jäsen. Sairaanhoitajan työnkuvan ei koettu tukevan tiiminvetäjyyttä eikä sitä osan mielestä ollut sanoitettu tarpeeksi tai tuotu riittävän selkeästi esille
työhaastattelussa.
Paikallaan junnaavat asiat, negatiivisuus ja lyhytnäköisyys
Monesti paljon erilaisia mielipiteitä asioista, ei olla samoilla linjoilla, vankat mielipiteet jokaisella. Yhteen hiileen puhaltaminen välillä vaikeaa
Lähihoitajat eivät siedä muutoksia, uusia ideoita ei haluta käyttöön. Tehdään työt
samalla kaavalla, liian laitosmaisesti
Lähihoitajat eivät arvosta/kunnioita sairaanhoitajia.
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Koen oman tämänhetkisen työn koordinoijana, en arkityön johtajana. Hakiessani
työtä ei työnkuvassa tuotu esille tiiminvetäjyyttä.
Lähes kaikilla palvelutalojen sairaanhoitajilla oli kollegoita samassa yksikössä ja yhteistyö
sujui pääasiassa hyvin. Kollegiaalinen tuli koettiin erittäin tärkeänä, koska samassa talossa työskentelevältä kollegalta voitiin hakea vahvistusta omille ajatuksille ja yhteistyö
auttoi myös työyhteisön työtapojen kehittämisessä. Työtehtävien jakamisen koettiin helpottavan omaa työtaakkaa ja kollegat myös auttoivat mielellään toisiaan. Samanlaiset ajatustyylit helpottivat yhteistyötä, osa koki näkemyserojen vaikeuttavan yhteistyötä jonkun
verran. Jos sairaanhoitajalla ei ollut kollegaa, hän sai tukea esimieheltään. Yksiköiden välistä yhteistyötä on melko vähän, suurin osa vastaajista kertoi yksiköiden välistä yhteistyötä olevan silloin tällöin.
Yhteistyö sujuu erittäin hyvin, toiselta sairaanhoitajalta saa apua ja tukea ja yhdenvertaisuutta työnkuvaan
Kehitettävää on, mutta aika mutkattomasti toimii.
Yhteistyö tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli asukkaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Esimiehistä ennakkokyselyyn vastasivat kaikki kuusi kyselyyn valittua esimiestä. Palvelutalojen esimiehiltä selvitettiin (liite 3), miten esimies kokee omassa yksikössään sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden toteutuvan. Esimiesten vastaukset on ryhmitelty teemoittain sairaanhoitajan työtehtävät, tiiminvetäjyys, kehittämiskohteet ja esimiehen tuki.
Kaikissa yksiköissä sairaanhoitaja osallistui perustyöhön ja useamman sairaanhoitajan yksiköissä sairaanhoitajat tekivät epäsäännöllistä 2-vuorotyötä, yhden sairaanhoitajan yksiköissä sairaanhoitaja työskenteli aamuvuoroissa arkisin. Sairaanhoitajan työaika laskettiin
kokonaisuudessaan yksiköiden hoitajamitoitukseen eikä työtehtäviä eroteltu päivittäisessä
työskentelyssä vaan perushoidosta tuli pyrkiä irrottautumaan viimeistään lounaan jälkeen.
Käytännössä irrottautuminen koettiin hankalaksi, koska osa perushoidon työtehtävät venyivät usein iltapäivälle ja lähihoitajat toivoivat myös sairaanhoitajan olevan niissä mukana. Sairaanhoitajat eivät tuoneet vastauksissaan esiin lähihoitajien painostusta, mikä
näkyi esimiesten vastauksissa. Esimiehet kokivat, etteivät lähihoitajat ymmärrä sairaanhoitajien työtehtävien vaativan aikaa päivittäin. Melko matalat hoitajamitoitukset vaikeuttivat esimerkiksi toimistopäivien toteuttamista työvuorosuunnittelussa. Esimiehet pyrkivät
suunnittelemaan työvuoroihin 1 -2 toimistopäivää kolmen viikon listaan, mutta aina se ei
ollut mahdollista poissaolojen ja sijaisten huonon saatavuuden vuoksi.
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Osallistuu päivittäiseen perushoitoon. Pyritty iltapäivät rauhoittamaan sairaanhoitajille omia tehtäviä varten ja silloin tällöin löytynyt tilaa toimistopäiville-päiville, jolloin
sairaanhoitaja voi hoitaa rästitehtäviä.
Sairaanhoitaja osallistuu aamusta perushoitoon, jonka jälkeen siirtyy sairaanhoitajan työtehtäviin päivittäin.
Perushoidosta irrottautuminen koetaan hankalana, osittain lähihoitajien painostuksen vuoksi. Tämä aiheuttaa töiden kasaantumisen ja kiireen tunteen.
Sairaanhoitajien keskinäinen työnjako toteutui esimiesten mielestä pääsääntöisesti hyvin
ja työskentely oli itsenäistä. Yleensä työtehtävät oli jaettu palvelutalossa olevien ryhmäkotien mukaisesti. Osassa yksiköitä oli säännöllisesti sairaanhoitajien palavereja, joissa sovittiin laajemmista yksikköä koskevista linjoista yhdessä esimiehen kanssa. Esimiehet kokivat sairaanhoitajan työn olevan tärkeä osa esimiestyötä, koska sairaanhoitajat osallistuivat päivittäiseen hoitotyöhön ja pystyivät arvioimaan käytännön toteutumista. Esimiehen
työtehtävät olivat hallinnollisia, jolloin päivittäisen hoitotyön toteutumisen arviointi esimiehen työtehtävänä oli vaikeampaa.
Sairaanhoitajat yhdessä suunnittelevat töitään ja jokaisella on omat ryhmäkotivastuualueet. Yhteistyö sujuu todella hienosti.
He ovat esimiehen kollegoita päivittäisissä työtehtävissä.

Esimiesten näkökulmasta tiiminvetäjyyden toteutumisessa oli haasteita, mutta moni asia
myös toimi. Päivittäin työnjohtaminen toteutui pääsääntöisesti hyvin ja esimiehet kokivat
sen tukevan omaa johtamistaan. Sairaanhoitajilla oli yksikön hoitotyöstä kokonaisvaltainen vastuu, joka piti sisällään sairaanhoidon lisäksi myös asumispalveluiden strategian
toteutumisen. Esimies arvioi yhdessä sairaanhoitajien kanssa yksikön toimintaa ja kehittämiskohteita. Esimiehen poissa ollessa sairaanhoitajilla oli työnjohdollinen vastuu ja he hoitivat tällöin esimerkiksi lyhytaikaisten sijaisten hankkimisen yksikköön.

Päivittäinen hoitotyö, yhteys omaisiin ja asukasasiat sujuvat hyvin. Huolehtivat kalenteriin merkityt asukas yms. menot ja tapahtumat. Esimiehen poissa ollessa
hankkivat sijaiset yksikköön
Ovat osa arkityön johtamiset tekijöitä esimiehen tukena ja yritetään yhdessä löytää
arkipäivän johtamiseen tehokkuutta. Ovat iso osa esimiehen työtaakan helpottajia
Sairaanhoitajalla on kokonaisvaltainen vastuu asukkaista ja tarvittaessa työnjohdollinen vastuu yksiköstä
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Kehittämiskohteina sairaanhoitajien tiiminvetäjyydessä ja arkityön johtamisessa oli perushoidon osuus työnkuvassa ja lähihoitajien odotukset. Perushoidon suuri osuus häivytti sairaanhoitajan osaamista ja linjasi sairaanhoitajan herkästi samalle viivalle lähihoitajan
kanssa. Sairaanhoitaja työskenteli yleensä ainoana ammattikuntansa edustajana tiimissään, jolloin hän saattoi kokea lähihoitajien taholta joukkopainostusta perushoidollisiin tehtäviin. Säännöllisten tiimipalaverien puuttuminen oli osaltaan esimiesten mielestä yksi arjen johtamisen haaste. Tiimipalavereissa tulisi suunnitella arkityön käytännön toteutusta ja
miettiä asukaskohtaisia haasteita. Sairaanhoitajille ei jäänyt juurikaan aikaa oman työnsä
suunnitteluun, koska lähihoitajat eivät ymmärtäneet työtehtävien laajuutta eivätkä mielellään sallineet ”toimistossa istumista”.
Lähihoitajien ymmärtäminen, että sairaanhoitajilla tehtäviä, joissa tarvitaan aikaa ja
siksi sairaanhoitajan vetäydyttävä perushoidosta aika-ajoin heti kun mahdollista
Kehittämistä vaatisi se, että ymmärrettäisiin sairaanhoitajien laaja-alainen osaaminen. Pitäisi pystyä järjestämään työtehtävät niin, että sairaanhoitajat tekevät heille
kuuluvia tehtäviä eikä paino olisi perushoidollisissa työtehtävissä
Sairaanhoitajalle oman työn suunnitteluun aikaa/kehittämisaikaa
Rohkeus arjen johtamiseen ja epäkohtiin puuttumiseen, esimerkiksi asukkaan toimintakyvyn tukeminen päivittäisessä toiminnassa
Tiimipalavereiden suunnittelu ja toteutus

