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sista ja kriittisistä kommenteista sekä muutosehdotuksista. Ne olivat selvyyden ja täs-

mällisyyden kannalta hyvin oleellisia väitöskirjani viimeistelyprosessissa. Suurkiitos 

myös professori Elina Haavistolle, joka on suostunut väitöskirjatyöni vastaväittäjäksi.  

Väitöskirjan laatimisen aikana olen monenlaista apua saanut Tallinnan yliopiston 

emeritusprofessorilta ja Tallinnan Terveydenhuollon Ammattikorkeakoulun dosentilta 

Taimi Tulvalta, joka on ollut opettajani edellisissä opinnoissani, muun muassa pro 

gradu -työni ohjaaja, ymmärtäväinen kollegani ja tieteellinen mentorini. Taimin syvä 

oppineisuus, perehtyneisyys Viron sosiaali- ja terveysalan aiheisiin sekä huolehtiva 

suhtautuminen koko väitöskirjan laatimisprosessin aikana on auttanut minua selviyty-

mään ongelmista ja iloitsemaan onnistumisistani. Taimille sydämelliset kiitokset.  



Tilastotietojen ja tiedostohallinnan osalta sain tarvittavaa apua tilastotieteen asi-

antuntija PhD Maarika Tammarulta ja tutkimustulosten tilastollisen tulkinnan osal-

ta Tarton yliopiston emeritusprofessori ja Viron tilastohallinnon asiantuntija Ene–

Margit Tiidulta. Opin heidän avullaan ymmärtämään tutkimustyön yhden moni-

mutkaisimman komponentin ja empiirisen datan yhdistämisen teoreettisiin käsityk-

siin. Molemmille yhteistyökumppaneille suuret kiitokset.  

Monet kiitokset avusta tieteellisen kirjallisuuden perinpohjaisessa etsinnässä Kate–
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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa hoitotyön ja sen toimintojen muotoutumista 

kuvaileva tilastollinen hoitotyön malli. Lisäksi tavoitteena oli kuvata seurantatutki-

muksena Virossa tehtävän hoitotyön toimintoja potilaiden hyvinvoinnin kannalta 

sekä organisaatiokulttuurin ja toimintaympäristön yhteyksiä hoitotyöhön sairaan-

hoitajien näkökulmasta. Tutkimuksen painopiste on sairaanhoitajan ammatillinen 

toiminta, jota tarkasteltiin sairaanhoitajien toteuttamien hoitotoimintojen (fyysiset, 

psyykkiset, sosiaaliset, hengelliset) kautta. Lisäksi tarkasteltiin sairaanhoitajien arvi-

oita hoitotoimintoihin käytetystä ajasta ja hoitoalan kehitystä. Tutkimus on perus-

lähtökohdiltaan hoitotieteellinen, mutta siinä on hyödynnetty monitieteellistä lähes-

tymistapaa, erityisesti yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä tutkimusta. Tut-

kimuskohteena olivat sairaanhoitajien ammatillinen toiminta, työolosuhteet ja orga-

nisaatiokulttuuri sairaanhoitajien näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin kvantita-

tiivista lähestymistapaa. Tutkimus perustui The Baltic-Finland NuRsE -projektin 

puitteissa Virosta kerättyyn aineistoon ja sen analyysiin. Projektiin osallistui Suo-

men, Viron, Latvian ja Liettuan hoitoalan asiantuntijoita ja työtä koordinoi projekti-

työryhmä. 

Tutkimuksessa käytettiin mittarina kyselyä, joka laadittiin vuonna 1997 ja pilo-

toitiin vuonna 1998, minkä jälkeen sitä muokattiin. Tutkimus toteutettiin seuranta-

tutkimuksen mukaisesti kaksivaiheisena vuosina 1999 ja 2009. Alkuperäinen kysely-

lomake koostui 42 kysymyksestä, joista tässä tutkimuksessa on tutkimustavoitteiden 

mukaisesti käytetty 35 kysymystä. Vuonna 1999 tutkimukseen otettiin Viron 14 

sairaalaa, jossa oli sisätautien ja kirurgian osastot. Kyselylomake lähetettiin 640 sai-

raanhoitajalle, joilla oli vähintään yhden vuoden työkokemus. Lomakkeita palautet-

tiin 579 (vastausprosentti oli 94). Analyysiin hyväksyttiin 517 lomaketta, joten lo-

pullinen vastausprosentti oli 81. Vuonna 2009, jolloin tehtiin uusi mittaus, Viron 

terveydenhuoltojärjestelmän rakenne oli uusittu ja sairaaloita vähennetty. Lomak-

keita lähetettiin 260 kappaletta kuuteen sairaalaan, ja niistä palautettiin 244 (vas-

tausprosentti oli 94). Analyysiin otettiin 215 lomaketta, joten lopulliseksi vastaus-

prosentiksi muodostui 83. Kaikki aineiston käsittely toteutettiin Stata 14.2 tilasto-



ohjelmistolla. Kahdessa tutkimusvaiheessa mitattuja muuttujia vertailtiin keskenään. 

Keskiarvojen vertailuun käytettiin t-testiä, mediaanien vertailuun Wilcoxonin testiä, 

jakaumien vertailuun khiin neliö -testiä (χ2) ja Kolmogorov-Smirnovin testiä. Eri 

tutkimusvaiheissa mitattuja muuttujia pidettiin merkitsevästi erilaisina, jos testin 

laskemalla saatu merkitsevyyden todennäköisyys sai arvon p < 0.05. Tulokset luon-

nehtivat vastaajien arvioita fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten hoito-

toimintojen tärkeydestä potilaiden hyvinvoinnin takaamisessa. Muuttujat muodos-

tettiin pääkomponenttianalyysilla. Tämän jälkeen laadittiin lineaariset regressiomal-

lit, joilla selvitettiin eri taustamuuttujien vaikutusta potilaiden hyvinvoinnin takaa-

vista hoitotoiminnoista esitettyihin tärkeysarvioihin molemmissa tutkimusvaiheissa. 

Aineiston analyysin tuloksena laadittuun tilastolliseen toimintamalliin valittiin ne 

riippumattomat muuttujat, joilla oli analyysin perusteella tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus riippuviin muuttujiin. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin tietoa Viron sairaanhoidon kehityksestä ja sai-

raanhoitajien ammatillisesta toiminnasta sairaanhoitajien näkökulmasta vuosina 

1999 ja 2009. Lisäksi saatiin tietoa hoitotyön tavoitteista, potilaiden fyysisestä, 

psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista sekä ongelmista ja niihin 

liittyvistä hoitotoiminnoista, organisaatiokulttuurista ja toimintaympäristöstä. Kak-

sivaiheisen tutkimuksen tulosten perusteella laadittu tilastollinen hoitotyön toimin-

tamalli esittää hoitotoimintojen merkittävät komponentit ja niihin vaikuttavat teki-

jät potilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Potilaiden hyvinvointiin merkittävimmin 

liittyneet tekijät voi jakaa viiteen ryhmään: sairaanhoitajien työkokemus, organisaa-

tiotekijät, hoitotoimintoihin kulunut aika ja potilailla esiintyvien hengellisten ja 

psyykkisten ongelmien tiedostaminen.  

Tutkimustuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää opiskelijoiden oppimis- ja 

tutkijoiden tutkimisprosessin tukemisessa, käytännön hoitotyön kehittämisessä sekä 

hoitotyön historiallisen näkökulman ymmärtämisessä ajassa ja yhteiskunnallisessa 

muutoksessa. Laaja, koko Viron kattava tutkimus antaa huomattavan panoksen 

hoitoalan koulutukseen perus-, maisteri- sekä tohtoritasolla ja tukee hoitotieteen 

kehitystä Virossa. Tutkimuksella on kansainvälistä merkitystä, sillä se tarjoaa koko-

naiskatsauksen Virossa viime vuosikymmeninä tehtyyn hoitotyöhön ja sen tulevai-

suudennäkymiin. Lisäksi tutkimus antaa lisätietoa hoitotyön prosessiin sisältyvistä 

monimutkaisista yhteyksistä.  



Avainsanat: sairaanhoitaja, hoitotyö, tilastollinen hoitotyön toimintamalli, hoi-

totyön toiminnot, hoitotyön toimintaympäristö, potilaiden hyvinvointi, organisaa-

tiokulttuuri 





ABSTRACT 

The purpose of the present study was to produce a statistical nursing model  

describing nursing care and its different functions. It also included a follow-up 

study designed to depict nursing practices employed in Estonia from the patient 

well-being viewpoint, and to examine registered nurses’ opinions on the  

interrelation between organisational culture and nursing environment. The research  

focused on registered nurses' professional activities, which were examined through 

nursing care (physical, mental, social, religious) activities. In addition, the nurses 

were asked to evaluate the time used on the different treatments and to analyse the 

development in the field. Although the study is based on nursing sciences, it is 

multidisciplinary in nature, drawing particularly from social sciences and  

pedagogical research. The research addressed nurses' professional activities,  

working conditions and organisational culture from the point of view of registered 

nurses. 

The study employed a quantitative approach. It was based on data collected in 

Estonia during the Baltic-Finland NuRsE -project. The project involved nursing 

professionals from Finland, Estonia, Latvia and Lithuania, and was coordinated by 

a working group. 

The indicator questionnaire used in the study was drawn up in 1997, piloted in 

1998 and consequently modified. The study was conducted in two phases: the first 

phase in 1999 and a follow-up in 2009. The original questionnaire consisted of 42 

questions, of which 35 were selected for the present study in line with its  

objectives. The 1999 research covered 14 Estonian hospitals with internal medicine 

and surgical departments. The questionnaire was sent to 640 registered nurses with 

a minimum of one year of work experience. Of the 579 questionnaires returned 

(response rate 94), 517 were accepted for analysis, making the final response rate 

81. The questionnaire was repeated in 2009 after the restructuring of the Estonian 

health care system and reduction of hospitals. A total of 260 questionnaires were 

sent to six different hospitals, of which 244 were returned (response rate 94).  

Analysis was performed on 215 forms, making the final response rate 83. 

The data were analysed with the Stata 14.2. statistical analysis software. The  

variables measured during the two phases of the study were compared with each 



other. Mean values were compared with the t-test, medians with the Wilcoxon test, 

and distributions with the chi-squared test (χ2) and the Kolmogorov-Smirnov test. 

The variables measured during the different phases were considered significantly 

different, if the likelihood of statistical significance was p < 0.05. The results  

described the respondents' assessment regarding the importance of somatic,  

mental, social and religious nursing treatments on the well-being of the patients. 

The variables were formed by main component analysis. The next step was to  

develop linear regression models in order to examine the impact of various  

background variables on importance assessments of the different nursing  

treatments on patients' well-being in both research phases. The statistical nursing 

model created based on data analysis includes all independent variables, which 

impact on dependent variables was found to be statistically significant. 

The results offer an insight into nurses' perception of the development of  

Estonian nursing care and their own nursing activities in 1999 and 2009. In  

addition, the study provides information on the objectives of nursing, on patients' 

physical, mental, social and religious well-being, problems and related nursing 

treatments, as well as on organisational culture and nursing environment. 

The statistical nursing model created on the basis of the results of the  

two-phase research presents the most significant nursing care components and 

related factors from the patient well-being point of view. On the basis of the  

analysis, the most significant factors affecting the well-being of patients can be 

divided into five groups: nurses’ work experience, organisational factors, estimated 

time used on nursing care, and the awareness of any religious and mental problems 

experienced by the patients. 

The information obtained may be utilised in future learning and research  

processes, help in developing practical nursing skills, and provide understanding of 

nursing in both a historical context and in the context of social change. 

The study is comprehensive and covers the whole of Estonia, and can thus  

contribute greatly to nursing education on basic, master's and doctorate levels, and 

support the development of nursing sciences in Estonia. 

It carries international value by providing a synoptic view on the nursing care 

provided in Estonia in the past few decades as well as its future prospects, and by 

offering additional information on the complex relations involved in nursing  

processes. 

Key words: nurse, nursing, statistical nursing model, nursing activities, nursing 

environment, patient well-being, organisational culture. 
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1 JOHDANTO 

Hoitotyön historiallinen kehitys Virossa ulottuu 1700-luvulle ja siihen ovat vaikut-

taneet historiallis-kulttuurilliset ja etniset tekijät. Eniten käytännön hoitotyöhön on 

kuitenkin saatu vaikutteita Pohjoismaista ja Saksasta, mutta myös Euroopan ulko-

puolisista maista.  

Hoitotiede Virossa on vasta muodostumassa ja hoitotieteellinen tutkimus on 

ajankohtaista. Virossa ei ole vielä omia näyttöön perustuvia hoitotyön ohjeistuksia 

eikä tutkimusta sairaanhoitajien ammatillisesta toiminnasta. Sairaanhoitajat saavat 

työssään vaikutteita organisaatiokulttuurista, mikä näkyy työn organisoinnissa ja 

työympäristössä sekä työvuoroissa. Lisäksi heidän työhönsä vaikuttavat työntekijöi-

den riittävyys ja määrä osastolla. Sairaanhoitajan tärkein tehtävä on potilaan fyysi-

sestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen hoi-

totyön keinoin.  

Sairaanhoitajat ovat Viron terveydenhoidon suurin ammattiryhmä. Vuonna 

2017 heitä oli 9002 sairaanhoitajaa (Tulevikuvaade tööjõu- ja…, 2017). Valtion 

terveydenhoitojärjestelmä esittää hoitotyölle sisällölliset vaatimukset sekä määrää 

sairaanhoitajien roolin, vastuun ja pätevyydet. Hoitotyön kehitys kulkee käsi kädes-

sä valtion kehityssuuntauksien ja hoitotoimintaan kohdistuvien yhteiskunnallisten 

odotusten kanssa.  

Laadukkaaseen hoitotyöhön tarvitaan riittävästi päteviä työntekijöitä, mikä 

OECD:n ja EU:n keskiarvon mukaan oli yhdeksän sairaanhoitajaa 1000 asukasta 

kohti vuonna 2010. Virossa ei ole pystytty takaamaan tätä määrää, vaan sairaanhoi-

tajien määrä on jäänyt 6–7 sairaanhoitajaan 1000 asukasta kohti. (Kiivet ym. 2013.) 

Sairaanhoitajien määrän suhde asukasmäärään on Virossa pienempi muihin kehit-

tyneisiin maihin verrattuna. Vuonna 2017 sairaanhoitajista 98 % oli naisia, ja heidän 

keski-ikänsä oli 45 vuotta. Heistä yli 60-vuotiaita oli 15 %. (Tulevikuvaade tööjõu- 

ja…, 2017.)  

Sairaanhoitajien ja lääkäreiden maastamuutto on ollut yksi terveydenhoitojärjes-

telmän ongelma, mikä on lisännyt oppilaitosten kuormaa opiskelupaikkojen lisää-

mistarpeeseen nähden (Kiivet ym. 2012, 2013, Tulevikuvaade tööjõu- ja…, 2017). 

Jotta Virossa työskentelevien sairaanhoitajien määrä voitaisiin kääntää nopeaan 

kasvuun ja vuoteen 2032 mennessä saavutettaisiin OECD:n ja EU:n maiden kes-
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kiarvo – kolme sairaanhoitajaa yhtä lääkäriä kohti – sairaanhoitajakoulutuksen opis-

kelupaikkoja tulee kaksinkertaistaa ja toivoa, että sairaanhoitajien muutto ulkomaille 

ei enää lisäänny (Kiivet ym. 2013). Yksi Viron prioriteetteja on kouluttaa riittävä 

määrä pätevää henkilöstöä terveydenhoitojärjestelmälle ja sellaisten toimenpiteiden 

soveltaminen, jotka motivoisivat työskentelemistä Virossa (Eesti Ter-

vishoiu…2014). 