Esimiehet pyrkivät tukemaan sairaanhoitajien tiiminvetäjyyttä ja arkityön johtamista keskustelemalla sekä sairaanhoitajien että koko työyhteisön kanssa, ohjaamalla ja auttamalla
erilaisissa ongelmatilanteissa. Vastuun antaminen ja erilaiset palaverit tukivat osaltaan
sairaanhoitajien työnkuvaa arkityön johtajina. Aikaa sairaanhoidollisten työtehtävien hoitoon pyrittiin antamaan niin sanottuina toimistopäivinä, jolloin sairaanhoitajat eivät olleet
mukana perushoidossa.
Keskustelemalla heidän kanssaan ja ratkomaan ongelmia yhdessä. Antamalla
vastuuta ja järjestämällä toimistopäiviä
Pidämme muutaman kerran vuodessa yhteistyöpalavereja, joissa yhdessä suunnittelemme ja linjaamme asioita. Lähihoitajille on korostettu, että sairaanhoitajat
ovat myös tiiminvetäjiä ja että heille delegoidaan tarvittaessa asioita esimiehen
suunnasta
Yritän myös luoda aktiivista ja avointa keskustelua sairaanhoitajien kanssa. En
pidä sanelupolitiikasta vaan toivon yhdessä tekemistä ja sitoutumista asioiden hoitoon
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Sekä esimiesten että sairaanhoitajien vastauksissa suurimmaksi haasteeksi sairaanhoitajien työnkuvassa nousi suuri perushoidon osuus työajassa ja lähihoitajien muutosvastarinta sekä ymmärtämättömyys sairaanhoidollisten tehtävien vaatimasta ajasta. Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa toiminnan lähtökohtana on asukkaan toimintakyvyn
tukeminen, kodinomaisuus ja asukkaan mukaan ottaminen arjen toimintoihin. Tämän toiminta-ajatuksen myötä eri ammattikuntien työnkuvat ovat lähentyneet toisiaan ja samalla
hoitotyön ohelle on tullut paljon kodinhoidollisia töitä, esimerkiksi pyykinpesua, astioiden
tiskausta ja aterioiden valmistelua. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden palveluiden myöntämisperusteet ovat valtakunnan tiukimmat, jonka vuoksi uudet asukkaat
ovat entistä huonokuntoisempia ja kaikkien ammattiryhmien suhteellinen työmäärä on
kasvanut. Varsinaisiin sairaanhoitajan työtehtäviin on aiempaa hankalampaa löytää työaikaa, ellei sitä ole erikseen merkitty työvuorolistaan. Sairaanhoitajan työtehtävät limittyvät
perushoitotyöhön ja lähihoitajien saattaa olla vaikea hahmottaa niiden vaatimaa työaikaa.
Lähihoitajat ovat asumispalveluiden suurin ammattiryhmä, jolloin sairaanhoitajat herkästi
kokivat heidän taholtaan ryhmäpainetta perushoitoon osallistumisesta. Yksikön koosta ja
työvoiman saatavuudesta riippuen sairaanhoitajille voidaan suunnitella kolmen viikon työvuorolistaan niin sanottuja toimistopäiviä yhdestä kahteen, pienemmissä yksiköissä ei
välttämättä yhtään. Sairaanhoitajien vastauksissa korostui sairaanhoidollisten tehtävien
osuus, ei niinkään toiminnan suunnittelu tai kehittäminen.
Tiiminvetäjyyttä ei ole määritelty sairaanhoitajan työnkuvassa riittävän tarkasti eikä siihen
ole varattu yksikön mitoituksessa erillistä työaikaa. Asumispalveluissa on ollut yksikkökohtaisia työtehtävien määrityslistoja, joilla on pyritty avaamaan eri työtehtävien eroja. Työnkuvan haasteet ovat nousseet asumispalveluiden esimiesten kokouksissa säännöllisesti
esiin ja ikääntyneiden asumispalveluihin tehtiin yhteinen työtehtävien kuvaus talvella 2018
(liite 3). Tehtävänkuvauksen tavoitteena oli saada yhtenäinen linja sairaanhoitajien työnkuvaan ja siten selkiyttää lähihoitaja, sairaanhoitajan ja palveluesimiehen rooleja.
Sairaanhoitajat kokivat enemmän haasteita kuin onnistumisia tiiminvetäjyydessä. Tiiminvetäjyys yhdistyi sairaanhoitajien vastauksissa enemmän sairaanhoidollisiin työtehtäviin
kuin yksikön toiminnan kehittämiseen. Myöskään esimiehet eivät eritelleet vastauksissaan
sairaanhoitajan työtehtäviä tiiminvetäjyyteen nähden ja siten vastauksissa painottui sairaanhoitajuus. Esimiesten vastauksista nousi esille tarve saada sairaanhoitajien työnkuvaa muutettua enemmän koulutusta vastaavaksi.
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5.3

Työpajojen suunnittelu

Ensimmäisen työpajan sisältö koostuu sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyn vastauksista teemoittelun pohjalta, sairaanhoitajien työnkuvasta asumispalveluissa, asumispalvelun strategiasta sekä johtamisen teoriaosuudesta.
Työpajan alussa fasilitaattori käy PowerPoint-esityksenä läpi sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyn vastaukset koosteina läpi. Ennakkokysely-diojen jälkeen käsitellään
sairaanhoitajan tehtävänkuva asumispalveluissa (liite 3) sekä asumispalveluiden ”eletään
koko elämä- hyvän elämä lupaukset” käytännön toteutusta (kuva 1). Tiiminvetäjyyttä käsitellään ihmisten johtamisen näkökulmasta, jossa korostetaan molemminpuolista vuorovaikutusta, keskustelua ja koko tiimin yhteistä oman toiminnan arviointia.
Pienryhmätyöskentelyn menetelmänä käytetään muokattua 8x8-menetelmää (kuvio 9).
Ratkaistavia ongelmia oli useita ja aika rajallinen, joten fasilitaattori muokkasi työmenetelmää 8x8-menetelmää hyödyntäen. Fasilitaattori on tehnyt etukäteen ruudukon, jossa ratkaistava ongelma oli kirjoitettuna keskelle ja jokaisen ryhmän tuli keksiä oman ongelmansa ympärille kahdeksan ratkaisua. Fasilitaattori on määritellyt ratkaistavat haasteet
etukäteen ennakkokyselyjen vastausten teemoittelun pohjalta: 1) perushoito vie suurimman osan työajasta, 2) toiminnan arviointi ja epäkohtiin puuttuminen, 3) muutosvastarinta
ja 4) tiimipalavereita ei pidetä säännöllisesti. Perushoidon osuus ja muutosvastarinta nousivat sekä sairaanhoitajien että esimiesten vastauksista selkeästi esiin. Toiminnan arviointi ja epäkohtiin puuttuminen olivat hieman pimennossa sairaanhoitajien vastauksissa,
joten fasilitaattori nostaa tämän asian esiin esimiesten vastauksiin, esimiespalavereiden
pohdintoihin ja omaan työkokemukseen esimiehenä perustuen. Tiimipalaverit ovat yksi
tärkeimmistä tiedonkulun välineistä ja yhteisistä toiminnan arvioinnin kentistä. Tiimipalavereiden toteutuminen vaihtelee ajanpuutteen vuoksi yksiköittäin, joten yhdeksi pohdinnan
aiheeksi otetaan tiimipalaverit.
Ensimmäisen pienryhmäosuuden ja yhteisen keskustelun jälkeen valitaan fasilitaattorin
johdolla jokaiselle pienryhmälle ruudukosta uusi aihe, jota ryhmät lähtevät välittömästi jatkokehittämään samalla 8x8-ruudukolla. Jokainen ryhmä esittelee jatkokehitetyt aiheet samoin kuin ensimmäisellä kerralla.
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PERUSHOITO VIE
SUURIMMAN OSAN
TYÖAJASTA

KUVIO 9. Esimerkki ensimmäisen työpajan 8x8-ruudukosta.

Seuraavaa työpajaa varten fasilitaattori tekee ryhmätöistä koosteet ja yhteenvedon sairaanhoitajan työnkuvasta, joiden pohjalta toisessa työapajassa tehdään sairaanhoitajan
pelisäännöt asumispalveluihin.
Toisessa työpajassa osallistujat miettivät pienryhmissä viidestä kymmeneen tiiminvetäjän
pelisääntöä, jotka pohjautuvat ensimmäisen työpajan ryhmätöihin. Fasilitaattori kokoaa
esitetyt ideat suoraan Word-asiakirjalle, jonka jokainen osallistuja näkee videotykin kautta
samanaikaisesti. Esitetyt ideat jäsenellään ja yhdistellään yhdessä keskustellen siten, että
lopuksi pelisääntöihin jää maksimissaan kymmenen kohtaa.
Pelisääntöjen jälkeen lähdetään miettimään oman työn ja toimintatapojen muokkaamista
Työterveyslaitoksen Työn tuunaajan inspiraatiokirjaan pohjautuen (Harju et.al. 2015). Fasilitaattorin tavoitteena on saada osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja sitä
kautta löytämään keinoja esimerkiksi perushoidon ja sairaanhoitajan työtehtävien parempaan hallintaan. Osallistujat pitävät pariporinan (10 minuuttia), jolloin he miettivät milloin
työ on ollut antoisaa ja aikaan saavaa. Tämän jälkeen jokainen kertoo lyhyesti ääneen
mietteitään muille osallistujille. Jokainen pohtii hetken itsekseen, miten voi itse vaikuttaa
työn voimavaroihin ja ajatusten kertominen muille.
Molemmat työpajat päätetään vahvuuskorttien avulla. Vahvuuskortit (Suomen mielenterveys ry) ovat tulostettavissa internetistä ja ne voi halutessaan laminoida. Suomen mielenterveysseuran sivuilla on myös ideoita ja ohjeita vahvuuskorttien käyttöön. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat valitsevat itselleen kaksi vahvuutta, joista kokevat olevan
hyötyä työssään ja kertovat vahvuuksistaan lyhyesti toisille osallistujille haluamallaan
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tavalla. Toisessa työpajassa osallistujat valitsevat vieressään olevalle vahvuuden, jonka
katsovat hänellä olevan sekä kertovat lyhyesti ajatuksen muille osallistujille.

KUVA 2. Vahvuuskortit (Suomen mielenterveys ry).

5.4

Sairaanhoitajien ensimmäinen työpaja

Orimattilan seudun asumispalveluiden sairaanhoitajille järjestettiin 29.8.2019 ja 12.9.2019
iltapäivän työpajat, joiden kesto oli kolme tuntia. Työpajojen teemat muodostuivat johtamisen teoriatiedon ja ennakkokyselyjen tulosten pohjalta. Työpajat olivat eteneviä eli toisessa työpajassa jatkettiin ensimmäisessä työpajassa käsiteltyjen asioiden työstämistä ja
tavoitteena oli saada tehtyä sairaanhoitajille tiiminvetäjän pelisäännöt. Sairaanhoitajat
miettivät toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä käyttäen tiiminvetäjyyden käytännön toteuttamista omassa työyhteisössään, haasteita omassa työskentelyssään sekä muutos- ja
kehitystarpeita.
Ensimmäisessä työpajassa 29.8.2019 paikalla oli yhteensä 11 sairaanhoitajaa eli kaikista
Orimattilan alueella olevista yksiköistä oli edustaja paikalla. Yksi sairaanhoitaja oli vuosilomalla. Aloitimme ensimmäisen työpajan esittäytymällä, samalla jokainen sai kertoa
omasta työhistoriastaan lyhyen koosteen. Aikaa esittäytymiseen oli varattu 30 minuuttia.

54

Tämän jälkeen fasilitaattori kertoi, mikä on työpajojen tarkoitus ja tavoitteet. Työpajan käytännön työskentely aloitettiin käymällä läpi sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyjen koosteet PowerPoint-esitelmänä. Ennakkokyselyn koosteet käytiin keskustellen läpi
siten, että dioja oli mahdollisuus kommentoida vapaasti. Fasilitaattori oli ennakoinut koottujen vastausten saavan aikaan mahdollisesti vilkastakin ajatusten vaihtoa, joten tähän
osuuteen oli varattu aikaan 45 minuuttia.
Diojen jälkeen jatkettiin sairaanhoitajan tehtävänkuvasta asumispalveluissa. läpi (liite 3)
sekä asumispalveluiden ”eletään koko elämä”- toimintamallista. Tiiminvetäjyyttä käytiin
läpi ihmisten johtamisen näkökulmasta. Keskustelua herätti paljon juuri muutosvastarinnan vaatima toisto ja siihen oma motivointi. Keskusteltiin myös esimiehen ja tiiminvetäjän
välisestä yhteistyöstä. Johtamisen osa-alueita käytiin läpi Sydänmaalakan (2012b) johtamisosaamisia mukaillen (kuvio 4) sekä oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämä herättikin
osallistujissa keskustelua, kuinka omasta jaksamisesta tulisi muistaa pitää kokonaisvaltaisesti huolta. Jaettua johtamista ja muutosjohtamista käsiteltiin Juutia (2016 ja 2010) mukaillen, jossa pääpaino oli keskustelevassa yhteistyössä tiiminvetäjän ja työyhteisön sekä
tiiminvetäjän ja esimiehen välillä. Juutin (2016) oppimisen kehä käytiin myös läpi. Tähän
osuuteen oli varattu aikaa 30 minuuttia.
Teoriaosuuden jälkeen siirryttiin pienryhmätyöskentelyyn, johon oli varattu aikaa 60 minuuttia. Fasilitaattori jakoi osallistujat siten, että ryhmät kostuivat eri palvelutalojen sairaanhoitajista. Ryhmätöinä oli miettiä ratkaisuja ennakkokyselyissä nousseisiin haasteisiin
ennalta määriteltyihin haasteisiin 1) perushoito vie suurimman osan työajasta, 2) toiminnan arviointi ja epäkohtiin puuttuminen, 3) muutosvastarinta ja 4) tiimipalavereita ei pidetä
säännöllisesti.
Pienryhmätyöskentelyn menetelmänä oli miellekartta, joka oli muokattu 8 x 8 menetelmästä. Ryhmillä oli 15 minuuttia aikaa miettiä omaan ongelmaansa kahdeksan ratkaisua,
jonka jälkeen jokainen ryhmä kertoi omat ratkaisunsa, tarvittaessa enemmän aihetta avaten. Osa ratkaisuista oli selkeästi tehtäväkeskeisiä, osassa mietitty laajempia kokonaisuuksia. Jokaisen ryhmän kohdalla käydyn keskustelun perusteella päätettiin fasilitaattorin
johdolla, minkä keksityistä ratkaisuista ryhmä ottaa uuden pohdinnan aiheeksi. Ryhmät
jatkokehittivät ratkaisujaan samalla 8x8 menetelmän taulukolla, jonka jälkeen tulokset purettiin keskustellen. Ryhmätyöskentelyn päätteeksi fasilitaattori kertoi tekevänsä miellekartoista koosteet, jotka käydään seuraavassa työpajassa läpi ja niiden pohjalta tiiminvetäjän
pelisäännöt. Työskentelyn jälkeen virisi vielä yleistä keskustelua käsitellyistä aiheista.
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KUVA 3. Ensimmäisen työpajan ryhmätyöskentelyn tuotoksia 8x8-menetelmää soveltaen.

Työpajan päätteeksi fasilitaattori oli levittänyt yhdelle pöydistä Vahvuuskortit (Suomen
mielenterveys ry), joista jokainen osallistuja kävi valitsemansa itseensä sopivat kaksi vahvuutta. Tämän jälkeen osallistujat saivat kertoa haluamallaan tavalla, miksi kokevat omaavansa kyseiset vahvuudet. Ensimmäinen työpaja toteutui aikataulun suhteen suunnitellusti
ja kaikki aihealueet ehdittiin käsittelemään.

5.5

Ensimmäisen työpajan aineiston koonti ja teemoittelu

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkija täsmentää teemoittelun jälkeen niiden merkityssisältöä esimerkiksi käsitekartan avulla. Aineistosta etsitään tällöin kuhunkin teemaan liittyvät asiat, joka voidaan tehdä esimerkiksi käsitekartan muodossa. (Toikko & Rantanen
2009, 61.)
Ensimmäisen työpajan jälkeen kokosin ryhmien 8x8-pohjalle tekemät ryhmätyöt käsitekartoiksi. Tein jokaisen ryhmän kahdesta 8x8-ruudukosta yhden käsitekartan, johon oli kirjattu kaikki ryhmän tuottama teksti (kuvio 10). Tämän jälkeen yhdistin nuolilla asioita käsitekartan sisällä. Käsitekartassa näkyy numerolla 1 ennalta määritelty haaste, jota ryhmä
lähti työstämään ensin. Numerolla 2 on keskustelun jälkeen sovittu jatkokehittämisen aihe.

56

Yksityiskohtaisten käsitekarttojen teon jälkeen aloin vertailla niitä ja etsin asiayhteyksiä
sairaanhoitajan ennakkokyselyn teemoihin työn suunnittelu, tiiminvetäjyyden toteutuminen, toiminnan kehittäminen. Muodostin näin kuviona 11 olevan sairaanhoitajan roolikartan. Roolikartta tuo näkyväksi asumispalveluiden sairaanhoitajien monimuotoisen ja
haastavan työnkuvan, jossa arkityön johtamisella ja toiminnan kehittämisellä on suuri
rooli. Roolikarttaan jäi tarkoituksella omana osionaan tiimipalaverit, koska sairaanhoitajat
kokivat niiden toteutumisen erityisen haastavaksi ja kartassa tiimipalavereiden tärkeä rooli
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä tulee esiin asiayhteyksien kautta. Koin roolikartan tekemisen tarpeelliseksi, koska se tuo myös sairaanhoitajille itselleen näkyväksi työnkuvan laajuuden ja siihen liittyvät vastuualueet. Sairaanhoitajan roolikarttaa voidaan käyttää jatkossa suunnitelluissa sairaanhoitajien ja esimiesten tapaamisissa työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja vastuualueiden selventämisessä.

KUVIO 10. Esimerkki ensimmäisen työpajan yhden ryhmätyön koostamisesta
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KUVIO 11. Sairaanhoitajan roolikartta

5.6

Sairaanhoitajien toinen työpaja

Toiseen työpajaan pääsi osallistumaan vain viisi sairaanhoitajaa, kolmesta eri yksiköstä.
Työpajan toteuttamista hankaloittivat myös tekniset ongelmat eli videotykki ei tunnistanut
kannettavaa tietokonetta. Fasilitaattori oli kuitenkin tulostanut paperiversiot valmiiksi ryhmätöitä varten ensimmäisen työpajan ryhmätöiden miellekartta-koosteet, joten tekniset
ongelmat eivät estäneet työpajan toteuttamista.
Työpajassa oli paikalla yksi uusi osallistuja, joten fasilitaattori kertoi hänelle lyhyesti edellisen työpajan sisällön. Tämän jälkeen lämmittelynä jokainen osallistuja kertoi kolmella lauseella, miten hänen työpäivänsä oli sujunut ennen työpajaan tuloa.
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Lämmittelyn jälkeen käytiin ensimmäisessä työpajassa ryhmätöiden koosteet ja fasilitaattorin tekemä asumispalveluiden sairaanhoitajan roolikartta keskustellen läpi. Roolikartan jälkeen käytiin edelleen keskustellen läpi erityispiirteet tiiminvetäjän työssä (kuvio 3) ja fasilitaattori aloitti alustuksen tiiminvetäjän pelisääntöjen luomiseen.
Alustuksen jälkeen osallistujat jaettiin kahtia, siten että molemmissa työskentelyryhmissä
oli eri yksiköistä työskentelevät sairaanhoitajat. Ryhmätyöskentelyn tavoitteena oli tehdä
sairaanhoitajille tiiminvetäjän pelisäännöt. Ohjeistuksena oli miettiä viidestä kymmeneen
kohtaa ryhmätyö-koosteisiin perustuen, joista tehdään korkeintaan 10 kohtaa sisältävät
pelisäännöt. Aikaa työskentelylle oli 15 minuuttia, joka riitti molemmille ryhmille hyvin. Tämän jälkeen molempien ryhmien tuotokset koottiin yhdelle Word-asiakirjalle ja samaa tarkoittavia asiasisältöjä yhdistellen.
Osallistujamäärän ollessa pieni sovittiin paikalla olleiden kesken, että fasilitaattori muokkaa tiiminvetäjän pelisääntöjen sanamuotoja ja ne lähetetään vielä sähköpostilla hyväksyntäkierrokselle kaikille sairaanhoitajille. Muokatut pelisäännöt lähetettiin hyväksyntäkierrokselle 13.9. ja vastausaikaa oli 23.9.2019 saakka.
Keskustelu oli toisessa työpajassa erittäin runsasta ja vapautunutta, mikä osaltaan oli
hyvä asia, koska työpajojen tavoitteena oli myös sairaanhoitajien keskinäisen kollegiaalisuuden vahvistaminen. Runsas keskustelu ja tekniset ongelmat vaikuttivat kuitenkin siihen, ettei toisena aiheena ollutta oman työn tuunausta ehditty käsitellä kuin pintapuolisesti. Fasilitaattori oli varautunut siihen, että pelisääntöjen työstäminen voi vaatia enemmän aikaa kuin siihen oli suunnitellusti varattu, joten työpajan toteutusta muokattiin tilanteen vaatimalla tavalla.
Tiiminvetäjän pelisääntöjen jälkeen työpajassa oli toiminta-aikaa jäljellä noin 30 minuuttia.
Työn tuunaukseen oli alkuperäisen suunnitelmassa varattu aikaan noin tunti. Fasilitaattori
kertoi lyhyesti työn tuunauksesta Työterveyslaitoksen (2015) ”Inspistä! Työn tuunaajan käsikirjaan” pohjautuen. Osallistujat saivat pohtia pari minuuttia, milloin edellisen kerran on
ollut todella mukava työpäivä, jolloin he ovat olleet energisen aikaan saavia? He kertoivat
pohdinnan jälkeen kokemuksiaan. Ryhmäkeskustelun jälkeen ohjaaja kertoi vielä työn sopivasta kuormittavuudesta yksilön työhyvinvointiin. Työpajan lopussa käytettiin samoja
Vahvuuskortteja (Suomen mielenterveys ry) kuin ensimmäisessä työpajassa. Tällä kertaa
osallistujat valitsivat vieressään istuvan henkilön yhden vahvuuden työpajoissa syntyneeseen mielikuvaan perustuen ja kertoivat siitä lyhyesti osallistujille. Työpajan päätteeksi fasilitaattori pyysi täyttämään jokaiselle osallistujalle jaetun palautelomakkeen ja kiitti kaikkia
aktiivisesta osallistumisesta
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5.7