Sairaanhoitajien koulutus on muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana Neuvosto-

liiton aikaisesta sairaanhoitajakoulutuksesta EU:n direktiivejä vastaavaksi korkea-

koulutasoiseksi koulutukseksi. Muutokset sairaanhoitajien koulutuksessa liittyvät 

muutoksiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Nämä ovat 

tuoneet haasteen kouluttaa sairaanhoitajia, jotka ovat kliinisesti päteviä ja pystyvät 

vastaamaan nykyajan terveydenhuollon haasteisiin. He pystyisivät johtamaan, olisi-

vat innovatiivisia palveluntarjoajia ja pysyisivät uskollisina empaattiselle ammattitai-

dolle. (Felton ym. 2014.) Sairaanhoitajien nykyaikaisessa koulutuksessa korostetaan 

potilaan ja hänen perheensä osallistumista potilaan hoitoa koskevaan päätöksente-

koon, tiedon saantia ja terveyden edistämistä (Curriculum of… 2011). Koulutus ja 

sen uudistaminen ovat edesauttaneet potilaskeskeisen hoitotyön kehittymistä (Eesti 

Tervishoiu…2014). 

Viron itsenäistymisen alkuvuosina (1990-luku) tehtiin sairaanhoitajien koulutuk-

sen kehittämistarkoituksessa yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, erityisesti Suomen 

hoitoalan koulujen ja terveydenhoitolaitosten kanssa. Yhteistyöstä kasvoi idea aloit-

taa vuonna 1996 The Baltic-Finland NuRsE Project, jonka tavoitteena oli tuottaa 

tietoa “Sairaanhoitajien ammattitoiminnasta” Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liet-

tuassa . Tarkoituksena oli toteuttaa yhteinen tutkimushanke, jonka avulla selvitetään 

sairaanhoitajien ammatillista toimintaa, motivaatiota ja pätevyyttä, työn sisältöä ja 

ajankäyttöä, hoitotyön päämääriä ja eettisten periaatteiden noudattamista sekä kou-

lutusta. Baltian maiden ja Suomen välillä solmittiin yhteistyösopimus (Liite 1) viro-

laisten ja suomalaisten kollegoiden aloitteesta. Projektin rahoittivat vuonna 1999 

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (Ministry of Health and Social Affairs), Sosi-

aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Nursing Research Institute), 

Opetushallitus (The National Board of Education), Helsingin ammattikorkeakoulu 

(Helsinki Polytechnic), Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mikkeli Polytechnic) ja osal-

listujamaat omalla rahoituksellaan. Vuonna 2009 Viron osalta projekti sai rahoituk-

sen Virosta Tallinnan terveydenhuollon ammattikorkeakoulun tutkimusten säätiös-

tä toisen vaiheen käynnistämiseksi. Tämä tutkimus on osa The Baltic-Finland NuR-

sE -projektia (1997 ̶ 2009). 
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Tämä tutkimus on tärkeä kuvattaessa Viron hoitotyön kehitystä ja siihen vaikut-

tavia tekijöitä. Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jonka tuloksena saadaan 

tietoa siitä, miten sairaanhoitajat arvioivat hoitotoimintojen tavoitteita, potilaiden 

hyvinvointiin liittyviä hoitotoimintoja, toimintaympäristöä ja organisaatiota. Ky-

seessä on ensimmäinen laaja hoitotyön tutkimus Virossa, joka kuvailee hoitotoi-

mintoja vuosina 1999 ja 2009. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää käytännön 

hoitotyössä, sairaanhoitajien koulutuksessa ja hoitotieteen kehittämisessä.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään potilaiden hyvinvointiin liittyviin hoitotoimin-

toihin. Tämän lisäksi kuvataan sairaanhoitajien toimintaympäristöä ja organisaa-

tiokulttuuria. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin tilastollinen hoitotyön toiminta-

malli, joka sisältää potilaiden hyvinvointiin liittyvät hoitotoiminnot, potilaiden on-

gelmat, hoitoon kuluneen ajan sekä toimintaympäristön ja organisaatiokulttuurin.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA JA 
LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kirjallisuushaku 

Kirjallisuushaku koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka keskittyvät tutkimuksen eri 

vaiheisiin ja tehtäviin.  

Kirjallisuushaun ensimmäinen vaihe, vuodet 1997–1998. Vuonna 1998 kir-

jallisuushauilla (Liite 2) valmistauduttiin mittarin kehittämiseen ja projektin teoreet-

tisen yleiskatsauksen laatimiseen projektityöryhmässä. 

Kirjallisuushaku tehtiin seuraavista EbscoHostin tietokannoista: Medline, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Academic Search Complete ja Master-

File Premier. Monet tietokannat tarjoavat oletuksena pikahakua (esim. Basic 

Search, Quick Search), jossa haku tapahtuu useasta tietokannan kentästä samanai-

kaisesti. Hakuun voi syöttää otsikko- tai tekijäkenttiin tai koko tekstiin sisältyviä 

sanoja tai asiasanoja. Voi käyttää myös edistynyttä hakua, jota kutsutaan yhdistel-

mähauksi (Advanced Search) ja jossa voi valita, missä kentässä haettavan sanan 

tulee esiintyä. Tämä on hyvä mahdollisuus ohjata hakua. Kirjallisuushaussa käytet-

tiin sekä Basic Search -hakua, koska se antoi relevantteja ja laajoja tuloksia, että 

Advanced Search -hakua. Nämä haut kattoivat kaikki englanniksi julkaistut aihee-

seen liittyvät artikkelit kunkin tietokannan vanhimmista julkaisuista vuoteen 1998 

asti.  

Ensiksi tarkasteltiin haulla löydettyjen artikkeleiden otsikoita ja luettiin relevan-

teilta vaikuttavien artikkeleiden tiivistelmät. Kaikki päällekkäisosumat poistettiin. 

Seuraavaksi luettiin kaikki hyödyllisiltä vaikuttavat artikkelit, niiden merkitys arvioi-

tiin ja valittiin lopulliset 25 artikkelia (Liite 2). 

Tämän jälkeen suoritettiin vielä käsihaku tarkistamalla valittujen artikkeleiden 

lähdeluettelot aiheeseen liittyvien julkaisujen löytämiseksi. Käsihaku on tärkeä osa 

jokaisen järjestelmällisen katsauksen hakuprosessia, jotta voidaan minimoida haku-

virheet. Jotta varmistettaisiin lähteenä käytetyn tiedon korkea laatu, on käsihakuja 

tehtäessä välttämätöntä tarkistaa, että raportoiduissa tutkimuksissa on noudatettu 

yleisiä tiedestandardeja. (Young Brockopp ym. 2003.) 
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Eniten tuloksia antoivat hakutermit nursing intervention (2 430 osumaa) ja nur-

sing science (2 096 osumaa). Vaikeinta oli löytää kirjallisuutta, joka koski organisaa-

tiokulttuuria ja ilmapiiriä (7 osumaa), potilaiden hengellistä hoitotyötä (3 osumaa) ja 

potilaiden psyykkistä hoitotyötä (22 osumaa). Jälkeenpäin voi todeta, että nämä 

aiheet alkoivat esiintyä vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen.  

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta etsittiin lisäksi eri kirjastojen omista kortistoista 

ja sähköisistä hakemistoista. Näin löydettiin kuusi tieteellistä tutkimusta, joista viisi 

oli suomenkielisiä. Yhteensä käsihaku tuotti 10 arvokasta lisälähdettä (Liite 2). 

Kirjallisuushaun toinen vaihe, vuodet 1999–2009. Vuonna 2009 kirjallisuutta 

haettiin mittarin ajankohtaistamista varten ja tutkimuksen toista vaihetta valmistel-

taessa. 

Tälläkin kertaa käytettiin EbscoHostin tietokantoja Medline, Academic Search 

Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition ja MasterFILE Premier sekä 

myös EBSCO Nursing Resourcen tietokantaa CINAHL Complete. Aiheeseen liit-

tyvää kirjallisuutta etsittiin Advanced Search -metodilla. 

Toisessa vaiheessa haettiin artikkeleita, jotka käsittelivät hoidon kehittämistä, 

ajankäyttöä ja ammatillista toimintaa. Hakujen aikaväliksi otettiin 1998–2009, koska 

näillä hakutermeillä oli jo tehty hakuja vuonna 1998. Käytettiin Advanced Search -

metodia ja valittiin ensisijaiseksi hakukriteeriksi asiasanahaku ja toissijaiseksi kritee-

riksi sanahaku artikkeleiden tiivistelmistä. Tiivistelmään kohdistuva sanahaku on 

useimmiten tehokkaampi ja antaa parempia osumia kuin äärimmäisen suppea asia-

sanahaku. Koska asiasanojen lukumäärä on aina rajoitettu, haun tekijä valitsee usein 

käsityksensä mukaan yleisimmät asiasanat, mutta artikkelin tiivistelmästä selviää 

artikkelin todellinen sisältö. (Seiler & Miil 2017.)  

Otsikoiden, tiivistelmien ja tarvittaessa koko artikkelin lukemisen jälkeen kirjalli-

suuskatsaukseen hyväksyttiin tietokannoista 30 artikkelia (Liite 3). Käsihaulla löy-

dettiin lisäksi 16 artikkelia. 

Kaikkein eniten löydettiin artikkeleita hakutermillä “nursing practice” (10 201), 

mutta hyviä olivat myös “nursing intervention” (3 976) ja “nursing development” 

(3 821). Vähiten kirjallisuutta löytyi hakulausekkeella “time management in nur-

sing” (15 artikkelia). Hakutuloksista tarkasteltiin vain niitä, joissa käsiteltiin tämän 

työn aihetta, kaikki muut rajattiin pois.  

Kolmannessa vaiheessa, vuodet 2010–2017, kirjallisuushaku tehtiin tulosten 

analysointi- ja väitöskirjan kirjoitusvaiheessa. Tässä yhteydessä oli täsmennettävä 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä, erityisesti analysoitava hoitotoimintoja, orga-

nisaatiokulttuuria sekä Viron terveydenhoidon toimintaympäristön ja hoitotyön 

kehitystä koskevaa kirjallisuutta. Hakutermit vähenivät ja täsmentyivät.  
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Teoreettisen viitekehyksen laatimiseksi tehtin kirjallisuushakuja seuraavista kan-

sainvälisistä tietokannoista: Medline, CINAHL Complete, Academic Search Comp-

lete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Regional Business News ja Mas-

terFILE Premier. Tietokantahakuja täydennettiin käsihaulla. Haku rajattiin vuosiin 

2010–2017 ja kielinä käytettiin englantia, suomea ja viroa. Asiasanoja yhdisteltiin 

”AND”- ja ”OR”-operaattoreilla.  

Käsihakuja tehtiin tutkimusartikkeleiden ja väitöskirjojen lähdeluetteloiden pe-

rusteella. Mukaan otettiin myös vanhempia julkaisuja (esimerkiksi vuosi 1986), jot-

ka ovat tämän tutkimuksen sisällön kannalta merkittäviä. Käsihakujen lisäksi tehtiin 

tietokannoista sanahakuja seuraavien hakulausekkeiden englanninkielisillä vastineil-

la: hoitotyön prosessi, fyysinen hoitotyön toiminto, sosiaalinen hoitotyön toiminto, 

hengellinen hoitotyön toiminto, psyykkinen hoitotyön toiminto, hoitotyön kehitys 

ja hoitotyön historia. 

Kolmannen vaiheen kirjallisuushaku jaettiin kahteen osaan. Ensimmäisessä 

osassa haettiin tutkimuksia, jotka käsittelivät potilaiden ongelmia ja hoitamista. 

Hakulausekkeeksi yhdistettiin ”nurse OR nursing OR nursing activities AND pa-

tient AND needs OR social needs OR spiritual needs”. Perehtymisen tuloksena 

tietokannoista hyväksyttiin kirjallisuuskatsaukseen 47 artikkelia (Liite 4). Käsihaulla 

löydettiin 16 artikkelia. 

Toisessa osassa haettiin artikkeleita, jotka käsittelivät hoidon kehittämistä, ajan-

käyttöä ja ammatillista aktiivisuutta. Otsikoiden, tiivistelmien ja koko artikkelin 

lukemisen jälkeen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin tietokannoista 47 artikkelia 

(Liite 4). 

Käsihaulla löydettiin lisäksi 14 artikkelia ja kaksi muuta tutkimusta, jotka olivat 

Kallion (2007) ja Saukkosen (2015) pro gradu -tutkielmat. Koska opinnäytteitä ei 

pystytty löytämään kirjastojen sähköisistä hakemistoista, tilattiin ne kaukolainoina 

Viron ja Suomen kirjastojen kautta. Käsihakujen ja vapaasanahakujen tuloksena 

otettiin vuosilta 2010–2017 mukaan yhteensä 61 tieteellistä artikkelia.  

Vironkielistä hoitoalan kirjallisuutta haettiin Viron kirjastojen sähköisestä tieto-

kannasta ESTERistä (Eesti Raamatukogude elektronkataloog, www.ester.ee). Ha-

kulausekkeena käytettiin lausekkeen ”Viron hoitoalan historia ja muotoutuminen” 

vironkielistä vastinetta. Viron sairaanhoitajaliiton (Eesti Õdede Liit) historiaa on 

käsitelty omassa julkaisussaan (Kõrran ym. 2008). Hoitoalan tietokirjallisuutta on 

Virossa ilmestynyt kuitenkin erittäin vähän. Vironkieliset hoitoalan oppikirjat ja 

ohjemateriaalit on pääasiassa käännetty muista kielistä (esimerkiksi Iivainen ym. 

1997, Roper ym. 1999, Rankin 2006, Follestad 2010). 
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Valikoima Virossa tehtyjen hoitoalan pro gradu -tutkielmien artikkeleista sisältyy 

kokoelmaan ”Eesti õenduse otsingutel” (2000). 

Työhön sisältyvä kirjallisuuskatsaus kattaa lähes 20 vuotta, jona aikana voi nähdä 

hoitotyön tutkimuksessa tapahtuneen muutosta. Kun hoitotyön prosessi oli 2000-

luvulle tultaessa länsimaissa jo tutkittu aihe, niin organisaatiokulttuuriin ja toiminto-

ympäristöön alettiin kiinnittää huomiota huomattavasti myöhemmin. Organisaa-

tiokulttuuriin ja toimintoympäristöön liittyvillä hakusanoilla löytyi varsin vähän 

artikkeleita kirjallisuushaun ensimmäisestä vaiheesta vuosilta 1998–1999, mutta 

vuosina 1999–2009 aihetta on tutkittu jo hieman enemmän, ja erittäin suosittuja 

toimintoyöympäristöön ja organisaatiokulttuuriin liittyvät aiheet ovat olleet 2000-

luvun toisella vuosikymmenellä.  