Työpajojen yhteenveto

Ensimmäinen työpaja eteni suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Keskustelu oli melko
runsasta, mutta toisaalta fasilitaattori koki sen osallistujien kannalta tarpeelliseksi, joten
sille annettiin myös tilaa. Toisessa työpajassa keskustelu otti pääosan, mutta työpajalle
asetettu ensisijainen tavoite eli pelisääntöjen luominen saatiin toteutettua. Toisen työpajan
tekniset ongelmat vaikeuttivat ja hidastivat työpajan toteuttamista. Onnekseen fasilitaattori
oli tulostanut ryhmätyöskentelyä varten paperiset koosteet ensimmäisen työapajan työskentelyistä, koska ilman niitä työpajan toteuttaminen olisi ollut erittäin hankalaa ja kopiointi
työpajan aikana olisi venyt paljon aikaa. Teknisten ongelmien vuoksi toiseen työpajaan
suunniteltu ”Oman työn tuunaus” jäi lähes kokonaan käsittelemättä. Fasilitaattori koki diaesityksen puuttumisen harmittavana, koska osallistujat eivät nähneet esimerkiksi pelisääntöjen kirjaamista samanaikaisesti ja PwerPoint-esityksellä oli tarkoitus selventää pohdittavia aiheita. Toisaalta fasilitaattori oli etukäteen varautunut pelisääntöjen luomisen vaativan
suunniteltua enemmän aikaa, joten työn tuunaus-osion poisjääminen oli tässä mielessä
ennakoitu.
Kehittämishankkeessa mukana olleiden yksiköiden esimiehille lähetettiin työpajojen diat ja
saadut tuotokset sähköisinä. Varsinaisesti esimiehiltä ei kerätty palautetta jälkikäteen,
mutta heiltä tuli palautetta spontaanisti. Esimiehet pitivät työpajoissa käsiteltyjä asioita
hyödyllisinä, ajankohtaisina ja kokivat johtajuuden käsittelyn kyseisillä teemoilla erittäin
hyvänä asiana.
Työpajoihin osallistuneilta kerättiin palautetta toisen työpajan päätteeksi (liite 7). Vain ensimmäisessä työpajaan osallistuneille sairaanhoitajille lähetettiin palautelomake työpajojen materiaalin mukana sähköisesti ja heiltä pyydettiin palautetta 30.9.2019 mennessä
joko sähköpostiin vastaamalla tai palauttamalla paperinen vastauslomake. Sairaanhoitajilta saatiin kaikkiaan kahdeksan vastausta eli 67 prosenttia antoi palautetta. Palautelomakkeen analysoinnissa teemoina olivat työpajojen tavoitteiden esittäminen, saavuttaminen, materiaali ja menetelmät, tiedon hyödyntäminen käytännössä ja kollegiaalisuus.
Palautteessa kysyttiin arvioinnilla 1 – 5 (1= heikko, 2 =melko heikko, 3 = en osaa sanoa/siltä väliltä, 4 = melko hyvä, 5= hyvä), mitä mieltä osallistuja oli työpajojen tavoitteiden
esittelystä, miten tavoitteet saavutettiin, työpajojen materiaalit ja valitut menetelmät sekä
miten hän koki tiedon hyödynnettävyyden käytännössä. Edellisten arviointikysymysten lisäksi avoimina kysymyksinä olivat ”Voit kommentoida halutessasi edellisiä vaihtoehtoja”,
”Työpajoissa onnistunutta oli” ja ”Olisin toivonut”.
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Numeraalisessa arviointiosuudessa (taulukko 2) viisi vastaajaa arvoivat työpajojen tavoitteiden esittämisen arvosanalla 5, yksi arvosanalla 4 ja kaksi vastaajista arvosanalla 3. Tavoitteiden saavuttamisen arvioi neljä vastaajaa arvosanalla 5, kolme arvosanalla 4 ja yksi
arvosanalla 3. Työpajojen materiaalien ja menetelmien valintoihin kolme vastaajaa arvosanalla 5 ja viisi vastaajaa arvoivat arvosanalla 4. Tiedon hyödynnettävyydestä käytännössä kaksi vastaajaa antoivat arvosanan 5, neljä arvosanan 4 ja kaksi arvosanan 3.

TAULUKKO 3. Numeraalisen arvioinnin vastaajien jakauma (n=8)

ARVOSANA
Työpajojen tavoitteiden esittäminen
Työpajojen tavoitteiden saavuttaminen
Työpajojen materiaali ja valitut menetelmät
Tiedon hyödyntäminen käytännössä

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

3
2
1
0
2

4
1
3
5
4

5
5
4
3
2

Avoimissa kysymyksissä tuli esiin yleinen positiivinen kokemus työpajoista. Kollegiaalinen
tapaaminen koettiin erityisen hyvänä, koska useimpien palvelutalojen etäisyys toisistaan
on yli kymmenen kilometriä eikä säännöllisiä sairaanhoitajien tapaamisia ole ollut. Vertaistuen saamisen keskusteluissa oli omaa työhyvinvointia vahvistavaa, koska sairaanhoitajien tehtävissä tuli esiin samanlaisia haasteita ja tunteita yksiköstä riippumatta. Runsas
keskustelu, kokemuksien vaihto ja yhteinen pohtiminen koettiin hyvänä. Osa vastaajista
koki saaneensa työkaluja ja ideoita tiiminvetäjyyden toteuttamiseen. Tiiminvetäjyys työtehtävänä tuli esiin melko negatiivissävytteisenä ja vaativana tehtävänä, osa vastaajista koki
sen jopa mahdottomaksi tehtäväksi.
Työpajojen toteutus kokonaisuudessaan oli palautteiden mukaan onnistunut ja tässäkin
osiossa monet toivat esiin toisten sairaanhoitajien tapaamisen tärkeyttä. Aiheita pidettiin
ajankohtaisina, materiaaleja selkeinä ja vahvuuskorttien käyttö oli mukavalla tavalla uutta.
Avointa keskustelua, mukava kuulla ”kanssasisarien” ajatuksia. Ja huomasin, että kaikilla on samanlaisia tunteita. Iloinen ilmapiiri
Tiiminvetäjyydessä on paljon haasteita, kokonaisvastuutahan tiiminvetäjä ei
minun mielestäni voi kantaa asukkaista. Tiiminvetäjältä muutenkin vaaditaan
lähes yli-ihmisen ominaisuutta
Innostava tapa ottaa asioita esille. Vertaistuen saaminen. Uusien ideoiden
saaminen omaan työhön
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Parhainta oli yhteinen pohtiminen sekä käsitteiden luominen
Itsestä tuntuu, että kasvan vielä tiiminvetäjyyteen ja toivon että työskentely
sairaanhoitajana palvelutalossa olisi enemmän positiivista kuin negatiivista
Kehittämisehdotuksia oli neljässä vastauksessa. Toivomuksina tuli ennakkokysevastausten tiivistäminen lyhyempää koosteeseen sekä keskustelun rajoittamista ensimmäisen
työpajan alussa, kun osallistujat innostuivat kertomaan kokemuksistaan. Yksi vastaajista
olisi toivonut esimerkiksi lyhyttä videota tiimipalaverista alkuun ja yksi enemmän aikaa
keskustelulle.
Fasilitaattorina minulle jäi työpajoista positiivinen kokemus. Osallistujat olivat aktiivisesti
mukana molemmissa työpajoissa ja käsiteltyihin asioihin suhtauduttiin avoimesti ja innostuneesti. Osallistujat käsittelivät kehitettäviä asiakokonaisuuksia hyvällä yhteistyöllä ja rakentavalla otteella enkä kokenut oman esimiesasemani hankaloittavan työpajojen toteuttamista.
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6
6.1

TIIMINVETÄJYYDEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI
Toimintamalli