2.2 Hoitotyö ja hoitotyön toiminnot  

2.2.1 Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet 

Hoitaminen tarkoittaa ihmisen terveyden edistämiseen tähtäävää inhimillistä toi-

mintaa, joka pohjautuu yhteiseen arvoperustaan sekä syvälliseen toisen ihmisen 

kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen (Eriksson ym. 2013). Hoitamisen tavoitteena 

on ihmisten ja yhteisöjen terveys sekä sen ylläpitäminen ja edistäminen niiden voi-

mavarojen ja mahdollisuuksien pohjalta, joita ihmisellä elämäntilanteessaan on 

(Rautava-Nurmi ym. 2016).  

Hoitotyö on terveysalan ammattilaisen antamaa hoitoa. Siinä käytetään toimin-

toja ja interventioita, jotka perustuvat tutkittuun tietoon eli näyttöön sekä ammatti-

laisten kokemuksiin tai koeteltuihin käytänteisiin (Eriksson ym. 2013). Ammatilli-

suuteen perustuvassa hoitotyössä korostetaan ammatillisia arvoja, kuten toiminnan 

perustana olevia tietoja ja taitoja, pätevyyttä, kyvykkyyttä, taloudellisuutta, vaikutta-

vuutta, potilaan tarpeiden huomioimista sekä niihin vastaamista oikein valituilla 

auttamismenetelmillä (Haho 2006, Eriksson ym. 2013). Tehtävänä on pyrkiä tun-

nistamaan potilaan ongelmat, auttaa ja tukea häntä hänen ongelmissaan ja pyrkiä 

vähentämään tai poistamaan sairauden aikaansaamaa kipua, pelkoa, häpeää ja muita 

mahdollisia haittoja ja toisaalta lisäämään turvallisuuden tunnetta (Wassenaar ym. 

2013, Rautava-Nurmi ym. 2016). Hoitotyössä otetaan huomioon myös potilaan 

perhe ja läheiset (Åstedt-Kurki ym. 2008, Åstedt-Kurki 2010, Wassenaar ym. 2013). 

Potilas on hoitotyön keskiössä (Kuvio 1). Hoitotyössä tärkeitä ovat sairaanhoitajan 
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ammattirooli, potilaan terveyden edistäminen ja ylläpito sekä fyysinen ja psyykkinen 

koskemattomuus, kulttuuriherkkyys sekä turvallinen ja toimiva hoitoympäristö. 

Runkona ovat ihminen, terveys, ympäristö ja hoitotyö. Potilasta käsitellään hoito-

työssä kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon hänen elämäntilanteensa ja yksilöllisyy-

tensä. (Rautava-Nurmi ym. 2016.) 
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Kuvio 1. Hoitotyön keskeiset käsitteet (Rautava-Nurmi ym. 2016, 16) 

Ihmistä tarkastellaan hoitotyössä potilaana. Hän on psykofyysinen, tiedostava ja 

sosiaalinen kokonaisuus, perheensä ja yhteisönsä jäsen (Roper ym. 1999, Eriksson 

ym. 2013). Hän on oman elämänsä hallitsija, jonka toiminta perustuu henkilökoh-

taisiin arvoihin. Yksilön ja hänen läheistensä terveys ovat yhteydessä toisiinsa 

(Eriksson ym. 2013).  

Terveys jaetaan Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan kol-

meen lajiin: fyysinen terveys, psyykkinen terveys ja sosiaalinen terveys. Fyysinen 

terveys tarkoittaa kehon hyvinvointia. Psyykkinen terveys tarkoittaa mielen hyvin-

vointia ja oman itsen arvostamista. Sosiaalinen terveys tarkoittaa toimivia ja mielek-

käitä ihmissuhteita. (WHO 1948, Huttunen 2015.) Hoitotyössä terveyttä pidetään 

ihmisen voimavarana (Rautava-Nurmi ym. 2016).  

Sairaus ja terveys ovat sopimuksenvaraisia ja muuttuvia käsitteitä. Se, mitä kat-

sotaan sairaudeksi tai terveydeksi, riippuu kulttuurin arvoista, yhteiskunnan resurs-

seista ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. (Rautava-Nurmi ym. 2016.) Ihminen 
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voi heti sairastuttuaan kokea sairauden eri tavalla kuin jonkin aikaa sairastettuaan 

(Seppälä 2000). 

Ympäristö voi olla sisäinen tai ulkoinen. Sisäinen ympäristö tarkoittaa kehityk-

sellistä tilaa, tietoisuutta, elintoimintoja sekä emotionaalisia ja hengellisiä tekijöitä 

(Rautava-Nurmi ym. 2016). Se tarkoittaa myös mielensisäisiä tapahtumia (Eriksson 

ym. 2013). Ulkoinen ympäristö on ihmisen ulkopuolella ja siihen kuuluvat perhe 

sekä taloudelliset ja kulttuuriset tekijät (Rautava-Nurmi ym. 2016). Ulkoinen ympä-

ristö voidaan jakaa havaintoympäristöön, toimintaympäristöön ja käsiteympäris-

töön. Ihmistä tarkastellaan aina suhteessa hänen ympäristöönsä. (Rosoqvist 2003, 

Eriksson ym. 2013.) 

Sairaanhoitaja on avainhenkilö, joka tunnistaa potilaiden ja heidän läheistensä 

tarpeet ja pystyy vaikuttamaan niihin ammatillisella toiminnalla. Hän vastaa potilai-

den hoidosta kokonaisvaltaisesti ja potilaslähtöisesti. (Ernits 2001, Law 2009.) 

Hoitotyön arvot ja ihmiskäsitys. Toimiessaan potilaiden parissa hoitajat läh-

tevät arvoista, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja etiikkaan 

(Rautava-Nurmi ym. 2016). Eettiset arvot ohjaavat hoitopäätöksiä ja kuvastavat 

potilaan kohtaamista (Abdelhamid 2003, Leino-Kilpi ym. 2014, Eriksson ym. 2015, 

Ahonen ym. 2016). Sairaanhoitajan eettiset arvot ovat muodostuneet ajan kuluessa 

ja liittyvät ammatilliseen pätevyyteen ja teoreettisiin perusteisiin (Grip ym. 1995, 

Thorup ym. 2011, Kivimäki 2012, Eriksson ym. 2015). Potilasta kohdellaan yksilö-

nä riippumatta siitä, mitä hoitoja ja hoitomenetelmiä käytetään (Syrjäpalo 2006). 

Hauganin ja kollegoiden (2012) tutkimuksessa selvisi, että sairaanhoitajat panosta-

vat potilaiden elämänlaatuun. He kuuntelevat kiinnostuneesti, kommunikoivat ja 

kohtelevat potilasta kunnioittaen ja empaattisesti ymmärtäen häntä ihmisenä, johon 

suhtaudutaan vakavasti ja jonka kanssa toimitaan. Ihmiskäsitys ohjaa tapaa, jolla 

ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa. Siihen sisältyy tulkinta ihmisen arvosta, 

elämän tarkoituksesta sekä hyvän ja pahan olemuksesta. (Rautava-Nurmi ym. 

2016.) Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, 

jonka mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen koko-

naisuus (Rauhala 2005, Kalkim ym. 2016). 

Hoitotyön periaatteet. Potilaslähtöisen hoitotyön keskeiset periaatteet ovat 

kunnioitus, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, yksityisyys, perhekeskeisyys, turvalli-

suus, kokonaishoidon periaate, terveyskeskeisyys, omatoimisuus ja hoidon jatku-

vuus. Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy potilaan, omaisten ja läheisten kohtaami-

sessa. Yksilöllisyyden periaatteen mukaan potilas on ainutkertainen ja arvokas ih-

minen, jonka hoidon on vastattava hänen tarpeitaan. (Chang ym. 2010, Ching-Wen 

ym. 2012, Kitson ym. 2014.) Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan potilaan oikeutta 



 

26 

osallistua omaan hoitoonsa. Potilaan yksityisyys on henkilökohtaista koskematto-

muutta, loukkaamattomuutta ja vahingoittamattomuutta. (Turunen 2015, Rautava-

Nurmi ym. 2016.) Perhekeskeisyyden periaatteen tavoitteena on ottaa potilaan per-

he ja läheiset mukaan hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen (Wassenaar ym. 

2013). Perheenjäsenen sairastuminen aiheuttaa haasteita ja koko perhe tarvitse tu-

kea. Sen takia korostetaan perhehoitotyön tärkeyttä. (Forssén 2006, Liimatainen 

ym. 2009, Aura ym. 2010.) Turvallisuuden periaate tarkoittaa turvallista hoitosuh-

detta, läsnäoloa ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan hoitoonsa sekä hoitoympäristön 

turvallisuutta (Rautava-Nurmi ym. 2016). Ahosen ja kollegoiden (2007) mukaan 

kokonaishoidon periaatteella tarkoitetaan ennen kaikkea potilaan fyysisten, psyyk-

kisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista. Terveyskeskeisyyden periaate merkit-

see yksilön terveyden tukemista ja potilaan paranemisen edistämistä (Rautava-

Nurmi ym. 2016). Omatoimisuuden periaate tarkoittaa potilaan oman tekemisen 

tukemista. Häntä ohjataan omien voimavarojensa käytössä ja hänelle annetaan riit-

tävästi aikaa suorittaa päivittäiset toiminnot. (Sampaio ym. 2012.) Hoidon jatku-

vuuden periaate tarkoittaa potilaaseen liittyvien tietojen kulkemista muuttumatto-

mina ammattihenkilöltä toiselle sekä työvuorosta ja yksiköstä toiseen (Ahonen ym. 

2016, Rautava-Nurmi ym. 2016). 

Hoitotyön prosessi on menetelmä, joka antaa hoitotyölle järjestyksen ja suun-

nan. Se tarjoaa myös keinoja hoitotyön laadun arviointiin ja selventää vastuuta poti-

laasta sekä hänen hoidostaan. (Ahonen ym. 2007, 2016, Rautava-Nurmi ym. 2016.) 

Hoitotyön prosessin vaiheet ovat hoidon tarpeen, tavoitteiden, toimintojen, toteu-

tuksen ja arvioinnin selvittäminen, toteuttaminen ja arvioiminen (Roper ym. 1999, 

Ahonen ym. 2007, 2016). Hoidon tarve kartoitetaan keräämällä ja analysoimalla 

tietoja potilaasta (Ikonen ym. 2007), minkä jälkeen potilaan tarpeet asetetaan tär-

keysjärjestykseen (Lake ym. 2009). Tietojen pohjalta kartoitetaan potilaan ongelmat. 

Hoidon tavoitteet asetetaan tunnistettujen ongelmien poistamiseksi tai vähentä-

miseksi. Tavoitteiden tulee olla potilaskeskeisiä ja niiden asettamisessa on otettava 

huomioon, minkälaisia muutoksia halutaan saavuttaa ja mikä on potilaan rooli. 

Hoitotyön auttamismenetelmät valitaan tavoitteiden mukaan niin, että ne ovat tar-

koituksenmukaisia. Hoitosuunnitelman soveltaminen tarkoittaa suunniteltujen hoi-

totyön toimintojen toimeenpanoa ja toteutumista. Hoidon tulosten arvioinnissa 

selvitetään, miten potilaan hoidontarpeeseen on vastattu, mitä muutoksia potilaan 

tilassa on tapahtunut ja miten potilas on itse kokenut hoitonsa. (Roper ym. 1999, 

Ahonen ym. 2016, Rautava-Nurmi ym. 2016, Ackley ym. 2017.) 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että hoitotyössä keskeisellä sijalla ovat potilaan 

hyvinvointi ja sen takaaminen. Potilaaseen suhtaudutaan kokonaisuutena ja otetaan 
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huomioon hänen perheensä ja taustansa. Hoitotyötä toteuttavat ammattitaitoiset 

hoitotyöntekijät, jotka hallitsevat hoitotyön periaatteet, toimivat eettisesti ja sopeu-

tuvat kulttuurisiin haasteisiin. Hoitotyöntekijöiden koulutuksessa osaamisella ja 

suhtautumistapojen kehittymisellä on tärkeä rooli.  

2.2.2 Hoitotyön toiminnot potilaskeskeisenä toimintana  

Hoitotyön toiminnot liittyvät potilaan päivittäisiin toimintoihin. Kieftin ja kollegoi-

den (2014) mukaan hoitajien mielestä tärkeimmät hoidon tasoa parantavat tekijät 

olivat kliinisesti pätevät sairaanhoitajat, henkilöstön väliset hyvät yhteistyösuhteet, 

autonominen hoitotyön käytäntö, henkilöstön sopiva kokoonpano ja riittävä luku-

määrä sekä hoitotyön käytännön seuranta, johdon tuki ja potilaskeskeinen kulttuuri.  

Tiedostaminen ja potilaan osallistumisen mahdollistaminen auttavat sairaanhoi-

tajia helpottamaan potilaiden osallistumista moniin hoitotoimintoihin. Kehitettäes-

sä sairaanhoitajien roolia potilaiden osallistumisen lisäämisessä ensisijaisen tärkeitä 

ovat koulutus, organisaation toimintaperiaatteet ja tutkimusstrategiat. (Tobiano ym. 

2015.)  

Fyysisiä hoitotyön toimintoja ovat potilaan perushoidosta ja puhtaudesta, ra-

vitsemuksesta, liikkumisesta ja eritystoiminnoista huolehtiminen (Roper ym. 1999, 

Ahonen ym. 2016, Rautava-Nurmi ym. 2016).  

Potilaan, läheisten ja sairaanhoitajien mielestä akuuttihoidossa olevien potilaiden 

ja henkisesti virkeiden vanhusten hoidossa tärkeintä olivat fyysisten oireiden tark-

kailu, raportointi ja lääkärin määräysten noudattaminen (Hancock ym. 2003). Kivun 

hoidossa sairaanhoitajien mielestä oli tärkeää lääkkeiden annostelun lisäksi potilaan 

asennon vaihtaminen, rauhallinen ympäristö ja turvallisuuden tunteen luominen 

(Kankkunen ym. 2011). Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja tietoisuus esimerkiksi 

lihaskunnon ylläpitämisestä liikunnan keinoin ovat tärkeitä ennaltaehkäisevän hoi-

don toteuttamisessa (Rissanen 1999). Eri sairauksissa hoitotoiminnan painotukset 

ovat erilaisia. Potilaiden fyysistä aktiivisuutta voi tukea eri tavoin interaktiivisten 

menetelmien avulla, jotka aktivoituvat potilaan liikkumisesta ja stimuloivat fyysistä 

aktiivisuutta (Braun ym. 2014). 

Psyykkisen hoitotyön toiminnot. Psyykkiset hoitotoiminnot liittyvät potilaan 

henkiseen selviytymiskykyyn, henkisen tuen antamiseen ja kommunikointiin sekä 

potilaan minäkuvaan, käyttäytymiseen, mielialan muutoksiin ja psyykkisen tilan 

seurantaan (Roper ym. 1999, Rautava-Nurmi ym. 2016). Hoitajat tarvitsevat tietoja 

ja ymmärrystä potilaiden psyykkisestä hyvinvoinnista, jotta he pystyvät tunnista-
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maan ne potilaat, joilla on riski heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin. Jotta hoitajat 

tämän lisäksi voivat arvioida, kuinka he jatkavat interventioita, varmistavat halutun 

vaikutuksen ja takaavat potilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaamisen, he tarvit-

sevat tähän liittyvää koulutusta. (Eloranta ym. 2010.) 