Tämän kehittämishankkeen tavoitteina oli luoda Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asumispalveluiden sairaanhoitajille käytännön työkaluja tiiminvetäjyyden toteuttamiseen sekä vahvistaa yksiköiden välistä kollegiaalisuutta. Toimintamallin pilotointi suoritettiin elo-syyskuussa 2019 Orimattilan seudun asumispalveluissa ja sitä on mahdollista
laajentaa koko yhtymän alueelle alueellisiksi toimintamalleiksi.
Innokylän määritelmän mukaisesti toimintamalli on paikallisesta käytännöstä tai ratkaisusta tehty sovellettu malli. Toimintamalli määrittää käyttötarkoituksen, keskeisen idean,
toimijat, tehtävät, resurssit sekä toimintaa ohjaavat keskeiset säännöt, periaatteet, lait ja
asetukset. Toimintamallia voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä ja sitä voidaan muokata omalaisekseen tai se voi olla kehitetty suoraan yleiseksi malliksi. Toimintamalli pitää
sisällään olettamukset tarkoituksen saavuttamiseen ja sitä voidaan myös korjata kokeilujen ja kokemusten perusteella. Se tulee olla kuvattu selkeästi ilman lyhenteitä ja erikoissanastoa, jolloin muidenkin on helpompaa hyödyntää mallia. Tärkeimmät asiat tulisi olla selitettynä alussa ja mukana voi olla havainnollistavaa prosessikuvausta tai muuta materiaalia. Toimintamalli ei ole yksittäisen tuotteen, palvelun tai toimintatavan kuvaus. (Innokylä
2019b.)
Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyttä ei ole erikseen kuvattuna ikääntyneiden asumispalveluissa. Sairaanhoitajilla ei ole työyhteisössä varsinaista esimiesasemaa, mutta korkeamman koulutuksen myötä heillä katsotaan olevan autoritäärinen johtajuus suhteessa lähihoitajiin eli sairaanhoitajien oletetaan toimivan työyhteisössä arkityön johtajina. Heidän
tehtävänään on huomioida asumispalveluiden strategian toteutuminen käytännön työssä
ja siten toimia yksikön esimiehen tukena. Asumispalveluihin tehtiin vuonna 2018 eri ammattiryhmien roolikuvaus, jonka tarkoituksena oli selkiyttää työtehtävien eroja. Sairaanhoitajien roolikuvassa on kirjattuna työn johtaminen ja toiminnan arviointi, mutta esimiehiltä
saadun palautteen mukaan työn johtaminen vaatisi edelleen selkiyttämistä. Myös tulosaluejohtaja painottaa puheessaan sairaanhoitajien toimimista tiiminvetäjinä, joka pitää sisällään työn johtamisen ja toiminnan kehittämisen sekä arvioinnin esimiehen työparina.
Ennen kehittämishanketta sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden tukeminen ja onnistumisen arviointi on ollut yksinomaan jokaisen yksikön esimiehen vastuulla. Yleensä työn johtamista
on arvioitu vuosittaisissa kehityskeskusteluissa ja epävirallisemmin muissa keskusteluissa
ja kokouksissa. Sairaanhoitajien epävirallinen työnjohdollinen asema voi olla myös työyhteisössä epäselvä, jolloin johtamisen ja päätäntävallan katsotaan kuuluvan vain viralliselle
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esimiehelle. Sairaanhoitajien ennakkokyselyn vastauksissa tuli tämä esiin, kun työyhteisö
ei halua sitoutua sairaanhoitajan ehdottamiin muutoksiin, koska ”esimies päättää”.
Tiiminvetäjän tehtäviä ovat muun muassa tiedon välittäminen, hoitotyön ja tiimitoiminnan
kehittäminen, työn organisoiminen ja tiimipalavereiden järjestäminen. Esimiehen tulee järjestää tiiminvetäjälle erillistä työaikaa tiimityön suunnitteluun, valmisteluun ja sovittujen
asioiden kirjaamiseen. (Koivukoski & Palomäki 2009, 66- 69.) Ikääntyneiden asumispalveluissa sairaanhoitajien työaika lasketaan kokonaisuudessaan henkilöstömitoitukseen eikä
tiiminvetäjyyteen ole varattu erillistä työaikaa. Esimiehet pyrkivät järjestämään sairaanhoitajille työaikaa työyhteisöä ohjaamalla sekä mahdollisuuksien mukaan suunnittelemalla
niin sattuja toimistopäiviä listaan. Toimistopäivien suunnittelu vaihtelee yksikön koon, sijaistilanteen ja kokonaismitoituksen mukaan. Tämän hetkinen kuntien heikko taloustilanne
näkyy yt-neuvottelujen tuloksena koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella tiukentuneina henkilöstömitoituksina, mikä osaltaan hankaloittaa sairaanhoitajille suunnatun työajan suunnittelua.
Tämän kehittämishankkeen tuotoksena syntyi toimintamalli (kuvio 12), jossa sairaanhoitajien tiiminvetäjyyttä ja keskinäistä kollegiaalisuutta vahvistetaan työpajatoiminnan avulla.
Toimintamalli luotiin sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyn vastausten ja työpajatyöskentelyn pohjalta. Ennakkokyselyjen vastukset nostivat esiin oman työn suunnittelun,
työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuksen ja ihmisten johtamisen ymmärtämisen tiiminvetäjyyden toteuttamisessa. Toimintamallissa järjestetään kaksi toisiinsa sidottua työpajaa
kuukauden sisällä, joiden tavoitteena on teoriaosuuden, keskustelun ja yhteisten kokemusten kautta luoda sairaanhoitajille tiiminvetäjän pelisäännöt toisessa työpajassa sekä
auttaa sairaanhoitajia muokkaamaan ja suunnittelemaan työtään paremmin tiimin johtamisen ja toiminnan arviointia vastaavaksi.
Työpajatyöskentelyssä kollegiaalinen tuki ja keskustelu toisten yksiköiden sairaanhoitajien
kanssa koettiin omaa työssäjaksamista ja tiiminvetäjyyttä tukevana. Tiiminvetäjyyden kehittämistä ja kollegiaalisuuden tukemista jatketaan kaksi kertaa vuodessa (noin puolen
vuoden välein) järjestettävillä sairaanhoitajien ja esimiesten tapaamisilla. Tapaamiset sovitaan ennakkoon huomioiden työvuorosuunnittelussa ja ne pyritään järjestämään lomakausien ulkopuolella, jolloin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan tapaamisiin.
Koolle kutsujana on ainakin alkuun työpajojen fasilitaattori, joka jatkaa työpajoissa käsiteltyjen asioiden työstöä osallistujien kanssa. Tapaamiset järjestetään iltapäivisin kahden
tunnin pituisina ja osallistujien halutessa tapaamiset voidaan järjestään vuorotellen eri yksiköissä. Jatkossa myös puheenjohtajuutta voidaan kierrättää eri yksiköiden välillä.
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KUVIO 12. Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden kehittämisen toimintamalli.

6.2

Työpajojen runko

Toimintamallissa ei tule olla prosessin kuvausta (Innokylä 2019b), joten molempien työpajojen toteutukseen fasilitaattorille on oma runko, jota voidaan muokata tarpeen mukaan
esimerkiksi ryhmätyöskentelyn menetelmiä vaihtamalla.
Ennen työpajoja fasilitaattori on sopinut osallistuvien yksiköiden esimiesten kanssa työpajojen ajankohdan, jotta se on voitu ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa. Ennakkokysely toteutetaan noin kuukautta ennen työpajoja esimiehille ja sairaanhoitajille. Fasilitaattori laittaa osallistujille sähköpostilla työpajakutsun noin viikkoa ennen ensimmäistä työpajaa. Työpajoja varten fasilitaattori varaa itselleen kannettavan tietokoneen, videotykin ja
vahvuuskortit.
Ensimmäisen työpajan (kuvio 13) sisältö koostuu sairaanhoitajien ja esimiesten ennakkokyselyn vastauksista, sairaanhoitajien työnkuvasta asumispalveluissa, asumispalvelun
strategiasta sekä johtamisen teoriaosuudesta. Ryhmätyöskentelyssä mietitään ratkaisuja
tiiminvetäjyyden haasteisiin. Ensimmäiseen työpajaan tarvitaan osallistujille valmiiksi
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tulostetut 8x8-ruudukot, jossa ensimmäiset kehittämisideat on määritelty valmiiksi sekä
kyniä.

KUVIO 13. Ensimmäisen työpajan runko.

Toisessa työpajassa (kuvio 14) jatketaan ensimmäisen työpajan ryhmätöiden koosteista,
jotka fasilitaattori on tehnyt ryhmien tuotoksista. Fasilitaattori tulostaa ryhmille myös paperiset koosteet, jotta ryhmätyöskentelyssä voidaan hakeutua laajemmalle alalle pohtimaan
eikä tällöin tarvitse olla näköyhteyttä videotykkiin. Pienryhmätyöskentelynä luodaan ehdotuksia tiiminvetäjien pelisäännöiksi. Lopulliset pelisäännöt kootaan yhteisesti keskustellen.
Toisena isompana aiheena työpajassa on oman työn muokkaaminen Työterveyslaitoksen
”Työn tuunaajan inspiraatio”-kirjaan pohjautuen (Harju ym. 2015). Fasilitaattori jakaa lopuksi osallistujille tulostetut kirjaset, joten ne hänen täytyy tulostaa etukäteen.

66

KUVIO 14. Toisen työpajan runko.
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7
7.1

POHDINTA
Kehittämishankkeen tulosten ja menetelmien arviointi

Kehittämistä pidetään yleensä konkreettisena toimintana, jolla on selkeä tavoite. Toimintana kehittäminen voi vaihdella suuresti riippuen kohteesta, laajuudesta, lähtökohdasta ja
organisointitavasta. Kehittämisen tavoitteena voi olla toimintatavan tai toimintarakenteen
muokkaaminen pienellä toiminta-alueella, esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden työtapojen muokkausta, tai laaja-alaisesti koko organisaation toimintatapojen muokkausta ja mallintamista. (Toikko & Rantanen 2009, 14.)
Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
ikääntyneiden asumispalveluissa työskenteleville sairaanhoitajille toimintamalli tiiminvetäjyyden toteuttamiseen sekä vahvistaa alueellista kollegiaalisuutta sairaanhoitajien välillä.
Sairaanhoitajien sitoutuminen tiiminvetäjyyteen on noussut yhdeksi kehittämiskohteeksi
asumispalveluissa esimiehiltä saadun palautteen perusteella, joten kehittämishanketta
lähdettiin suunnittelemaan tältä pohjalta. Asumispalveluyksiköt sijaitsevat hajallaan PäijätHämeen alueella, joten kehittämishanke päädyttiin toteuttamaan Orimattilan seudun asumispalveluyksiköissä elo- syyskuussa 2019. Valintaan vaikutti myös se, että työskentelen
itse kyseisellä alueella.
Kehittämishankkeen ongelmat ovat työelämässä esiin nousseita haasteita, joita pyritään
ratkaisemaan ja samalla luodaan uutta tietoa ja ymmärrystä olemassa olevasta ilmiöstä.
Toimintatutkimuksen tavoitteena on asioiden tai olosuhteiden muuttaminen kehittämällä
esimerkiksi toimintatapoja tai -tilanteita. (Ojasalo ym. 2014, 58 -61.) Tämän kehittämishankkeen lähestymistapa oli toimintatutkimus laadullisella menetelmällä, koska hankkeen
tavoitteena oli käytännön ongelmien ratkaiseminen ja muutos nykyisiin toimintamalleihin.
Kehittämishankkeen menetelmiksi valittiin ennakkokyselyihin pohjautuvat työpajat, koska
tavoitteena oli osallistavien menetelmien avulla auttaa sairaanhoitajia ymmärtämään paremmin omaa työnkuvaansa, johon kuuluu myös arkityön johtaminen.
Työssäoppiminen on tärkeä organisaation menestystekijä, jonka avulla pystytään vastaamaan muutoksiin ja autetaan työntekijää sopeutumaan. Työelämän muuttuvat vaatimukset pakottavat työntekijät opettelemaan uusia toimintatapoja ja sopeutumaan muuttuviin
tilanteisiin. Tiimityöskentely luo osaltaan uusia oppimisen haasteita ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvä tiimityö vaikuttaa myönteisesti henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttaa
työntekijöitä. (Kolpakkala 2011, 135; Grönfors 2010, 17.) Airan (2012) tutkimuksessa ja
vuorovaikutus ja yhteistyö työyhteisössä kuvataan tavoitteellisena toimintana, jonka toimivuutta tarkastellaan tulosten saavuttamisen näkökulmasta. Toimiva yhteistyö on
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tuloksellista ja se näkyy työyhteisössä tyytyväisyytenä sekä asenteissa. (Aira 2012, 45 –
49.) Myös Asikaisen (2017) kehittämishankkeessa avoin ja rakentava vuorovaikutus koettiin tärkeänä tiimityötä tukevana osa-alueena.
Ennakkokyselyjen pohjalta suurimmiksi haasteiksi sairaanhoitajan työssä ja tiiminvetäjyyden toteuttamisessa nousivat perushoidon osuus, työyhteisön muutosvastarinta ja näkemyserot työtehtävien hoidosta. Sekä esimiesten että sairaanhoitajien vastauksissa painottui sairaanhoitajuus huomattavasti enemmän kuin tiiminvetäjyys. Jäin miettimään, vaikuttiko kysymysten asetteluun kuitenkin oma työtehtäväni asumispalveluiden esimiehenä, jolloin muotoilin kysymykset omaan kokemukseeni perustuen liian epämääräisesti ja itselleni
itsestään selvinä. Hirsjärvi ym. (2009, 121) painottavat kyselyn onnistumisessa ja onnistuneen lomakkeen laadinnassa selvyyttä eli kysymysten tulee tarkoittaa kaikille samaa
asiaa. Toisaalta kuten Toikko ja Rantanen (2009, 121) toteavat, kehittämistoiminta määrittyy ja etenee tilanteiden mukaan, jolloin ei ole mahdollista määritellä asetelmia tai analysoida aineistoa yhtä perusteellisesti kuin tieteellisessä tutkimuksessa.
Teoriaosuuden ja ennakkokyselyjen vastauksiin pohjautuen työpajoissa käsiteltiin ihmisten johtamista ja tiiminvetäjyyttä ennen pienryhmätyöskentelyä erityisesti vuorovaikutukseen painottuen. Juutia (2016) mukaillen ihmisten johtaminen on vastavuoroista, jossa
suostuttelulla ja vaikuttamisella on tärkeä rooli. Kyky asettua toisen asemaan mahdollistaa
toiseen vaikuttamisen, mutta samalla empatiakyky vaatii itseltä omien tunteiden tarkastelua ja niiden tunnistamista. (Juuti 2016, 60 – 65.) Säännölliset tiimipalaverit auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja selventävät työrooleja. Palaverien myötä tiimin jäsenet mahdollisesti oppivat tuntemaan toisiaan paremmin, kun kuullaan erilaisia ajatuksia ja näkökantoja. (DeRosa & Lepsinger 2010, 20 – 21.) Esimiehet toivoivat tiimipalavereille säännöllisyyttä, mutta suurin osa sairaanhoitajista koki tiimipalaverien käytännön toteutuksen ongelmallisena. Tiimipalavereille on vaikeaa löytää sopivaa hetkeä vuorotyötä tekevässä
työyhteisössä ja sairaanhoitajien pitäisi myös ehtiä miettimään palaverin aiheita ennakkoon. Työpajoissa yritettiin löytää vaihtoehtoja ja ratkaisuja tiimipalaverien toteuttamiselle
ja keskusteltiin palaverien tärkeydestä toiminnan kehittämisen yhteydessä.
Työpajoihin suhtauduttiin myönteisesti sekä esimiesten että sairaanhoitajien taholta. Pienryhmätyöskentelyyn valitut menetelmät olivat onnistuneita: osallistujat olivat innostuneita
ja aktiivisia. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat saivat työstettyä ennalta määritellyt aiheet suunnitellusti ja keskinäinen vuorovaikutus oli rakentavaa ja kollegiaalisuutta tukevaa. Ensimmäiseen työpajaan osallistui 11 sairaanhoitajaa, toiseen työpajaan vain viisi
sairaanhoitajaa. Molemmissa työpajoissa keskustelu oli runsasta, mutta toisessa työpajassa selkeästi vapautuneempaa kuin ensimmäisessä. Työpajojen keskusteluissa korostui
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enemmän kollegiaalisuus ja sairaanhoitajan tehtävien hoito kuin varsinainen tiiminvetäjyys
tai arjen johtaminen. Osallistujat toivat esiin molemmissa työpajoissa useampaan kertaan
kollegiaalisten tapaamisten tärkeyden, jolloin pääsee vertailemaan toimintatapoja eri yksiköiden välillä. Yksiköiden väliset välimatkat ovat melko pitkiä ja työntekijöissä on ollut
vaihtuvuutta eli sairaanhoitajat eivät välttämättä olleet aiemmin edes tavanneet.
Ensimmäiseen työpajaan valittu 8x8-menetelmä toimi hyvin. Osallistujat ymmärsivät tehtävänannon nopeasti ja saivat mietittyä määräajassa kehittämisideoita. Menetelmä sai aikaan myös keskustelua ja kokemusten vaihtoa pienryhmien välillä. Toisessa työpajassa
oli tarkoitus jatkokehittää ensimmäisen työpajan ideoita pienryhmissä sairaanhoitajien pelisäännöiksi. Pieni osallistujamäärä muutti kuitenkin työskentelyä eli varsinaisia pienryhmiä ei voitu muodostaa vaan osallistujat jaettiin kahden ja kolmen henkilön ryhmään. Toisen työpajan osallistujat olivat hyvin yksimielisiä pelisäännöistä, mutta ei voida arvioida,
olisiko suuremmalla osallistujamäärällä tullut erilaisia näkökantoja.
Toisen työpajan pienen osallistujamäärän vuoksi pelisäännöt laitettiin hyväksyntäkierrokselle muille sairaanhoitajille sähköpostilla. Keneltäkään ei tullut kommentteja pelisääntöihin, joten ilmeisesti ne hyväksyttiin sinällään. Työsähköpostia tulisi jokaisen työntekijän lukea säännöllisesti, mutta käytännön toteutuminen vaihtelee paljon työntekijöiden välillä. Ei
ole siis tietoa, kuinka moni poissaolleista sairaanhoitajista luki pelisäännöt määräaikaan
23.9.2019 mennessä.
Vahvuuskorttien (Suomen mielenterveys ry) käytöllä molemmissa työpajoissa oli tavoitteena saada itselle ja muille osallistujille positiivista potkua työskentelyyn, koska kaikki
sairaanhoitajat kokivat työssään paljon haasteita sekä oman työajan riittävyydessä että
työyhteisön keskinäisessä toiminnassa. Vahvuuskorteista tuli vielä työpajojen jälkeenkin
positiivista palautetta, joten niiden käyttö oli onnistunutta.
Tiiminvetäjyyden käsittely ihmisten johtamisen kautta on laaja aihe, koska ihmisten johtaminen pitää sisällään monia osa-alueita. Työyhteisössä tiiminvetäjyys vaatii työtehtävän
toimenkuvan avaamista ja työtehtävien tunnistamista. Asiantuntijuus vaatii tiiminvetäjältä
hyvää ammatti-identiteettiä ja omaehtoista tiedonhakua, jota tiiminvetäjänä tulisi tehdä aktiivisesti ja tuoda uutta tietoa myös tiimin käyttöön. Asiantuntijana tiiminvetäjä toimii esimerkkinä muutoksissa ja tukea omalta osaltaan tiimiä kehityksessä ja toiminnan toteuttamisessa ja ohjaa työntekijöitä huolehtimaan työtehtävistään itsenäisesti. (Koivukoski &
Palomäki 2009, 65 -72.) Berggenin (2015) ja Juutisen (2014) yamk-kehittämishankkeissa
tiiminvetäjyyden tukemisessa nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi luottamus, vertaistuki, tehtävien arvostus sekä osaamisen kehittäminen.
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Kehittämishankkeen aineistoa analysoitaessa ja työpajoissa tuli entistä selvemmin esille
sairaanhoitajan työnkuvan moninaisuus ja useat vastuualueet asumispalveluissa. Työnkuvasta johtuen kehittämishanke olisi vaatinut kolmannen työpajan, jolloin johtamisen osaalueita olisi voitu käsitellä syvällisemmin ja päästy paremmin käsitteisiin sisälle yhteisten
keskustelujen kautta. Työpajojen keskustelujen ja saadun palautteen pohjalta johtamisen
osa-alueiden käsittely koettiin hyödylliseksi ja lisäsi tiiminvetäjän työnjohtamisen ymmärrystä. Tiiminvetäjien pelisääntöjä ja käytännön toteutuksen ideoita olisi ollut hyvä käsitellä
vielä kolmannessa työpajassa, jolloin uusien ajatusten käytäntöön vieminen sairaanhoitajille olisi ollut mahdollisesti helpompaa.

7.2

Kehittämishankkeen hyödynnettävyys ja arviointi

Kehittämistoiminnassa korostuu tiedon käyttökelpoisuus, jolloin tärkeintä ei ole tiedon
suhde todellisuuteen vaan sen käyttöarvo. Käyttökelpoisella tiedolla on yleensä myös sosiaalinen peruste eli se toimii vain tietyssä ympäristössä. Sosiaalisen tiedon tuottaminen
vaatii vahvaa yhteistyötä. Saadun tiedon käyttökelpoisuutta voidaan arvioida joko prosessinäkökulmasta tai kehittämistoiminnan tulosten kautta. Oleellista on, miten saatua aineistoa ja arviointia voidaan hyödyntää projektin ohjaamisessa ja tavoitteiden tarkentamisessa. (Toikko & Rantanen 2009, 125.)
Tämän kehittämishankkeen aihe nousi asumispalveluiden esimiesten palautteesta ja keskusteluista esimiespalavereissa. Asumispalveluiden työn kuvien selkiyttämiseksi oli laadittu palveluasumisen roolit (liite 3), mutta esimiehiltä saadun palautteen pohjalta sairaanhoitajien tiiminvetäjyys vaati edelleen kehittämistä useassa yksikössä. Kehittämishanke oli
rajattu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asumispalveluissa Orimattilan
seutuun. Tuloksia ei voida yleistää alueellisen otoksen ja pienen osallistujamäärän vuoksi
edes hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asumispalveluihin. Tuloksia voidaan kuitenkin peilata asumispalveluiden esimiesten antamiin kommentteihin sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden toteutumisesta ja tarvittavista kehittämiskohteista koko tulosalueella.
Tässä kehittämishankkeessa luotua toimintamallia voidaan hyödyntää ikääntyneiden asumispalveluissa. Hankkeessa käytettyjä PowerPoint-dioja on mahdollista käyttää muokattuina myös muun alueen työpajoissa.