Mieleltään terve ihminen on sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa 

(Lampinen 2004). Psyykkisen tuen tarve korostuu ihmisen sairastuessa tai vammau-

tuessa (Rautava-Nurmi ym. 2016). Purolan (2000) mukaan ihmisen persoonallisuus 

ja ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisen merkityksen sairaus ihmisen elämässä 

saa ja millaisia psyykkisiä voimavaroja hänellä on. Sairauteen liittyvät tekijät, kuten 

oireiden laatu ja vaikeusaste, vaikuttavat siihen, mitä sairaudesta selviytyminen vaa-

tii. Kiinteät sosiaaliset suhteet voivat helpottaa selviytymistä, mutta ne voivat myös 

olla haitaksi. Myös tilanteen uutuus, ennustettavuus ja aikatekijät ovat yhteydessä 

selviytymiseen. Hancockin ja kollegoiden (2003) mukaan psykososiaalinen hoitotyö 

on toissijainen prioriteetti ja sairaanhoitajat orientoituvat työaikana pääasiallisesti 

potilaan fyysisiin tarpeisiin, kun taas muut tarpeet ovat toissijaisia. Goulterin ja 

kollegoiden (2015) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat käyttivät 32 % työajastaan 

välittömiin hoitotoimintoihin, 52 % välillisiin hoitotoimintoihin ja 17 % muihin 

hoidon kannalta tarpeellisiin toimintoihin. Tutkijoiden mukaan olisi tärkeää, että 

suurin osa työajasta kuluisi välittömään hoitotoimintaan, jotta saavutettaisiin paras 

mahdollinen hoitotulos. 

Hoitajat voivat vaikuttaa moniin sellaisiin hoitoympäristön tekijöihin, jotka edis-

tävät potilaan psyykkistä toipumista. Näitä ovat hoitoympäristön rauhoittaminen, 

vuorokausirytmin kunnioittaminen, potilaskeskeisen hoitotyo ̈n suunnittelu sekä 

oikea-aikainen ja -muotoinen tietojen antaminen. (Meriläinen 2012.) Sairaanhoitajan 

ja potilaan välinen kommunikointi tukee potilaan arvokkuutta, elämän tarkoituksel-

liseksi kokemista, itsensä hyväksymistä sekä elämään ja erityistarpeisiin sopeutumis-

ta ja ehkäisee epätoivoa ja masennusta (Moser ym. 2003, Haugan ym. 2013).  

Sairaanhoitajat tarvitsevat taitoa luoda potilaisiin sellaisia suhteita, joissa potilaat 

uskaltavat ilmaista tunteitansa, pelkojaan ja ahdistuneisuuttaan sairaanhoitajille. 

Kliinisessä hoitotyössä on välttämätöntä ymmärtää hoidon psykologisia ulottu-

vuuksia, jotta hoitotyön kehittäminen olisi mahdollista. (Murakami ym. 2012.) Sosi-

aaliset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat potilaan psyykkiseen hyvinvointiin, kun 

taas hoitajan mahdollisuudet vaikuttaa hoitotuloksiin ovat rajalliset (Elliott ym. 

2009).  

Sosiaalisen hoitotyön toiminnot. Se, miten hoitajat hahmottavat potilaiden 

sosiaaliset tarpeet, voi liittyä heidän omaan historiaansa. Hoitajat, jotka itse ovat 

kokeneet sosiaalista epäluottamusta, pystyvät ehkä muita paremmin huomaamaan 
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potilaiden ja perheiden sosiaaliset tarpeet ja luottamuksen tai sen puutteen. Toisaal-

ta on hoitajia, jotka ovat teoriassa tietoisia potilaan sosiaalisista ongelmista, mutta 

he eivät oman taustansa johdosta pysty hahmottamaan ja ymmärtämään niitä. 

(Maunu 2014.) Hoitajien on osattava tunnistaa ja vastata potilaiden psykososiaali-

siin tarpeisiin (Hull 2013). Hyviä hoitotuloksia voi tuottaa sairaanhoitajaopiskelijoil-

le suunnattu vapaaehtoisohjelma, joka kehittää heidän taitojaan luoda suhteita poti-

laisiin ja ymmärtää hoitotulokseen vaikuttavia psykososiaalisia tekijöitä (Hong ym. 

2013, Onyekere ym. 2016). Pitkäaikaispotilaiden sosiaalinen kuntoutus on prosessi, 

jossa on tärkeää huomioida ympäristö, toiminnot, sosiaaliset suhteet, itsetietoisuus, 

sosiaalisten ongelmien tiedostaminen, toimeentulo ja tyytyväisyys (Portillo ym. 

2011). Sosiaalista identiteettiä tarkastelleessa tutkimuksessa on todettu, että sosiaa-

linen samaistuminen liittyy lisääntyneeseen hyvinvointiin. Täten voi päätellä, että 

sosiaalisella samaistumisella on myönteinen yhteys siihen, miten tyytyväinen henki-

lö on elämäänsä. (Gleibs ym. 2011.) Tärkeää on yksilön ja ympäristön vuorovaiku-

tus, joka ilmenee yksilön kykynä suoriutua sosiaalisista tilanteista sekä kykynä toi-

mia yhteiskunnan jäsenenä, ja siihen sisältyvät sekä epäviralliset että viralliset suh-

teet. Sosiaalinen toimintakyky liittyy myös psykososiaaliseen hyvinvointiin sisältäen 

suhteet toisiin ihmisiin. Yhteydenpidot omien lasten ja lastenalasten kanssa ovat 

tärkeitä sosiaalisia kontakteja. (Drageset 2004.) 

Hengellisen hoitotyön toiminnot. Hengellisyys on osa ihmisen maailmankat-

somusta, ja eri ihmiset voivat kokea sen eri tavoin. Se antaa mahdollisuuksia arvo-

jen ja elämän tarkoituksen löytämiseen ja vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. (Flinck 

2012.) Hengellisyys ilmenee tietämisenä, arvojen tajuamisena, vastuullisuutena, 

itsensä kehittämisenä, oman olemassaolon transendenttisen ulottuvuuden tiedos-

tamisena ja sosiaalistumisena (Rauhala 2005). Hengellisyydellä voidaan tarkoittaa 

osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin, oman uskonnon kirjallisuuden lukemista 

ja yhteydenpitoa samoin ajattelevien kanssa (Rautava-Nurmi ym. 2016). 

Hengelliset tarpeet korostuvat ikääntyvässä väestössä enemmän kuin nuorilla 

(Tiit 2013). Iäkkäiden potilaiden hengelliset tarpeet ovat samanlaisia kuin muiden 

potilasryhmien tarpeet, ja ne jakautuvat kolmeen ryhmään: häiritsemättömyyden ja 

sisäisen rauhan tarve, vahvistuksen tarve ja tarve ilmaista uskoa ja uskomuksia 

(Ødbehr ym. 2014). Hoitotyössä hengellisyys tarkoittaa potilaan uskonnonharjoit-

tamisen tukemista ja elämän tarkoituksesta keskustelemista potilaan arvomaailmaa 

ja uskontoa kunnioittavalla tavalla siitä riippumatta, mikä on hoitajan oma vakau-

mus tai arvomaailma (Flinck 2012).  

Hengellisten tarpeiden tunnistaminen on ammatillista toimintaa, jossa annetaan 

tilaa potilaan ihmisenä olemisen kysymyksille kunnioittaen hänen arvomaailmaansa. 
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Hengellisyyden huomioiminen merkitsee potilaan vakaumuksen kunnioittamista. 

Hoitotyössä hengellisten tarpeiden kohtaaminen voidaan kokea yksityiseksi ja hyvin 

intiimiksi asiaksi. (Rautava-Nurmi ym. 2016.)  

Narayanasamyn ja kollegoiden (2001) mukaan hoitajat ovat todenneet, että hei-

dän antamallaan hengellisellä tuella on terapeuttinen vaikutus potilaisiin, potilaiden 

perheenjäseniin ja myös hoitotyöntekijöihin. Myönteinen vaikutus näkyi niin, että 

potilaat olivat rauhallisia, rentoutuneita, tyytyväisiä ja kiitollisia. Potilaat kertoivat, 

että saatuaan hengellistä tukea he tunsivat itsensä ainutlaatuisiksi, suojelluiksi, loh-

dutetuiksi ja tuetuiksi ja saivat tukea sairauden kanssa taistelemiseen.  

Hoitotyöhön sisältyvä hengellinen tukeminen toteutuu erilaisten toimintojen 

kautta. Niitä ovat kuuntelu, läsnäolo, hyväksyvä suhtautuminen ja toivon ylläpitä-

minen. Hoitohenkilökunnalla on tarve saada lisäkoulutusta hengellisen tuen anta-

misesta. (Kuuppelomäki 2001.)  

Kevern (2012) erittelee neljä perusnäkökulmaa, jotka liittyvät sairaanhoitajien 

velvollisuuteen antaa hengellistä hoitoa ja joista jokainen vaatii hoitotyön johtajilta 

erilaista suhtautumista. 

 Jyrkkien ryhmä, jolla on hyvin selkeä uskonnollinen kanta ja jotka eivät 

ole valmiita tekemään kompromisseja tarjotakseen potilaille yleistä hen-

gellistä tukea. Heidän tavallisin reaktionsa uskonnollisten ja hengellisten 

eroavuuksien ilmetessä on ryhtyä käännyttämään potilasta.  

 Ryhmä, jolle hengellisen hoidon tarjoaminen on luonnollista, on niin sa-

nottu ”uusnaiivien” ryhmä, joka on sitoutunut hengellisyyteen, mutta ky-

kenee samalla elämään moniarvoisessa, maallistuneessa kulttuurissa. Joh-

don näkökulmasta juuri tämä hoitajaryhmä tarjoaa suurimman osan hen-

gellisestä hoidosta.  

 Pragmaattisten ryhmä, joka on valmis luopumaan omista vakaumuksis-

taan potilaan hyvinvoinnin vuoksi. Johdon näkökulmasta tämän ryhmän 

etuna on se, että se arvostaa suuresti uskonnollisuutta ja hengellisyyttä ja 

täten todennäköisesti myös potilaiden samankaltaisia ominaisuuksia.  

 Neljäs ryhmä ovat relativistiset sairaanhoitajat, joille minkään tradition 

uskonnollisuus ja hengelliset käytännöt eivät välttämättä ole kovin tuttuja, 

mutta he kuitenkin arvostavat hengellisyyttä ja suhtautuvat siihen avoi-

mesti ja sympaattisesti. Tämän ryhmän sairaanhoitajilla ei välttämättä ole 

tarpeeksi itsevarmuutta tarjota hengellistä hoitoa, mutta he ovat avoimia 

ja heillä on kyky käydä potilaiden kanssa hedelmällistä keskustelua näiden 

hengellisistä tarpeista. (Kevern 2012.) 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset 

hoitotoiminnot perustuvat potilaiden ja perheiden tarpeisiin sekä hoitotyön päätök-

siin. Fyysiset hoitotoiminnot vaihtelevat potilaiden kliinisten tarpeiden ja itsehoito-

resurssien mukaisesti. Psyykkiset hoitotoiminnot perustuvat potilaiden ja heidän 

läheistensä psyykkiseen terveyteen, elämäntilanteeseen ja voimavaroihin. Sosiaalisis-

sa hoitotoiminnoissa otetaan huomioon potilaan sosiaaliset tarpeet sekä yhteenkuu-

luvuuden, kommunikaation ja tuen tarve. Hengelliset hoitotoiminnot mahdollista-

vat potilaan oman uskonnollisen vakaumuksen noudattamisen. Käytännön hoito-

työssä hoitotoimintojen erottaminen toisistaan ei ole järkevää, sillä ne kaikki liitty-

vät toisiinsa tiiviisti ja usein niitä tehdään samanaikaisesti.  

2.2.3 Sairaanhoitajien ajankäyttö hoitotyössä 

Ajankäyttö on kyky käyttää tehtävien suorittamiseen tarvittava aika mahdollisim-

man tehokkaasti. Tehokas ajankäyttö johtaa entistä parempiin suorituksiin ja lie-

vempään työstressiin. Tärkeimpiä ajankäytön taitoja ovat taito tunnistaa tehtävät, 

joita voi delegoida, sekä kriittinen ajattelu. Huolellinen ajankäytön suunnittelu ja 

työsuunnitelmien oikea toteutus takaavat onnistuneen ja tehokkaan ajankäytön. 

Tämän lisäksi ajanhallinta auttaa sairaanhoitajia löytämään tasapainon työn ja yksi-

tyiselämän välille. (Jones 2010, Said 2014.) Organisaation johdon käytettävissä on 

neljä resurssia: ihmiset, välineet, raha ja aika. Näistä neljästä aika on korvaamatonta 

eli menestyksen perustana on taito hallita aikaa. (Taylor ym. 2014.) Ajanhallinta ja 

tyytyväisyys työhön liittyvät toisiinsa. Elsabahyn ja kollegoiden (2015) tutkimustu-

lokset osoittivat, että ajanhallintaohjelma vaikutti hoitotyön johtajien työtyytyväi-

syyteen ja somaattisen jännityksen vähenemiseen. 

Sairaanhoitajat ovat kuvailleet, miten jatkuva pyrkimys organisoida omaa työtä 

tehokkaaksi, on vaikuttanut kielteisesti potilaista huolehtimiseen, joskin toisaalta 

jatkuva aikapaine on lisännyt sairaanhoitajien kollegiaalisuutta. Lisäksi tapa, jolla 

sairaanhoitajat yrittivät epäitsekkäästi löytää aikaa potilaiden kanssa kommunikoin-

tiin, pakotti arvioimaan uudelleen kommunikoinnin merkitystä käytännön hoidossa. 

(Chan ym. 2013.) Ajankäyttöä tutkittaessa selvisi, että 3/4 sairaanhoitajien työstä oli 

lisäarvoa tuottavaa hoitotyötä (71 %). Hoidon kannalta tarpeelliset toiminnot ja 

lisäarvoa tuottamaton työ veivät lähes saman verran aikaa. Somaattisilla osastoilla 

sairaanhoitajien työaika jakautui kaikkialla lähes samalla tavalla. (Antinaho ym. 

2015.) 
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Kanadalaisessa tutkimuksessa tuli esille, että kun käytännön hoitotyötä tekevillä 

sairaanhoitajilla oli riittävästi aikaa potilaiden kanssa työskentelyyn, tämä oli suo-

raan yhteydessä suoritustason ja tulosten laatuun, potilaiden elämänlaatuun, rahan 

säästymiseen ja organisaatiokulttuurin muuttumiseen. Sairaanhoitajat käyttivät suu-

rimman osan työajastaan potilaiden henkilökohtaiseen hoitoon (52 %). (Mallidou 

ym. 2013.) Panunton ja kollegoiden (2009) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajilta 

kului 24 tunnin aikana 8,4 tuntia potilaiden hoitotoimintoihin. Tutkijat korostavat 

sairaanhoitajien työn sisällön arvioinnin merkitystä, jotta sairaanhoitajien työaikaa 

voidaan suunnata entistä paremmin potilaiden tarpeisiin vastaamiseen.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sairaanhoitajien hoitotyöhön käyttämän ajan 

järjestelmällisellä suunnittelulla on yhteys hoitotyön laatuun. Työn organisointi ja 

johtaminen ovat ratkaisevassa asemassa. Ajankäytössä on tärkeää osata määritellä 

työtehtävien tärkeysjärjestys.  