7.3

Kehittämishankkeen eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksen päätyttyä tulee arvioida tulosten ja käytettyjen menetelmien luotettavuutta.
Kehittämistoiminnassa luotettavuudella tarkoitetaan pääasiassa käyttökelpoisuutta. Tällöin
ei riitä, että kehittämistoiminnassa syntyvä tieto on todenmukaista, vaan sen on oltava
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myös hyödyllistä. Reliabiliteettia, validiteettia ja käyttökelpoisuutta voidaan kaikkia käyttää
kehittämistoiminnan arvioinnissa. (Toikko & Rantanen 2009, 121 – 122.)
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta ja sitä voidaan todentaa eri
keinoin, esimerkiksi jos samaa henkilöä tutkittaessa eri tutkimuskierroksella saadaan
sama tulos tai jos kaksi eri tutkijaa päätyy samanlaisiin tuloksiin. Validiteetti eli pätevyys
ilmoittaa tutkimusmenetelmien tai mittarien kykyä mitata, sitä mitä oli tarkoitus mitata. Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen puoleen. Sisäinen validiteetti tarkoittaa käytettyjen käsitteiden ja tehtyjen valintojen johdonmukaisuuteen eli tutkijan tulee huomioida,
ettei erilaiset teoreettiset näkökulmat ole keskenään ristiriidassa. Tutkija ei aina saa valitsemillaan menetelmillä tai mittareilla vastausta tutkimastaan todellisuudesta, esimerkiksi
vastaajat ovat saattaneet käsittää kyselylomakkeiden kysymykset eri tavalla kuin tutkija on
tarkoittanut. Ulkoinen validiteetti käsittää johtopäätösten ja ulkoisten ilmiöiden välisen suhteen eli tehtyjen tulkintojen tulee vastata todellisuutta. Jos tutkija ei huomioi saatujen tulosten mahdollisia vääristymiä, tuloksia ei voida tällöin pitää luotettavina ja pätevinä. (Hirsjärvi ym. 2009, 231 – 233; Toikko & Rantanen 2009, 121 -122.)
Laadullisessa tutkimuksessa ei voida käyttää suoraan samanlaisia reliaabelius ja validius
tulkintoja kuin määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella
kaikkia ihmisten ja kulttuurien kuvauksia ainulaatuisina, jolloin luotettavuutta ja pätevyyttä
tulee arvioida eri lailla kuin määrällisessä tutkimuksessa, esimerkiksi kuvaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen eteneminen, aineiston tuottamisen olosuhteet ja miten tuloksiin on päästy. Tuloksissa huomioidaan myös mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja
tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Validius tarkoittaa tällöin kuvausten ja niihin liittyvien
selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen validiutta
voidaan tarkentaa käyttämällä useita menetelmiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 232 – 233.)
Kehittämistoiminnassa luotettavuuteen liittyy monimutkaisia haasteita, koska esimerkiksi
täysin samanlaisen ryhmäprosessin toistettavuus ei ole mahdollista, vaikka ryhmä ja tehtävänanto pysyisivät samanlaisena. Kehittämistoimintaan liittyvät kyselylomakkeet on
usein laadittu lyhyellä aikataululla, mikä haastaa mittarin pätevyyttä ja samalla mittarin yhteys ohjaaviin käsitteisiin voi jäädä epäselväksi. Kehittämistoiminnassa aineistot ovat
usein pieniä, jolloin sekä toistettavuudessa että sisäisessä luotettavuudessa on ongelmia.
Luotettavuuteen voidaan vielä lisätä toimijoiden sitoutuminen kehittämisprosessiin. Tällöin
luotettavuuden kannalta tulisi tietää, missä prosessin vaiheessa toimijat eivät ole olleet aktiivisessa roolissa kehittäjinä. (Toikko & Rantanen 2009, 123 - 124.)
Tässä kehittämishankkeessa tutkimusmenetelminä käytetiin kaksi kertaa kyselylomaketta
(ennakkokysely ja palautelomake) ja työpajojen ideoinnissa osallistavina menetelminä
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8x8-menetelmää, pienryhmätyöskentelyä sekä vapaata keskustelua. Ennakkokyselyyn ja
kaikkien oli mahdollista vastata täysin nimettömänä palauttamalla lomake paperiversiona
tutkijalle. Kolme sairaanhoitajaa ja esimiestä palautti ennakkokyselylomakkeen sähköisenä tutkijan sähköpostiin, jolloin vastaus ei tullut anonyyminä. Vastausten sisällössä ei
ollut suuria eroja palautustapaan verrattaessa eli ilmeisesti vastaajat eivät kokeneet tämän vaikuttavan omaan asemaansa tai työskentelyynsä. Tutkija tulosti saadut sähköiset
vastaukset eikä palannut vastaajan sähköpostiin vastaukset luettuaan eli pyrki näin häivyttämään vastaajan identiteetin. Ennakkokyselyn vastauksista keskusteltiin avoimesti myös
työpajoissa ja suurin osa osallistujista toi samoja asioita esiin, mitä ennakkokyselylomakkeen vastauksissa oli. Palautteen antamiseen jaettiin toisen työpajan osallistujille palautelomake, johon he vastasivat työpajan päätteeksi. Koska työpajaan osallistujia oli vain viisi,
välittömän palautteen antaja oli mahdollisesti tunnistettavissa. Jälkikäteen palautelomakkeen palautti kolme sairaanhoitajaa, joista 2 lähetti palautelomakkeen tutkijan sähköpostiin. Kokonaisuudessaan täysi osallistujamäärä (12 sairaanhoitajaa ja kuusi esimiestä) oli
pieni tutkimusjoukko, jossa täyden anonymiteetin säilyttäminen oli hankalaa. Kehittämishankkeen näkökulmasta anonymiteetti ei ollut avainasemassa, koska tavoitteena oli yhteisen ideoinnin ja keskustelun avulla luoda toimintamalli tiiminvetäjyyden ja keskinäisen kollegiaalisuuden vahvistamiseen.
Toisessa työpajassa kerrattiin ensimmäisessä työpajassa käytyjä asioita, jotta kehittämishankkeen tavoite oli kaikilla osallistujilla selvillä molemmissa työpajoissa. Toisen työpajan
pieni osallistujamäärä vaikutti hankkeen luotettavuuteen, koska yli puolet Orimattilan seudun asumispalveluissa työskentelevistä sairaanhoitajista olivat estyneitä osallistumaan
työpajaan muun muassa äkillisten poissaolojen vuoksi.
Työskentelen yhden kehittämishankkeessa mukana olleen yksikön esimiehenä. Tämä
tuotiin esille jo ensimmäisessä saatekirjeessä (Liite 1), jossa kerrottiin kehittämishankkeen
tarkoituksesta ja osallistujia pyydettiin vastaamaan ennakkokyselyyn. Kerroin uudelleen
esimiesasemastani ensimmäisessä työpajassa, jossa esittelin uudelleen kehittämishankkeen tarkoituksen ja tavoitteet. Työpajoissa pyrin toimimaan fasilitaattorina mahdollisimman neutraalisti ja korostamatta omaa esimiesasemaani, koska päävastuu ideoinnissa ja
keskustelussa oli työpajaan osallistuvilla sairaanhoitajilla.
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä.
Eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tieteellinen tutkimus edellyttää hyvää tieteellistä käytäntöä, joka tarkoittaa tutkimustyön suorittamista rehellisesti, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät tulee valita tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti ja niiden tulee olla eettisesti kestäviä. Tulokset tulee
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tallentaa ja esittää huolellisesti ja tutkimusten sekä niiden tulosten arvioinnissa tulee noudattaa avoimuutta, rehellisyyttä, huolellisuutta ja yleistä tarkkuutta. Muiden tutkijoiden tekemää työtä tulee kunnioittaa ja lähdeviittauksiset on tehtävä asianmukaisesti. Jokainen
tutkija ja tutkimusryhmän jäsen vastaa itse hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6 -7.)
Ennakkokysely- ja palautelomakkeet sekä työpajoista saadut alkuperäiset tuotokset säilytettiin vain tutkijalla eikä hän luovuttanut niitä kenellekään muulle. Työpajojen alkuperäisistä 8x8-menetelmistä tutkija teki koosteet, jotka on jaettu osallistuneiden yksiköiden sairaanhoitajille ja esimiehille. Työpajojen keskusteluja ei kirjattu pääkohtia lukuun ottamatta
ylös, koska niiden ei koettu olevan olennaisessa roolissa kehittämishankkeessa. Vapaalla
keskustelulla ja ideoinnilla saatiin aikaiseksi yhteisen kokemuksen tunne ja kollegiaalisuus, jonka osallistujat kokivat palautteen mukaan palkitsevana.

7.4

Jatkokehittämisehdotukset

Tiiminvetäjän rooli muutoksessa on merkittävä, koska aktiivinen osallistuminen muutoksen
eteenpäin viemisessä helpottaa muiden sitoutumista. Tiiminvetäjän tulisi ymmärtää muutosvastarinnan olevan ilmaus muutoksen prosessoinnin keskeneräisyydestä. Epävarmuus
nostaa tiimissä negatiivisia näkökulmia esiin, mutta tiiminvetäjän tulisi kyetä tuomaan esiin
myös muutoksen hyvät puolet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Hänen tulisi puuttua
jämäkästi muutosta estäviin tekijöihin, joka aiheuttaa usein voimakasta muutosvastarintaa
tiiminvetäjää kohtaan. (Eklund ym. 2019, 62 - 63.)
Työyhteisön johtaminen tiiminvetäjänä on haastavaa ja vaatii sairaanhoitajilta ajoittain
epämukavuusalueelle siirtymistä. Työpajoista saadun palautteen perusteella osa sairaanhoitajista kokee tiiminvetäjyyden vaatimukset lähes mahdottomana tehtävänä. Ihmisten
johtaminen on monimuotoista ja pitää sisällään monia eri johtamisen osa-alueita, joita käsiteltiin kahdessa työpajassa varsin pintapuolisesti, joten kehitystyölle on edelleen tarvetta.
Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden kehittäminen jatkuu Orimattilan alueella kaksi kertaa
vuodessa järjestettävillä sairaanhoitajien ja esimiesten iltapäivillä. Ensimmäinen tapaaminen on suunnitteilla tammikuulle 2020, jolloin voidaan jatkaa työpajojen kehittämiskohteiden työstämistä ja tiiminvetäjyyden vahvistamista ”oman työn tuunaus”- teemalla (Harju
et. al. 2015). Verkosto toimii yksittäisen tiiminvetäjän tukena, antaa erilaisia näkökulmia
omaan työhön ja sen kehittämiseen. Kollegiaalinen tuki on merkittävä ja lisää omaa ymmärrystä tiiminvetäjän tehtävään. Tiiminvetäjien yhtenäinen näkemys organisaation
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toimintaan, tavoitteisiin ja kulttuuriin edistävät strategian mukaista toimintaa. (Koivukoski &
Palomäki 2009, 72.)
Aikataulujen yhteen saattaminen pienelläkin maantieteellisellä alueella aiheuttaa haasteita. Tapaamisten järjestäminen täytyy suunnitella viikkoja ennakkoon, suurin osa sairaanhoitajista työskentelee epäsäännöllisessä 2-vuorotyössä ja tapaamiset täytyy huomioida työvuorosuunnittelussa. Lisäksi on pyrittävä huomioimaan esimiesten palaverit sekä
kaikkien osallistujien vuosilomat.
Näkökantojen laajentamiseksi työpajoja voisi kokeilla myös alueellisesti sekoittaen eli
koko Päijät-Hämeen alueelta kutsuttaisiin esimerkiksi 10 asumispalveluyksikköä mukaan
työpajoihin ja jatkotapaamisia voisi järjestää kahden vuoden määräajalla. Näin eri asumispalveluyksiköiden toiminta ja työntekijöiden kasvot tulisivat laajemmalta alueelta tutuiksi ja
toimintaa voitaisiin vertailla laajemmin.
Yksikkökohtainen tiiminvetäjyyden kehittäminen jää jatkossakin pääasiassa kyseisen yksikön esimiehen ja sairaanhoitajien vastuulle. Kehittämishankkeen aikana nousi esiin sairaanhoitajan työnkuvan epämääräisyys, pirstaleisuus ja myös ristiriitaisuus. Työnantaja
olettaa sairaanhoitajien toimivan arkityön johtajina työyhteisössä, mutta sairaanhoitajan
tiiminvetäjyyteen ei kuitenkaan ole varattu erillistä työaikaa, vaan sairaanhoitajien työaika
lasketaan kokonaisuudessaan hoitajamitoitukseen. Yksiköiden esimies suunnittelee resurssien mukaan sairaanhoitajille ”toimistoaikaa”, jota voi käyttää syntyneiden rästihommien ja työn kehittämisen suunnitteluun. Kaikissa yksiköissä tätä ei ole mahdollista toteuttaa säännöllisesti niukkojen resurssien vuoksi.
Esimiehen vastuulla on järjestää tiiminvetäjälle erillistä työaikaa tiimityön suunnitteluun,
valmisteluun ja asioiden kirjaamiseen ja tiiminvetäjyyden toimenkuvan tulisi olla selkeästi
rajattu, että kehittämiselle jää aikaa (Koivukoski & Palomäki 2009, 69). Sairaanhoitajien
tiiminvetäjyys vaatisi työnantajalta resurssointia ja koulutusta tai valmennusta, jos sairaanhoitajien arkijohtajuutta haluttaisiin kehittää tavoitteellisesti. Tämän hetkinen kuntien erittäin huono taloustilanne ja yhtymälle asetetut säästötavoitteet eivät kuitenkaan anna mahdollisuutta lisäresursseihin asumispalveluyksiköissä eikä helpotusta taloustilanteeseen tai
hoitajamitoitukseen ole näkyvissä lähivuosina.
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LIITE 1.
Ennakkokysely saatekirje