2.3 Organisaatiokulttuuri ja toimintaympäristö hoitotyössä  

Organisaatiokulttuuri. Kulttuuria on kuvattu käsitteistä vaikeimmin määriteltä-

väksi. Se on monisyinen ja laaja-alaisesti käytetty. (Pirnes 2008.) Hollantilaisen kult-

tuurintutkijan Hofsteden mukaan kulttuuri on aina kollektiivinen ilmiö, sillä sen 

jakavat sellaiset ihmiset, jotka elävät tai ovat eläneet samassa sosiaalisessa ympäris-

tössä. Se on kaikki, mitä teemme, miten kommunikoimme, miten organisoimme 

oman elämämme, miten teemme päätöksiä ja käytämme aikaa ja tilaa. Kulttuuria 

voidaan käsitellä kollektiivisena, opittuna ja sosiaalisesta ympäristöstä perittynä. 

(Hofstede 1991, Hofstede ym. 2004.) 

Organisaatiokulttuuri näkyy vallitsevissa säännöissä ja arvoissa, uskomuksissa, 

normeissa, asenteissa ja perinteissä (Vadi 2001, Schein 2010, Varis 2012). Sillä voi-

daan tarkoittaa myös työyhteisökulttuuria (Nikkilä ym. 2007). Se on tärkeä tekijä 

arvioitaessa organisaation toimintaa ja kestävyyttä. Se on jokapäiväistä järjestelmäl-

listä toimintaa, jossa kullakin henkilöllä on oma tehtävänsä hoidettavanaan. Se liit-

tyy ihmisten välisiin suhteisiin ja suhtautumiseen. Suhtautuminen käsittää yksilön 

tunteet, näkemykset ja ajatukset, jotka vaikuttavat hänen toimintaansa ja käyttäyty-

miseensä ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan. (Üksvärav 2010.) Organisaation 

tavoite on toimia dynaamisesti, eteenpäin katsoen. Siihen kuuluvien ihmisten tulee 

ymmärtää, miksi he tekevät sitä, mitä he tekevät. (Ruohotie ym. 1997, Roots 2002.) 

Organisaatiokulttuuri mahdollistaa hoitotyön laadun parantamisen, auttaa sairaan-

hoitajia jäsentämään työtään ja sitä kautta parantamaan työtyytyväisyyttään, auttaa 
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uusia työntekijöitä perehtymään työhön ja ehkäisemään työstressiä ja loppuun pa-

lamista sekä parantamaan organisaation menestystä tavoitteiden saavuttamisessa. 

(Saame 2009, Oder 2010, Kuslapuu 2015, Meretoja ym. 2015.) Organisaatiokulttuu-

ri toimii sen johtamisvälineenä. Työntekijät omaksuvat sosiaalistumisprosessin ai-

kana organisaation tavoitteet, missä heitä auttavat arvottaminen ja normit. (Roots 

2002, Viinikainen 2015.) 

Viron terveydenhoitojärjestelmässä ja hoitolaitoksissa on toistaiseksi kiinnitetty 

vähän huomiota organisaatiokulttuurin kysymyksiin, joilla on vaikutusta siihen, 

millaiseksi organisaation jäsenten käyttäytyminen muodostuu (Saame 2009). Viro-

laiset Siimon ja Vadi (1999) ovat kuvailleet organisaatiokulttuurin tehtäviä seuraa-

vasti: 

 Organisaatiokulttuuri antaa organisaation jäsenille samaistumisen tunteen, 

joka auttaa houkuttelemaan organisaatioon lahjakkaita ihmisiä ja pitämään 

heidät siinä ja edistää heidän kehittymistään. Se edistää kollektiivista panosta 

ja tukee sosiaalisen järjestelmän vakautta.  

 Se auttaa organisaation jäseniä ymmärtämään ympäristöä ja muokkaa sopeu-

tumismekanismit sellaisiksi, että he selviytyvät muuttuvassa ympäristössä. 

 Se luo perustan PR-toiminnalle (tiedotus- ja suhdetoiminta) ja imagolle sekä 

tukee suhteita etu- ja sidosryhmiin. 

 Se tasoittaa työntekijöiden käyttäytymistä, vakauttaa organisaation toimintoja 

ja vähentää formaalisen johtamisen ja valvonnan tarvetta. Johtamistyylin vai-

kutus organisaation toimimiseen ilmenee organisaatiokulttuurin välityksellä.  

Organisaatiokulttuuri ja -ilmapiiri määritellään usein samankaltaisiksi tai päällek-

käisiksi käsitteiksi (Rostila ym. 2011). Organisaatioilmapiirin määritelmissä korostu-

vat muun muassa organisaation ominaisuudet, yhteisnäkemys ja merkitys. (Varis 

2012, Garcia ym. 2014.) Organisaation sosiaalinen konteksti muodostuu organisaa-

tiokulttuurista ja -ilmapiiristä sekä yksilötason moraalista (Kurronen 2011). Voidaan 

sanoa, että organisaatiokulttuuri käsittää sen, miten asiat organisaatiossa tehdään, ja 

organisaatioilmapiiri sen, millaisena ihmiset näkevät toimintaympäristönsä. Tämän 

käsityksen mukaan kulttuuri on organisaatioon liittyvä ilmiö, ilmapiiri taas yksilöi-

hin liittyvä. (Glisson 2007.) 

Organisaation tasolla ilmenevien puutteiden on havaittu vaikuttavan sairaanhoi-

tajien psyykkiseen hyvinvointiin. Työuupumuksesta kärsineet sairaanhoitajat tekivät 

työtään muita heikommin ja heillä esiintyi työtyytymättömyyttä. (Fogarty ym. 2006.) 

Tooden (2005, 2015) mukaan työmotivaatio vaikuttaa organisaatiokulttuuriin ja 

edistää työtyytyväisyyttä. Jos moniammatillisen työryhmän kulttuuri ei ole myöntei-

nen tai tukeva, työntekijöiden välille saattaa syntyä erimielisyyksiä, jotka vaikuttavat 
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suoraan siihen, miten laadukkaaksi potilaat kokevat hoitonsa (Sullivan ym. 2005). 

Kun työ jaetaan organisaation jäsenten kesken oikealla tavalla, luodaan rauhallinen, 

rasitusta ehkäisevä ja jokaisen yksilön kehitykselle suotuisa toimintaympäristö 

(Üksvärav 2010, Pennanen ym. 2016).  

Hoitotyön toimintaympäristö viittaa organisaatiossa olevaan tietoon ja osaami-

seen, jota sen jäsenet ryhmässä jakavat. Toimintaympäristön fyysiset, psyykkiset ja 

sosiaaliset tekijät vaikuttavat henkilön terveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvoin-

tiin sekä työn tuloksellisuuteen. Oleellisia ovat vuorovaikutussuhteet sekä työn joh-

taminen ja organisointi. (Rostila ym. 2011.) Poliittisten päätöksentekijöiden, hoi-

totyön johtajien ja esimiesten tulisi kehittää hoitotyön toimintaympäristöä. Riittävä 

henkilöstömitoitus, tasapainoinen työkuormitus, työstressin vähentäminen sekä 

mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla ovat hyvän hoitotyön toimintaympäristön 

ominaispiirteitä ja ne voivat edesauttaa nuorten sairaanhoitajien pysymistä am-

matissaan. (Flinkman 2014.)  

Psykososiaaliseen toimintaympäristöön vaikuttaa työyhteisön kulttuuri eli sen 

omaksuma tapa toimia. Toimintatapaan liittyvät arvot ja normit, työilmapiiri, työn 

sisältö ja vastuun jako sekä työntekijöiden kompetenssi. (Viinikainen 2015.)  

Kujalan (2003) mukaan hoitoa toteuttavilla on oltava riittävän laadukkaat tek-

niikka ja välineistö, toimintaedellytykset, pätevyys ja osaaminen sekä asianmukainen 

johto ja työn koordinointi, mutta ensisijaisesti laadun parantaminen on ihmissuh-

teiden ja osaamisen kehittämistä. Avaintekijä on toimiva ihminen, ei organisaatio-

tyyppi. Jos hoitajilla ei ole tietoa, taitoa ja oikeita asenteita, minkäänlainen organi-

saatio ei saa aikaan hyvää tulosta. Hyvien hoitotyön tulosten aikaansaaminen edel-

lyttää, että sairaanhoitajilla on tietoa, taitoa ja oikea asenne.  

Hoitotyön johtajat voivat vaikuttaa siihen, missä määrin sairaanhoitajat kykene-

vät saavuttamaan tavoitteet ja kokevatko he toimivansa ammatissaan itsenäisesti 

(Bularzik ym. 2013). Johtajuus liittyy myös hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin, 

työhön asennoitumiseen sekä haluun pysyä työpaikassa. Se vaikuttaa hoitajien työ-

tyytyväisyyteen, voimaantumiseen ja työkykyyn. (Kangasmäki 2008, Häggman-

Laitila 2014, Saukkonen 2015.) Mäntysen ja kollegoiden (2015) tutkimus osoitti, 

että työtyytyväisyys liittyi henkilön ikään, sairaalatyyppiin, työvuoron ja työkoke-

muksen pituuteen kyseisellä osastolla sekä hoidon laatuun. Laadun takasi motivoi-

tunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tulevaisuuden tärkein terveydenhuollon 

voimavara tulee olemaan riittävä, osaava sekä hyvinvoiva työyhteisö (Safran ym. 

2006). Hinnon (2012) mukaan Suomessa sairaanhoitajilla oli suurempi työmäärä ja 

epäedullisempi hoitaja–potilas-suhde kuin Alankomaiden sairaanhoitajilla, ja tämän 

seurauksena hoitotulokset olivat heikompia. 
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Yhteisöllisyys ymmärretään yleensä yhdessä tekemiseksi ja toimimiseksi yhteisen 

päämäärän hyväksi. Sen perustana pidetään erilaisuuden hyväksymistä. Sen tun-

nusmerkkejä ovat toimivat vuorovaikutussuhteet ja myönteinen ilmapiiri. Yksilölli-

syyden ja omien vahvuuksien asettaminen kaikkien käytettäväksi on hyvän työyhtei-

sön merkki. (Sarajärvi 2002, McGilton ym. 2011, Pölkki 2015.) Organisaation oi-

keudenmukaisuudesta vallitseva käsitys vaikuttaa sairaanhoitajien luottamukseen 

organisaatiota kohtaan ja organisaatioon samastumiseen sekä haluun jatkaa työssä ja 

omistautua hoitotyölle (Chen ym. 2015).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että hoitotyön organisaatiokulttuuri vaikuttaa 

hoitajien työssä viihtyvyyteen sekä jaksamiseen ja sitä kautta potilaan hyvinvointiin. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa johtamiseen ja johtaminen puolestaan organisaa-

tiokulttuuriin ja -ilmapiiriin. Toimintaympäristön kulttuuri tulee näkyväksi toimin-

tojen kautta. 

2.4 Hoitotyön muotoutuminen ja sairaanhoitajien ammatillinen 
kehitys Virossa  

2.4.1 Hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen kehitys  

Viron ensimmäisen tasavallan aikana (1918–1940) sekä käytännön hoitotyö että 

sairaanhoitajien koulutus liittyivät tiiviisti yhteiskunnan muutoksiin (Kõrran ym. 

2008). Vuonna 1925 sairaanhoitajaliitto avasi Tarton yliopistoon sairaanhoitajakou-

lun (Kõrran ym. 2008, Eesti Punane... 2009). 

Neuvostovallan aikainen (1940–1991) järjestelmäkeskeisyys vaikutti tervey-

denhuollon kehitykseen. Kaupungeissa terveydenhoidon ytimen muodostivat poli-

klinikat, terveyskeskukset ja sairaalat. Maaseudulla vaatimatonta lääkintäapua tarjo-

sivat välskäri–kätilö-pisteet ja vaativaa erikoishoitoa saatiin piirisairaaloista sekä 

poliklinikoilta. (Tulva 1995.) Terveydenhoitoalan koulut avattiin Tallinnaan ja Tart-

toon vuonna 1941 ja vuotta myöhemmin Viljandiin, Rakvereen ja Kohtla-Järvelle. 

Koulujen toiminta päättyi toisen maailmansodan aikana tai ne siirrettiin Venäjälle. 

Sairaanhoitajien kouluttaminen aloitettiin uudelleen Virossa vuonna 1944. Koulut 

noudattivat Moskovasta saapuvia opetusohjelmia, joita taitojen ja mahdollisuuksien 

mukaan mukautettiin paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. (Kõrran ym. 2008, Ernits 

ym. 2010.) 
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Viro itsenäistyi uudelleen elokuussa 1991. Uusi aika merkitsi suuria haasteita 

sosiaali- ja terveydenhuollolle (Ende 2000, Ernits ym. 2007). Vuosina 1991–1998 

pienet akuuttisairaalat lakkautettiin tai ne muutettiin pitkäaikaishoitoa antaviksi 

sairaaloiksi (Ruusmann 2001, Eesti haiglavõrgu… 2002). Tavoitteena oli laaja, kai-

kista elämänalueista huolehtiva sosiaali- ja terveyspolitiikka ja akateemisesti koulute-

tut sairaanhoitajat, jotka toimisivat hoitotyön johtajina, opettajina ja kehittäjinä 

(Tulva 1995, Ende 2000, Tulva 2007). Myös Latviassa ja Liettuassa aloitettiin sai-

raanhoitajien koulutuksen uudistusprosessi (Kapborg 2000, Kalnins 2001, Booth 

ym. 2003, Circenis ym. 2005, Toliušiene ym. 2007). Koulutuksen kehittyminen 

vaikutti sairaanhoidon kehittymiseen (Kalnins ym. 2001, Kalnins 2001, Ehasalu 

2014). Vuonna 2000 muodostettiin Viron sairaanhoitajatutkijoiden neuvosto (Eesti 

Õde-uurijate Nõukogu), jonka tarkoituksena oli terveydenhoitopolitiikan, sairaan-

hoidon laadun ja näyttöön perustuvan sairaanhoidon kehittäminen (Toode 2005). 

Sairaalaverkostoa kehitettiin Hospital Master Plan -suunnitelman mukaisesti 

(Ruusmann 2001, Normet 2007, Paluste 2010). Sairaalat jakautuivat alue-, yleis-, 

keskus- ja paikallissairaaloihin (Kuvio 2). Ongelmina pidettiin terveysalan työnteki-

jämäärän riittämättömyyttä, heikentynyttä infrastruktuuria, päivähoitopalvelun al-

haista osuutta, suhteellisen pitkiä hoitojonoja ja pitkäaikaishoitojen huonoa saata-

vuutta (Normet 2007, Paluste 2010). 

 
Piirkondlik haigla = aluesairaala, keskhaigla = keskussairaala, üldhaigla = yleissai-
raala, kohalik haigla = paikallissairaala.  

Kuvio 2. Viron sairaalaverkosto vuonna 2007 (Normet 2007) 
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Viron sairaanhoitajien ammatillinen toiminta kehittyi yhdessä terveysalan ja sairaa-

laverkoston kehityksen kanssa. Sairaaloiden kehittämissuunnitelman yhteydessä 

käsiteltiin myös terveydenhuoltohenkilöstön koulutustarvetta yhteistyössä koulutta-

jien ja ammattiliittojen kanssa (Eesti haiglavõrgu arengukava... 2002). Vuonna 1991 

avattiin Viron sairaanhoitajayhdistyksen aloitteesta Tarton yliopiston lääketieteelli-

sessä tiedekunnassa hoitotieteen osasto (Ende 2000, Aro 2006). Vuodesta 1996 

lähtien sairaanhoitajien peruskoulutus on tapahtunut ammattikorkeakouluissa, ja 

sairaanhoitajien jatkaessa opintojaan yliopistossa heidän on ollut mahdollista hank-

kia akateeminen koulutus. Vuodesta 2007 lähtien Tallinnan terveydenhuollon am-

mattikorkeakoulu on järjestänyt säännöllistä terveydenhoitoalan koulutusta myös 

Pärnussa. Toinen Viron terveydenhuollon ammattikorkeakoulu toimii Tartossa. 

(Ernits ym. 2010, Kannus ym. 2011.) Nykyään terveydenhuollon ammattikorkea-

kouluissa annetaan kolmentasoista sairaanhoitajakoulutusta: sairaanhoitajien perus-

koulutusta, erikoissairaanhoitajien koulutusta ja sairaanhoitajien ammatillista täy-

dennyskoulutusta (Pruuden 2011).  

Sairaanhoitajan peruskoulutuksen opetusohjelmat vastaavat korkeakoulutus-

standardia (Kõrgharidusstandard 2008) ja EU-direktiivejä (EU 2005). Opetusoh-

jelmassa on yhdistetty teoria ja käytäntö, joka muodostaa 50 % (90 op) koko ope-

tusohjelman laajuudesta ja tapahtuu terveydenhoito- ja sosiaalipalveluita tarjoavissa 

laitoksissa. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, sillä korkeakoulut 

osallistuvat kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin ja opiskelijavaihtoon. Tutkimus- ja 

kehitystyö on osa opetussuunnitelmaa. (Curriculum of Basic... 2011.) Tallinnan ja 

Tarton ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat noudattavat pääpiirteissään 

yhteisiä linjoja, mutta kummallakin koululla on myös omia painotuksia. Vuoteen 

2017 mennessä melkein kolmasosa Viron sairaanhoitajista on läpäissyt hoitotyön 

diagnoosi- eli NANDA-luokituksen (Herdman 2013, Herdman ym. 2016) tutkin-

non joko peruskursseilla tai täydennyskursseilla (Puusepp 2017). 

Sairaanhoitajien akateemisen koulutuksen tarve nousi esiin terveydenhoitojärjes-

telmää kehitettäessä. Akateemisesti koulutettuja sairaanhoitajia tarvittiin sairaaloi-

den ylihoitajiksi ja sairaanhoitajien kouluttajiksi. Yliopistotasoinen sairaanhoitajien 

koulutus tuli mahdolliseksi Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotie-

teen laitoksessa vuonna 1991, jolloin lääketieteellisen tiedekunnan neuvosto vahvis-

ti sairaanhoitajien tiedekorkeakoulutasoisen opetussuunnitelman (Ende 2000). En-

simmäiset sairaanhoitajat valmistuivat yliopistosta vuonna 1994. Tarton yliopiston 

hoitotieteen maisterikoulutuksessa on kaksi linjaa: hoitotyön pedagogiikka ja hoito-

työn johtaminen. Valmistuneet maisterit toimivat ammattikorkeakouluissa opettaji-
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na sekä sairaaloiden johtotehtävissä ja osastonhoitajina. (Ende 2000, Aro 2006, 

Ernits ym. 2010.) 

2.4.2 Hoitotyön kehittämisstrategiat 

Hoitotyön kehittämistä varten laadittiin vuonna 1998 kansallinen hoito- ja kätilö-

työn kehittämisstrategia työryhmässä, johon kuului hoitoalan opettajia, ylihoitajia 

sekä sosiaaliministeriön edustaja. Painopisteinä nähtiin hoitotyön kehittäminen 

osana terveysalaa, hoitotyön lainsäädännön kehittäminen, potilas- ja perhekeskei-

nen hoitotyö, hoitotyön korkeakoulutuksen tarve, jatkokoulutusmahdollisuudet 

sekä tutkimus. (Õenduse ja Ämmaemanduse…1998.) Vuonna 1999 laadittiin en-

simmäiset sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen standardit, joissa sairaanhoitajan 

ammattikuvauksen lähtökohtina olivat muun muassa terveyden edistäminen, sai-

rauksien ehkäisy sekä yhteistyö terveys- ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa 

(Kutsestandard 1999). Vuosia 2002–2015 koskeneessa hoitotyön kehityssuunnitel-

massa painopisteinä olivat sairaanhoitajien itsenäinen työskentely (itsenäinen vas-

taanotto), erikoistumisen kehittäminen sekä henkilöstön riittävyys ja suunnittelu 

(Õendusala arengukava 2002). Vuodesta 2011 hoitotyön kehityksen painopisteinä 

ovat olleet potilas- ja perhekeskeisyys, potilaan turvallisuus, sairaanhoidon saata-

vuus, hoitotyön laatu, tutkimus sekä näyttöön perustuva koulutus ja käytäntö  

(Kaheksa sammu... 2011). Terveydenhuollon ammattikorkeakoulut ovat mukana 

tutkimushankkeissa, joissa kehitetään hoitotyön opetusta ja käytäntöä sekä järjeste-

tään kansainvälisiä ja kansallisia konferensseja ja seminaareja. Ne tekevät tutkimus- 

ja kehitystoimintaan liittyvää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioi-

den sekä koulutus- ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. (Ernits ym. 

2010, Kannus 2011.)  

Terveydenhuollon ammattikorkeakoulujen kansainvälinen yhteistyö perustuu 

Viron korkeakoulupolitiikan kansainvälisyyslinjauksiin sekä korkeakoulujen ja eri-

koisalojen kehitystarpeisiin. Kansainvälisen yhteistyön tärkeitä osia ovat opettajien 

ja opiskelijoiden liikkuvuus (ERASMUS-vaihto), kehitysprojektit (NordPlus-

ohjelma) ja osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin ja työryhmiin.  

Terveydenhuollon työntekijöiden työperäinen muutto ulkomaille on haaste ter-

veydenhoitojärjestelmän jatkuvuudelle ja hoitotyön strategioille. Jotta Virossa olisi 

vuoteen 2032 mennessä yhdeksän sairaanhoitajaa 1 000 asukasta kohden, mikä 

vastaisi OECD:n ja Euroopan unionin keskiarvoa vuonna 2010, Viron sairaaloihin 
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olisi vuodesta 2014 lähtien tarvittu vuosittain 450–500 sairaanhoitajaa lisää. Tämä 

olisi edellyttänyt sairaanhoitajakoulutukselta vuosittain 700–800 aloituspaikkaa. 

(Kiivet ym. 2013.)  

EU:n voimassa olevat säädökset edistävät terveydenhuollon työntekijöiden liik-

kuvuutta ja muuttoa, mikä tarkoittaa Viron kontekstissa yksisuuntaista liikkuvuutta 

Virosta pois. Esimerkkinä tästä ovat Viron terveysviraston myöntämät todistukset, 

joilla ammattipätevyys voidaan tunnustaa ulkomailla. Vuosina 2005–2012 tämän 

todistuksen sai 1 114 sairaanhoitajaa ja kätilöä. Esimerkiksi Tallinnan ja Helsingin 

välinen vilkas laivaliikenne mahdollistaa työpaikan samanaikaisen ylläpitämisen sekä 

Virossa että Suomessa. (Kiivet ym. 2013.) Hoitotyön strategioiden laadinnassa ja 

koulutustarpeen ennakoinnissa tulee ottaa huomioon jo työssä olevien terveyden-

huollon työntekijöiden ikäjakauma. Jos sairaanhoitajan ja kätilön perustutkintoihin 

otetaan määrällisesti saman verran opiskelijoita kuin viime vuosina (400 aloitus-

paikkaa vuodessa) eikä ulkomaille muuttavien todennäköinen määrä (0,4–2 % vuo-

dessa) muutu, työelämässä olevien, alle 65-vuotiaiden sairaanhoitajien määrä on 

vuonna 2032 yhtä suuri kuin vuonna 2012. Asetettu tavoite (vuoteen 2032 mennes-

sä yhdeksän sairaanhoitajaa 1 000 asukasta kohden) voidaan saavuttaa vain, jos 

ulkomaille muuttavien sairaanhoitajien määrä ei lisäänny ja sairaanhoitajakoulutuk-

seen otetaan vuosittain 800 opiskelijaa. OECD-maissa on keskimäärin kolme työssä 

olevaa sairaanhoitajaa yhtä lääkäriä kohden. Tähän verrattuna sairaanhoitaja–

lääkäri-suhde on Virossa liian alhainen. Jotta suhdeluku saataisiin Euroopan ja 

OECD:n keskimääräiselle tasolle eli kolme sairaanhoitajaa yhtä lääkäriä kohden, 

Virossa tulisi olla työssä 4 000 sairaanhoitajaa enemmän kuin heitä on tällä hetkellä. 

(Tulevikuvaade... 2017.)  

2.5 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista  

Tämän tutkimuksen päämääränä oli nostaa esiin näkökulma, jonka sisältönä ovat 

sairaanhoitajien työhön oleellisena osana kuuluvat hoitotyön toiminnot sekä se, 

miten organisaatiokulttuuri ja toimintaympäristö liittyvät niihin. Virossa ei aikai-

semmin ole tehty vastaavanlaisia tutkimuksia, joten tätä tutkimusta voi luonnehtia 

eksploratiiviseksi (Ronkainen ym. 2011). Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista 

lähestymistapaa (Kankkunen ym. 2009, Õunapuu 2014). Tutkimus on peruslähtö-

kohdiltaan hoitotieteellinen, mutta siinä hyödynnetään monitieteisyyttä ottamalla 

mukaan erityisesti yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä kirjallisuutta (muun 
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muassa Lauri ym. 2005, Rauhala 2005, Ruohotie 2005, Tuominen ym. 2005, Eriks-

son ym. 2013, Eesti ühiskond… 2017, Lagerspetz 2017). 

Tutkimuksen painopiste on sairaanhoitajan ammatillinen toiminta, jota tarkastel-

laan sairaanhoitajien toteuttamien fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten 

hoitotyön toimintojen kautta. Lisäksi tarkastellaan sairaanhoitajien arvioita hoito-

työn toimintoihin käytetystä ajasta sekä hoitotyön toimintoja edistävää organisaa-

tiokulttuuria ja toimintaympäristöä ja sairaanhoitajien ammatillista kehitystä. Tut-

kimuksen aineisto on luonteeltaan retrospektiivistä ja sen pohjalta voi arvioida hoi-

totyön kehitystä sairaanhoitajien näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisen osan taus-

ta ja lähtökohdat muotoutuivat kirjallisuuskatsauksen perusteella (Liitteet 2, 3, 4). 

Katsauksessa on pidetty silmällä tutkimuksen tavoitetta ja tutkimuskysymyksiä. 

Tutkimuskirjallisuuden relevanssia arvioitaessa pidettiin tavoitteena sellaisen teo-

reettisen rungon laatimista, joka soveltuisi tutkimusvälineen (mittarin) rakentami-

seen. 

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on potilaan hyvinvointia kuvaava malli, 

jonka keskiössä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi 

(Kuvio 3). 
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Fyysiset hoitotoiminnot   Psyykkiset   hoitotoiminnot   
ja niihin käytetty aika     ja  niihin käytetty aika   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        Hengel liset hoitotoiminnot   Sosiaaliset hoitotoiminnot     
        ja  niihin käytetty aika   ja  niihin käytetty aika   

  
  

POTILAAN  
HYVINVOINTI   

( fyysinen, psyykkinen,  
sosiaalinen,  h engellinen )   

   
Kuvio 3. Tutkimuksen tausta ja mittaria kuvaileva yhteenveto 

Potilaan hyvinvointia tuetaan hoitotyön toiminnoilla, jotka jakautuvat fyysisiin, 

psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin hoitotyön toimintoihin ja jotka ovat tiiviissä 

yhteydessä toisiinsa. Hoitotyön toimintoja ohjaavat ihmiskäsitys, hoitotyönprosessi 

sekä hoitotyön arvot ja periaatteet. Työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri liittyvät 

oleellisesti hoitotyöhön.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa hoitotyön ja sen toimintojen muotoutumista 

kuvaileva tilastollinen hoitotyön malli. Lisäksi tavoitteena oli kuvata seurantatutki-

muksena Virossa tehtävän hoitotyön toimintoja potilaiden hyvinvoinnin kannalta 

sekä organisaatiokulttuurin ja toimintaympäristön yhteyksiä hoitotyöhön sairaan-

hoitajien näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat kysymykset sairaan-

hoitajien ammatillisesta toiminnasta Viron sairaaloissa vuosina 1999–2009 ja hoito-

työn kehittämisen mahdollisuuksista. 

Tutkimuksella lisätään ymmärrystä siitä, miten Viron yhteiskunnan muutokset 

näkyvät hoitotyössä ja miten hoitotyön kulttuuri on muutosten myötä kehittynyt. 

Tuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää opiskelijoiden oppimis- ja tutkijoiden 

tutkimisprosessin tukemisessa, käytännön hoitotyön kehittämisessä sekä hoitotyön 

historiallisen näkökulman ymmärtämisessä ajassa ja yhteiskunnallisessa muutokses-

sa. 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten sairaanhoitajat kokevat käytännön työssään hoitotyön eri toiminnot 

potilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta? 

2. Miten paljon sairaanhoitajat käyttävät aikaa hoitotyön eri toimintoihin? 

3. Miten sairaanhoitajat kokevat organisaatiokulttuurin liittyvän käytännön hoito-

työhön? 

4. Miten sairaanhoitajat kokevat toimintaympäristön liittyvän käytännön hoito-

työhön? 

5. Miten muotoutuu tilastollinen hoitotyön toimintamalli? 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRISEN OSAN 
TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen vaiheet  

Helsingissä syntyi vuonna 1996 Viron ja Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja 

alaa koskevan koulutuksen yhteistyöseminaarissa idea aloittaa Baltian maiden ja 

Suomen yhteinen tutkimus- ja koulutusprojekti terveydenhuollossa ja sen koulutuk-

sessa tapahtuneiden muutosten kuvaamiseksi. Projekti todettiin tarpeelliseksi kai-

kissa Baltian maissa ja Suomessa niin terveydenhuollossa kuin sen koulutuksessa 

tapahtuneiden muutosten takia. Projektissa perehdyttiin kunkin maan sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmään ja koulutukseen. Tarkoituksena oli toteuttaa yhteinen 

tutkimushanke, jonka avulla selvitettäisiin sairaanhoitajien ammatillista toimintaa, 

motivaatiota ja pätevyyttä, työn sisältöä ja ajankäyttöä, hoitotyön päämääriä ja eet-

tisten periaatteiden noudattamista sekä koulutusta. Lisäksi tarkoituksena oli järjes-

tää hoitotyön tutkimukseen liittyvää koulutusta ja seminaareja. Projektista on val-

mistunut kaksi pro gradu -tutkielmaa Virossa (Ernits 2001, Ehasalu 2003) ja yksi 

Suomessa (Kallio 2007). Tämä tutkimus on osa edellä kuvattua The Baltic–Finland 

NuRsE -projektia (1997–2009), josta käytettään myöhemmin lyhennettä NuRsE -

projekti. 