Hei!

Olen tekemässä yamk-opintoihini liittyen opinnäytetyönä ”sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden
vahvistaminen asumispalveluissa”. Kehittämishankkeen pilotointi tehdään Orimattila Myrskylä- Pukkila-alueella.
Tarkoituksena on vahvistaa ikääntyneiden asumispalveluissa työskentelevien sairaanhoitajien ymmärrystä omasta työtehtävästään tiiminvetäjänä sekä antaa käytännön työkaluja
tiiminvetäjyyden toteuttamiseen.
Tavoitteena on myös vahvistaa sairaanhoitajien alueellista kollegiaalisuutta ja lisätä yhteistyötä eri yksiköiden sairaanhoitajien välillä.
Pidän sairaanhoitajille loppukesästä/alkusyksystä kaksi iltapäivän työpajaa. Alustavasti
olen suunnitellut työpajat 29.8. ja 12.9. klo 13-16. Työpajoihin laitan kutsun erikseen, kunhan aikataulu varmistuu.
Työpajoihin liittyen lähetän ennakkokyselyn, johon toivon vastausta 20.6. mennessä. (Jos
olet tänä aikana kesälomalla, voit palauttaa vastauksesi viimeistään 14.7.) Vastauksia
käytän nimettöminä + yksikköön kohdistumattomina työpajojen suunnittelussa.
Voit palauttaa vastauksesi joko sähköpostilla tai paperiversiona sisäisellä postilla alla olevaan osoitteeseen.
Kiitos!

Ystävällisin terveisin
Kirsi Virtanen
palveluasumisen esimies
Palvelutalo Marttila
Käkeläntie 44 B
16300 Orimattila
p. 044 7297050
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LIITE 2.
KYSELY PALVELUTALOJEN SAIRAANHOITAJILLE

1. Kuinka pitkä työkokemuksesi on sairaanhoitajana? ___ vuotta

2. Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työtehtävässäsi? __ vuotta
3. Miten suunnittelet työpäiväsi?

4. Miten suunnittelet työtäsi pidemmällä tähtäimellä?

5. Missä koet onnistuneesi tiiminvetäjänä/arkityön johtajana?

6. Mitä haasteita koet tiiminvetäjyydessä/arkityön johtamisessa?

7. Onko sinulla samassa palvelutalossa sairaanhoitaja-kollegoita?
___ kyllä
___ ei
Jos sinulla on sairaanhoitaja-kollegoita samassa talossa, miten yhteistyönne sujuu?

8. Onko sairaanhoitajilla yksiköiden välistä yhteistyötä?
___ kyllä, säännöllisesti
___ kyllä, silloin tällöin
___ ei

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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LIITE 3.
KYSELY ESIMIEHILLE

1. Miten sairaanhoitajan työtehtävät ja perushoitoon osallistuminen on suunniteltu?

2. Jos yksikössäsi työskentelee useampi sairaanhoitaja, miten sairaanhoitajien keskinäinen työnjako toteutuu?

3. Mikä toimii hyvin sairaanhoitajien tiiminvetäjyydessä/ arkityön johtamisessa?

4. Mitkä asiat kaipaavat kehittämistä?

5. Miten esimiehenä tuet sairaanhoitajien tiiminvetäjyyttä?

Kiitos vastauksistasi!
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LIITE 4.
PALVELUASUMISEN ROOLIT: LÄHIHOITAJA, SAIRAANHOITAJA, ESIMIES
-

tämän tarkoitus on selkiyttää eri ammattien rooleja palveluasumisessa eikä ole tehtäväluettelo tai TVA:n korvike

Lähihoitaja on lähihoidon asiantuntija moniammatillisessa työyhteisössä
-

-

läsnäolo asukkaan arjessa ja kokonaisvaltainen huolenpito
mahdollistaa elämyksellisen elämän asukkaille
asukkaan toimintakyvyn ylläpito ja aktivointi
asukkaan päivittäisen hyvinvoinnin tarkkailu ja kirjaaminen
moniammatillinen yhteistyö (sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, suun terveydenhuolto jne.)
omahoitajuus
 huolehtii oman asukkaan hoitoon ja elämään liittyvistä asioista
 RAI, hoitosuunnitelmat, hoitoneuvottelut
lääkehoitoon osallistuminen koulutuksin antamin oikeuksin ja lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi
asumisympäristön kokonaisvaltainen ylläpito (astiahuolto, vaatehuolto, siisteyden ylläpito
ym.)
yhteydenpito omaisiin (ei vain omat asukkaat)
opiskelijoiden ohjaus
tiedonkulusta ja työilmapiiristä huolehtiminen
uusien työntekijöiden perehdyttäminen
yksikön toiminnan kehittäminen ja oman työskentelyn arviointi
oman osaamisen ylläpitäminen

Sairaanhoitaja toimii työyhteisössä ja asukastyössä hoitotyön asiantuntijana ohjaten, kannustaen,
neuvoen ja tukien
-

päivittäisen hoitotyön johtaminen yhteistyössä esimiehen kanssa (suunnittelu, tehtävänjako, työilmapiiristä huolehtiminen, sijaisten rekrytointi)
toiminnan laadun tarkkailu
vastaa sairaanhoidollisten tehtävien suunnittelusta, toteutuksesta, ohjauksesta ja arvioinnista (verinäytteiden otto ja jatkohoidon suunnittelu, haavahoidot, jne.)
lääkehoidon toteutuksen päävastuu yhdessä lääkärin kanssa (suunnittelu, toteutus, ohjaus, arviointi)
asukkaiden palvelujen ylläpito
yksikön ulkopuolinen yhteistyö
osallistuu hoitoneuvotteluihin lähihoitajan työparina
omaisyhteistyö ja omaisten ohjaaminen
yksikön toiminnan kehittäminen ja oman työskentelyn arviointi
oman osaamisen ylläpitäminen
opiskelijoiden ohjaus
uusien työntekijöiden perehdyttäminen
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Esimies vastaa, että ympärivuorokautinen toiminta on mahdollista annettujen resurssien puitteissa
-

henkilöstöjohtaminen
talousvastuu
toiminnan suunnittelu ja ennakointi
arvioi, kehittää ja johtaa yksikön toimintaa yhtymän strategian ja asumispalveluiden tuloskortin mukaisesti
työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen
laadun valvonta
omaisten ohjaus ja neuvonta
oman työskentelyn arviointi
oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
yksikön ulkopuolinen yhteistyö yli toimialarajojen
tarvittaessa hoitotyön asiantuntijana toimiminen
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LIITE 5.

Sairaanhoitaja -tiiminvetäjän pelisäännöt

1. Tiiminvetäjä on tasavertainen tiiminjäsen ja toimii työtehtävien koordinaattorina
2. Tiiminvetäjällä on kokonaisvastuu tiimin asukkaiden hyvinvoinnista ja päävastuu tiedon jakamisesta.
3. Tiiminvetäjä vaikuttaa omalta osaltaan tiimin vuorovaikutukseen ja korostaa
hyviä käytöstapoja. Hän huolehtii osaltaan tiiminjäsenten työhyvinvoinnista.
4. Tiiminvetäjä kunnioittaa ja kuuntelee työtovereitaan. Hän muistaa myös positiivisuuden ja tsemppauksen.
5.

Tiiminvetäjällä on rohkeutta puuttua ongelmatilanteisiin

6. Tiiminvetäjällä on välitön vuorovaikutus esimiehen kanssa ja hän toimii ns.
peilinä esimiehen ja työntekijöiden välillä. Hänellä on rohkeutta tuoda asioita
esimiehen tietoisuuteen ja muistaa kertoa myös työntekijöiden onnistumisista.
7. Tiiminvetäjä ymmärtää tiimipalavereiden merkityksen työvälineinä ja sovittujen asioiden selventämiseen. Hän pitää palavereja säännöllisesti (lyhyet, napakat). Tarvittaessa myös ex-tempore palaverit, jos tilanne sitä vaatii
8. Tiiminvetäjä huolehtii asioiden toimivuudesta arjessa ja niiden tekemisestä
loppuun asti.
9. Tiiminvetäjä muistuttaa tiiminjäsenten vastuualueista sekä tukee ja vahvistaa omahoitajaroolia – RAI ja hosu-päivitykset.
10. Tiiminvetäjä hyödyntää työssään moniammattillisuutta.

89

LIITE 6.

Palaute sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden kehittämisestä – työpajat
Merkitse rastilla, mikä mielestäsi parhaiten vastaa asiakokonaisuutta
1= heikko, 2 =melko heikko, 3 = en osaa sanoa/siltä väliltä, 4 = melko hyvä, 5= hyvä

1
Työpajojen tavoitteiden esittäminen
Työpajojen tavoitteiden saavuttaminen
Työpajojen materiaali ja valitut menetelmät
Tiedon hyödyntäminen käytännössä

Tähän voit halutessasi kommentoida edellisiä kysymyksiä:

Työpajoissa onnistunutta oli:

Olisin toivonut:

Kiitos palautteestasi!

2

3

4

5