Tutkimusprosessin vaiheet ja tutkimusasetelma on esitetty Kuviossa 4. Tutki-

muksen kohteena ovat sairaanhoitajien ammatillinen toiminta, toimintaympäristö ja 

organisaatiokulttuuri sairaanhoitajien näkökulmasta. Potilaan ongelmia ja hyvin-

vointia ovat arvioineet sairaanhoitajat. 
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Hoitotyön  

toiminnot ja päämäärät: 

 fyysinen 

 psyykkinen 

 sosiaalinen 

 hengellinen 

Sairaanhoitajan 

näkökulmasta 

 

 Potilaiden ongelmat 

 Potilaiden hyvinvointi 

Sairaanhoitaja 

 

 Päämäärät 

 Ajankäyttö 

 Toimintaympäristö 

The Baltic-Finland NuRsE Project (1997-2009) 

Sairaanhoitajien ammatillinen toiminta 

Mittarin laatiminen 1997 

Mittarin testaaminen 1998 

Tutkimuksen ensimmäinen 

vaihe 1999 

Tutkimuksen toinen vaihe 

2009 

Mittarin päivitys 

2009 

 Hoitotoimintoihin käytetty aika 

 Organisaatiokulttuuri ja toimintaympäristö 

Toimintamallin laatiminen 

2016-2017 

  

Kuvio 4. Tutkimusasetelma 1997–2017 

Tutkimuksessa käytettävä mittari laadittiin vuonna 1997 projektin kansainvälisessä 

työryhmässä. Tutkimus kohdistui virolaisiin kirurgian ja sisätautien sairaanhoitajiin, 

joilla oli vähintään vuoden työkokemus. 

Mittari testattiin vuonna 1998 esitutkimuksella (Taulukko 1), jossa lähetettiin ky-

selylomake Tallinnan sairaaloihin. Esitutkimuksen jälkeen mittari tarkistettiin ja sitä 

muokattiin. 

Seurantatutkimuksessa (follow up, longitudinal) aineistoa kerätään vähintään kahte-

na eri mittauskertana (Bowling 2009, Healy& Devane 2011, Talman 2014). Tutki-
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muksen ensimmäinen vaihe sijoittui vuoteen 1999 ja toinen vaihe vuoteen 2009. 

Viron yhteiskunnassa, varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollossa, tapahtui näiden 

kymmenen vuoden kuluessa suuria muutoksia, jotka vaikuttivat sairaanhoitajien 

koulutukseen ja ammatilliseen toimintaan. Organisaation tasolla tapahtui paljon 

muutoksia ja hoitotyötä kehitettiin, mutta hoitotyön suuret muutokset olivat vasta 

alussa eivätkä olleet vielä juurtuneet. Tarkoitus oli käyttää samaa mittaria toistuvasti 

niin, että saataisiin vertailukelpoista aineistoa ja voitaisiin seurata mitattavien asioi-

den muutosta. 

Tutkimuksen lähtökohtana ovat hoitotyön eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, 

sosiaalinen ja hengellinen hoitotyö). Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä ovat hoito-

työn päämäärät sairaanhoitajien arvion mukaan sekä miten organisaatiokulttuuri ja 

toimintaympäristö vaikuttavat päätöksiin. Erikseen tarkastellaan kutakin hoitotyön 

osa-aluetta ja niihin käytettävää aikaa. Potilaan hyvinvointia tarkastellaan hoitotyön 

osa-alueiden ja ajankäytön näkökulmista. 

4.2 Tutkimuksessa käytettävä mittari 

NuRsE -projektin mittari kehitettiin Ritva Raatikaisen (1986, 1995) johdolla projek-

tityöryhmässä. Kyselylomake perustuu Donabedianin (1980, 1988) esittämään mal-

liin, joka koostuu kolmesta hoitotyön käytännön komponentista: rakenne, prosessi 

ja tulos. Jokainen komponentti on välttämätön seuraus toisesta. Mittaria kehitettä-

essä käytettiin myös van Maanenin (1984) näkemyksiä sairaanhoitajien ammatilli-

sesta kehityksestä. Lisäksi käytettiin Bennerin (1993) mallia, joka kuvaa ammatillista 

kehittymistä aloittelijasta asiantuntijaksi ja Rauhalan (1978, 1983, 1989) kokonais-

valtaisen ihmiskäsityksen viitekehystä. Mittarin laatimisessa ja päivittämisessä on 

otettu huomioon Baltian maiden sairaanhoidon ja terveydenhuollon kehitystaso 

(Voutilainen ym. 1994, Priede-Kalnins 2000, Vaitkiene ym. 2000). Mittari koostuu 

vastaajien taustatiedoista ja eri osa-alueista (Kuvio 5). Tässä tutkimuksessa käyte-

tään vastaajien taustatietoja ja mittarin kuutta osiota: potilaiden ongelmat, potilai-

den ikä, työvuoro, hoitotoimintoihin käytetty aika, organisaatiokulttuuri ja toimin-

taympäristö. Muut osiot (kuolevan potilaan hoito, päivittäinen hoitotyö, päivittäisen 

hoitotyön periaatteet, hoitoalan koulutus ja henkilökohtaiset ominaisuudet) käsitel-

lään toisessa tutkimuksessa. 
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Työvuoron ajankohta ja pituus  
K 21-22 

Monivalintavaihtoehto/ numeerinen 

Päämäärät hoitotyössä 
K 23 

Likert-asteikko 
 

Hoitotoimintoihin käytetty aika 
• fyysiset 
• psyykkiset 
• sosiaaliset 
• hengelliset 

(Donabedian 1980, 1988. 
Raatikainen 1986, 1995.) 

K 24-27 
Likert-asteikko 

 
 

 

 

Kuvio 5. Projektin mittarin kuvaus (Sininen = liittyy tähän tutkimukseen) 

Alkuperäinen kyselylomake laadittiin englanniksi (Liite 5), ja se käännettiin viroksi, 

latviaksi, liettuaksi ja suomeksi. Kieliversiot tarkistettiin takaisinkäännöksen avulla. 

Kyselylomakkeen kääntäminen viroksi oli ongelmallista, koska tuolloin hoitotyön 
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käsitteistö ei ollut Virossa riittävästi kehittynyt. Projektityöryhmään otettiin mukaan 

hoitoalan johtajia (ylihoitajia) ja hoitotyön kouluttajia, jotka olivat asiantuntijoina 

mittarin käsitteiden ja väittämien muotoilussa siten, että ne vastasivat Virossa tuol-

loin käytettyjä hoitotyön käsitteitä. Kyselylomake kehitettiin prosessina. Raatikaisen 

johdolla koottiin kirjallisuuskatsaus, teoreettisista lähtökohdista muodostettiin väit-

tämät ja taustakysymykset ja sen jälkeen lomake testattiin (Taulukko 1) projektityö-

ryhmän ja osallistujamaiden asiantuntijoiden yhteistyönä vuosina 1997–1998. Tes-

taus suoritettiin kunkin maan sairaaloissa: Suomessa ja Liettuassa syyskuussa 1998, 

Latviassa lokakuussa 1998 ja Virossa joulukuussa 1998.  

Taulukko 1. Mittarin testaus osallistujamaissa 

 
Lomakkeita 

jaettiin 
Lomakkeita 
palautettiin 

Hylättiin 
Vastausmäärä/  

vastausprosentti (%) 

Suomi 184 127 21 106 (58) 

Liettua 80 79 2 77 (96)  

Latvia 80 69 6 63 (79) 

Viro 80 53 5 48 (60) 

Yhteensä 424 328 34 294 (69) 

Esitutkimus tehtiin osallistujamaissa vuonna 1998. Kaikkiaan jaettiin 424 lomaketta, 

eniten Suomessa (184) ja Latviassa, Liettuassa ja Virossa 80 kussakin. Lomakkeita 

palautettiin eniten Liettuassa (96 %) ja vähiten Suomessa (58 %). Lomakkeita pa-

lautettiin Virossa 60 % ja Latviassa 79 %.  

Mittarin testauksen jälkeen projektin johtaja, osallistujamaiden asiantuntijat ja 

projektityöryhmän jäsenet kävivät keskusteluja, joiden tuloksena lomakkeesta pois-

tettiin epäselvät kysymykset ja väittämät ja osa kysymyksistä muotoiltiin uudestaan. 

Vuonna 1999 muokattua mittaria käytettiin aineiston keruuseen. Tällöin päätettiin, 

että tutkimukseen osallistuvilla sairaanhoitajilla täytyy olla yhden vuoden työkoke-

mus. Kun mittarin katsottiin olevan asiantuntijoiden näkemysten mukaan luotetta-

va, käynnistettiin sairaanhoitajille suunnattu kysely. Mittari päivitettiin vuonna 2009. 

Tällöin sen terminologia tarkistettiin ja otettiin käyttöön senhetkiset hoitotyön kä-

sitteet. 

Kyselylomake (Liite 5, Kuvio 5) koostuu osista, jotka mittaavat sairaanhoitajien 

eri osaamisalueita. Alkuperäinen kyselylomake koostui 42 kysymyksestä, joista tässä 

tutkimuksessa käytetään tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti 35 kysymystä.  

Mittarin taustakysymykset koskevat sairaanhoitajien ikää, työkokemusta, koulu-

tusta, työsuhteen laatua ja työpaikan tietoja sekä potilaiden ongelmia. Kysymykset 

1–10 selvittävät tutkittavien taustatietoja (tutkimuksen kohdemaa, ikä, työhön si-
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toutumisen tapa, ammatti, työkokemus, ammatillinen koulutus). Ammattiin liittyvä 

kysymys sisälsi kaksi vastausvaihtoehtoa (sairaanhoitaja, muu), koska edellytettiin, 

että vastaajat ovat sairaanhoitajia. Sairaanhoitajille tarjottiin mahdollisuutta vastata 

kysymykseen ”muu”: tämä luonnehtii niitä sairaanhoitajia, joilla on muunlainen 

neuvostoajalla hankittu koulutus (Punaisen Ristin kurssit, erilaiset Neuvostoliiton 

tasavaltojen koulutustaustat). Työhön sitoutumisen tapaa koskevalla kysymyksellä 

haluttiin selvittää, ovatko vastaajat vakituisessa vai tilapäisessä työsuhteessa. Vastaa-

jia pyydettiin ilmoittamaan työkokemus ja ikä vuosina. Koulutusta koskevia kysy-

myksiä oli kolme, ja ne koskivat koulutustasoa, erikoistumista ja yliopistokoulutus-

ta.  

Potilaiden ikää ja potilaiden ongelmia koskivat kysymykset 11 ja 12, joissa kysyt-

tiin potilaiden ikäryhmiä (enimmäkseen aikuiset, enimmäkseen iäkkäät tai molem-

mat) ja potilaiden ongelmien jakaantumista (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, hengel-

liset ongelmat).  

Toimintaympäristöä kuvaavat kysymykset 9–10 ja 13–22. Kunkin kysymyksen 

kohdalla on mahdollista valita vain yksi vastausvaihtoehto. Kysymykset 9 ja 10 

koskevat työpaikkaa, sairaalaan profiilia (paikallis-, aluesairaala jne.) ja osastoa (sisä-

tautien tai kirurgian osasto). Kysymykset 13–18 koskevat osaston työolosuhteita: 

vastaajia pyydettiin ilmoittamaan lukuina vuodepaikkojen, sairaanhoitajien, perus-

hoitajien ja apulaisten sekä lääkärien määrä osastolla. Lukuna pyydettiin vastaajilta 

myös viimeksi tehdyn työvuoron pituutta. Kysymyksissä 19–20 on useita vastaus-

vaihtoehtoja. Niissä pyydetään tietoja siitä, onko sairaanhoitajien määrä potilasta 

kohden riittävä (kolme vastausvaihtoehtoa), sekä työvuoron ja sairaanhoitajien riit-

tävyydestä (8 vaihtoehtoa) ja viimeksi tehdyn työvuoron ajankohtaa (aamu/ päivä-

vuoro tai iltavuoro). 

Kysymys 23 keskittyy hoitotyön tavoitteisiin potilaiden hyvinvoinnin ulottu-

vuuksien näkökulmasta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen). Kysymys 

koostuu neljästä osasta: hoitotyön fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen 

osa-alueen tavoitteiden kuvailu. Kunkin osa-alueen tavoitteista esitetään enintään 

kahdeksan kysymystä. Vastausvaihtoehdot ovat ”erittäin luonnollista”, "luonnollis-

ta", "ei erityisen luonnollista" ja "ei lainkaan luonnollista". 

Kysymykset 24–27 keskittyvät hoitotyön eri osa-alueisiin käytettävään aikaan. 

Vastaajat arvioivat hoitotyön neljään osa-alueeseen käytettävää aikaa, ja kustakin 

osa-alueesta on esitetty enintään 20 kysymystä. Vastaajia pyydetään keskittymään 

yhteen valitsemaansa työvuoroon. Vastauksissa käytettävä asteikko on jaettu kah-

deksaan aikayksikköön, joista on mahdollista valita vain yksi.  
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Toimintaympäristöä ja organisaatiota käsittelevät kysymykset 29–36. Kussakin 

kysymyksessä on 3–5 vastausvaihtoehtoa, ja vastaaja voi valita niistä vain yhden.   

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tässä seurantatutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin retrospektiivisesti kahtena 

tutkimusjaksona. Vuonna 1999 tutkimukseen otettiin ne Viron 14 sairaalaa, joissa 

oli sisätautien ja kirurgian osastot. Sairaaloiden ylihoitajilta saatiin suullinen lupaa 

aineiston keruuseen sekä tieto sairaaloiden sisätautien ja kirurgian osastoilla työs-

kentelevien sairaanhoitajien lukumäärästä. Kyselylomakkeet lähetettiin avoimissa 

kirjekuorissa ylihoitajille. Ennen aineistonkeruun aloittamista tutkijat kävivät ylihoi-

tajien kokouksessa kertomassa tutkimuksesta, aineistonkeruusta ja kyselylomak-

keesta. Kukin ylihoitaja toimitti lomakkeet osastonhoitajilleen. Nämä jakoivat kyse-

lylomakkeen sisältävät kirjekuoret osastoilleen vironkielisille sairaanhoitajille. Venä-

jänkielisiä lomakkeita ei käytetty, koska sairaanhoitajien työkieli oli viro. Sairaanhoi-

tajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tutkimuksesta tutkimustyöryhmän jäseniltä. 

Vastausaikaa oli yksi viikko. Täytetyt kyselylomakkeet palautettiin suljetuissa kirje-

kuorissa ylihoitajille, jotka lähettivät ne tutkimuksesta vastaavalle henkilölle. Kysely-

lomake lähetettiin 640 sairaanhoitajalle, joilla oli vähintään yhden vuoden työkoke-

mus. Lomakkeita palautettiin 579 kappaletta eli vastausprosentti oli 94. Analyysiin 

hyväksyttiin 517 lomaketta, joten lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 81 

(Taulukko 2). Lomakkeiden hylkäysperusteet olivat seuraavat: lomake palautettiin 

ilman vastauksia, työkokemus, ammatti tai koulutus ei vastannut asetettuja kritee-

reitä tai palautettu lomake oli niin rikkinäinen, ettei vastauksia voinut tulkita luotet-

tavasti.  
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Taulukko 2. Aineistonkeruu tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (1999) 

Sairaala 
Lomakkeita 

jaettiin 
Lomakkeita 
palautettiin 

Hylättiin 
Analyysiin 

otettiin 
Vastaus- 
prosentti 

Hiidenmaan 
sairaala 

10 10 6 4 40 

Kuressaaren 
sairaala 

20 20 6 14 70 

Jõgevan sairaala 10 10 3 7 70 

Järvamaan sai-
raala 

10 8 2 6 60 

Pärnun sairaala 52 50 4 46 88 

Võrun sairaala 42 40 1 39 93 

Viljandin sairaala 40 30 2 28 70 

Rakveren sai-
raala 

42 38 1 37 88 

Järven sairaala 52 52 10 42 81 

Tapan sairaala 20 20 5 15 75 

Keilan sairaala 46 40 2 38 83 

Põlvan sairaala 25 20 4 16 64 

Tallinnan syöpä-
sairaala 

59 52 3 49 83 

Tallinnan Mus-
tamäen sairaala 

212 189 13 176 83 

Yhteensä 640 579 62 517 81 

Vuonna 2009, jolloin tehtiin uusi mittaus, Viron terveydenhuollon järjestelmän 

rakenne oli uusittu. Monet sairaalat oli lakkautettu tai niiden toiminta muuttunut. 

Tutkimukseen otettiin mukaan sairaalat, joissa oli sisätautien ja kirurgian osastot ja 

jotka olivat Tallinnan ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneita (Taulukko 3). 

Näitä olivat Tallinnan, Pärnun, Paiden ja Kohtla-Järven sairaalat. Tutkimus toteu-

tettiin vuonna 2009 samoilla Tallinnan alueen sairaaloiden sisätautien ja kirurgian 

osastoilla kuin vuonna 1999. Kyselylomakkeet lähetettiin sairaaloihin, joista oli saa-

tu tutkimuslupa. Jokainen sairaala nimesi yhteyshenkilön tutkimuksen käytännön 

toteuttamiseksi sairaalassa. Osastonhoitajat jakoivat kyselylomakkeen sisältävät 

kirjekuoret kaikille sisätautien ja kirurgian osastojen sairaanhoitajille, joilla oli vähin-

tään yhden vuoden työkokemus.  
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Taulukko 3. Aineistonkeruu tutkimuksen toisessa vaiheessa (2009) 

Sairaala  
Lomakkeita 

jaettiin 
Lomakkeita 
palautettiin 

Hylättiin 
Analyysiin 

otettiin 
Vastaus- 
prosentti 

AS Itä-Tallinnan 
keskussairaala 

43 39 8 31 72 

AS Länsi-
Tallinnan keskus-
sairaala 

41 
40 
 

8 32 78 

SA Pohjois-Viron 
aluesairaala (Tal-
linna) 

107 103 6 97 91 

SA Itä-Virun kes-
kussairaala 

25 23 2 21 84 

Pärnun sairaala 30 27 2 25 83 

Järvamaan sai-
raala 

14 12 3 9 64 

Yhteensä 260 244 29 215 83 

Lomakkeita lähetettiin 260, ja niistä palautettiin 244 eli vastausprosentti oli 94. Ana-

lyysiin otettiin 215 lomaketta, joten lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 83. 

Lomakkeiden hylkäysperusteet olivat seuraavat: lomake palautettiin tyhjänä tai työ-

kokemus, ammatti tai koulutus ei vastannut tutkimuksen kriteereitä. Asiantuntijoi-

den mukaan vastaajamäärä edusti kattavasti Tallinnan alueen sairaanhoitajia. 

 
Kuvio 6. Tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien jakautuminen Viron eri 

alueille vuosina 1999 ja 2009  
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Kuviossa 6 on esitetty vuosien 1999 ja 2009 tutkimuksessa mukana olleiden sairaa-

loiden sijainti Viron maakunnissa sekä tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoita-

jien määrä kussakin sairaalassa.  

Vuonna 1999 oli eniten vastaajia Tallinnasta (Harjun maakunta) ja Tallinnan lä-

hiympäristöstä. Tallinnan alueella ja lähiympäristössä oli vuonna 1999 eniten sairaa-

loita (Järven sairaala, Mustamäen sairaala, Syöpäsairaala, Keilan sairaala). Vähiten 

osallistui tutkimukseen vuonna 1999 saariston ja Itä-Viron sairaanhoitajia. Tutki-

muksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittavat jakaantuivat tasaisesti koko Viroon.  
Vuonna 2009 oli tutkittavia vähemmän, koska sairaaloita lakkautettiin muutok-

sien takia ja vuodepaikkoja vähennettiin. Vuonna 2009 eniten oli vastaajia Tallinnan 

alueelta (Harjun maakunta), vähiten saaristosta ja Lounais-Virosta. Tallinnasta osal-

listuivat tutkimukseen kaikki kolme aluesairaalaa: Pohjois-Viron aluesairaala, Itä-

Tallinnan keskussairaala ja Länsi-Tallinnan keskussairaala. Etelä-Viron ja saariston 

edustajia ei toisessa vaiheessa ollut. Molemmissa tutkimusvaiheissa tutkittavat edus-

tivat koko Viron alueen poikkileikkausta. 

4.4 Tilastollinen analyysi 

The Baltic–Finland NuRsE -projektissa käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. 

Molemmissa vaiheissa tiedot kerättiin paperilomakkeilla ja tallennettiin tietokoneel-

le. Luvuissa kuvaajina on keskiarvo ja sulkuihin on lisätty keskihajonta (KH / stan-

dard deviation). Muuttujista on ilmoitettu muuttujan jakauma (suluissa kunkin arvon 

prosenttiosuus). Tutkimusvaiheiden välisiä eroja sairaanhoitajien taustatiedoissa 

luonnehtii keskiarvojen tai jakaumien erojen merkitsevyyden todennäköisyys p. 

Eroa pidetään merkitsevänä, jos p < 0.05. Tietojen käsittely toteutettiin Stata 14.2-

tilastopakettia käyttämällä. 

Puuttuvien tietojen korvaaminen. Tietojen ensimmäisen analyysin aikana il-

meni, että niissä oli aukkoja: osa vastaajista oli jättänyt vastaamatta osaan kysymyk-

sistä. Tällaisessa tapauksessa on tarkoituksenmukaista täydentää tietoja korvaamalla 

puuttuvia tietoja, mikä on erittäin tarpeellista silloin, kun tutkimusprosessissa on 

tarkoitus soveltaa ja laatia moniulotteisen analyysin menetelmiä ja malleja (Vehka-

lahti 2008). Imputointimenetelmäksi valittiin yksi moninkertaisen imputoinnin me-

netelmistä (Sterne ym. 2009), jossa tyhjiä kohtia varten simuloitiin olemassa olevien 

tietojen jakauman avulla sarja arvoja ja korvattiin ne lopuksi simuloitujen arvojen 



 

53 

keskiarvolla. Näin taataan, että puuttuvat arvot voidaan korvata adekvaatisti eikä 

prosessin aikana pääse syntymään suuria virheitä.  

Potilaiden fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja hengellisiä ongelmia kysyttiin viisi-

portaisella asteikolla: ei lainkaan, muutamassa tapauksessa, melko useissa tapauksis-

sa, useissa tapauksissa ja hyvin useissa tapauksissa. Analyysiä varten muodostettiin 

kolme luokkaa: ei lainkaan, muutamassa tapauksessa ja monessa tapauksessa, joka 

muodostui luokista melko useissa tapauksissa, useissa tapauksissa ja hyvin useissa 

tapauksissa. 

Yksittäisten muuttujien kuvaileva analyysi ja vaiheiden vertailu. Työssä on 

esitetty kaikkia kyselyn aikana saatuja muuttujia kuvaava tilasto eli jakaumat. Nu-

meerisista muuttujista on esitetty myös keskiarvo ja keskihajonta, jotka luonnehti-

vat epäsymmetristen jakaumien (joissa esiintyy yksittäisiä, keskimmäisestä suuresti 

poikkeavia arvoja) keskinäistä suuntaa ja hajontaa. Kahdella tutkimusjaksolla mitat-

tuja muuttujia vertailtiin keskenään. Keskiarvojen vertailuun käytettiin t-testiä, me-

diaanien vertailuun Wilcoxonin testiä ja jakaumien vertailuun khiin neliö -testiä ja 

Kolmogorov-Smirnovin testiä. Vertailussa käytettiin merkitsevyyden todennäköi-

syyden p-arvoa 0.05, mikä tarkoittaa, että eri tutkimusvaiheissa mitattuja muuttujia 

pidettiin merkitsevästi erilaisina, jos testin laskemalla saatu merkitsevyyden toden-

näköisyys oli riittävän pieni, p < 0.05. Tämä tarkoittaa, että todistettavan väitteen 

tapauksessa virheen todennäköisyys on pienempi kuin 0.05 (Heikkilä 1999). Ja-

kaumia havainnollistettiin pylväs- ja laatikkodiagrammeilla.  

Hoitotyön osa-alueiden tärkeyttä kuvaavien pääkomponenttien muodos-

taminen. Sairaanhoitajien arvioita hoitotyön osa-alueiden tarpeellisuudes-

ta/tärkeydestä potilaiden hyvinvoinnin kannalta mittaa lomakkeen kysymysosio 

K23, jossa on 28 kysymystä hoitotyön fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengelli-

sen osa-alueen luonnollisuudesta. Kaikilla mainituilla muuttujilla on samanlainen 

rakenne, jossa mainitaan jokin konkreettinen hoitotoiminto ja vastaajat voivat valita 

neljästä vastausvaihtoehdosta asteikolla 1 (ei lainkaan luonnollinen) … 4 (hyvin 

luonnollinen).  

Jatkoanalyysia varten osion K23 vastauksista saadut tiedot koottiin neljäksi uu-

deksi muuttujaksi, jotka luonnehtivat fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengel-

listen hoitotoimintojen tärkeyttä potilaiden hyvinvoinnin takaamisessa. Näiden 

muuttujien muodostamiseksi käytettiin pääkomponenttianalyysia (Bro ym. 2014).  

Pääkomponenttianalyysi on perinteinen moniulotteinen tilastollinen analyysime-

netelmä, jonka avulla voidaan korvata joukko mitattuja muuttujia pienemmällä 

muuttujajoukolla niin, että uudet muuttujat kattavat mahdollisimman suuren osan 

mittaustuloksiin sisältyvistä tiedoista. Uudet muuttujat – ns. pääkomponentit – ovat 
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ensi vaiheessa mitattujen muuttujien lineaarikombinaatioita. Matemaattisesti ne 

lasketaan muuttujien välisiä yhteyksiä heijastavan korrelaatiomatriisin ominaisvek-

toreina. (Heikkilä 1999, 2014.) 

Yksittäisten muuttujien kokoamiseen käytettiin pääkomponenttianalyysia. Jokai-

sesta muuttujaryhmästä laskettiin yksi pääkomponentti (pääkomponentin määritte-

lyssä käytettiin kummankin tutkimusvaiheen tietoja yhdessä) ja jokaiselle vastaajalle 

laskettiin kummastakin vaiheesta komponentin tärkeysarvion pistemäärä, joka ker-

toi, miten tärkeänä vastaaja piti komponenttia.  

Tilastollisessa analyysissa vertailtiin kaikkien neljän hoitotyön osa-aluetta kuvaa-

van pääkomponentin pistemäärien keskiarvoja (asteikolla 0–100) kahdessa tutki-

musvaiheessa (katso Taulukko 9). Verrattiin myös keskiarvojen eroa, joka kertoo 

suhtautumisen muuttumisesta, ja tätä varten määritettiin keskiarvojen eroa luon-

nehtiva p-arvo. Jos eron merkitsevyyden todennäköisyys on suurempi kuin 0,05, 

muutosta pidetään tilastollisesti merkitsevänä (Heikkilä 2014).  

Pääkomponentit muodostettiin erikseen neljästä kysymysryhmästä, vaikka pää-

komponenttien laskemiseksi käytettiin kummankin tutkimusvaiheen tietoja yhdessä. 

Uusina muuttujina pääkomponentit kuitenkin laskettiin kummassakin tutkimusvai-

heessa erikseen, jotta niitä voitaisiin käyttää jatkoanalyysissa.  

Fyysisten hoitotoimintojen tärkeyttä mittaavan pääkomponentin muodosta-

miseen käytettiin muuttujia K23, 1–8 (molemmista tutkimusvaiheista), sovellettiin 

niihin pääkomponenttianalyysi ja otettiin fyysisen hyvinvoinnin tärkeyttä arvioivana 

muuttujana käyttöön ensimmäinen pääkomponentti, joka kuvasi 47,3 % pohjana 

olleiden muuttujien joukosta. Pääkomponentti siirrettiin kummassakin tutkimus-

vaiheessa asteikolle 0–100, jossa arvo on sitä suurempi, mitä tärkeämmäksi fyysiset 

hoitotoiminnot on arvioitu potilaiden hyvinvoinnin kannalta.  

Psyykkisten hoitotoimintojen tärkeyttä mittaavan pääkomponentin muodos-

tamiseen käytettiin muuttujia K23, 9–16 (molemmista tutkimusvaiheista), tehtiin 

niille pääkomponenttianalyysi ja otettiin psyykkisen hyvinvoinnin tärkeyttä ar-

vioivana muuttujana käyttöön toinen pääkomponentti, joka kuvasi 43.1 % pohjana 

olleesta muuttujajoukosta. Jatkossa psyykkisten hoitotoimintojen tärkeyttä kuvaava 

pääkomponentti siirrettiin asteikolle 0–100, kuten aiemmin mainittu fyysisten hoi-

totoimintojen pääkomponentti.  

Sosiaalisten hoitotoimintojen tärkeyttä mittaavan pääkomponentin muodos-

tamiseen käytettiin muuttujia K23, 17–24 (molemmista tutkimusvaiheista), tehtiin 

niille pääkomponenttianalyysi ja otettiin sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeyttä ar-

vioivana muuttujana käyttöön kolmas pääkomponentti, joka kuvasi 52,4 % pohjana 

olleiden muuttujien joukosta. Jatkossa sosiaalisten hoitotoimintojen tärkeyttä ku-
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vaava pääkomponentti siirrettiin asteikolle 0–100, kuten aiemmin mainitut fyysisten 

ja psyykkisten hoitotoimintojen pääkomponentit.  

Hengellisten hoitotoimintojen tärkeyttä mittaavan pääkomponentin muodos-

tamiseen käytettiin muuttujia K23, 25–28 (molemmista tutkimusvaiheista), tehtiin 

niille pääkomponenttianalyysi ja otettiin hengellisen hyvinvoinnin tärkeyttä ar-

vioivana muuttujana käyttöön neljäs pääkomponentti, joka kuvasi 65,9 % pohjana 

olleesta muuttujajoukosta. Jatkossa hengellisten hoitotoimintojen tärkeyttä kuvaava 

pääkomponentti siirrettiin asteikolle 0–100 samoin kuin aiemmin mainitut pää-

komponentit.  

Valittu menetelmä sopii yksittäisten muuttujien integroimiseen, sillä lasketut 

pääkomponentit kattavat yli puolet (52,2 %) kysymyksen K23 kaikkiin vastauksiin 

sisältyvästä tiedosta.  

Samaan asteikkoon perustuvien alkuperäismuuttujien lineaarikombinaationa 

muodostettujen pääkomponenttien jakauman odotetaan keskeisen raja-arvolauseen 

perusteella olevan melko lähellä normaalijakaumaa. Tämän hypoteesin testaamisek-

si kaikille komponenteille laskettiin vinous- ja huipukkuuskuvaajat (Tähtinen ym. 

2001). Niiden avulla komponenttien jakaumia verrattiin normaalijakaumaan, ja 

lisäksi vertailtiin eri tutkimusvaiheista laskettujen komponenttien jakaumia. Kävi 

ilmi, että kaikkien komponenttien jakaumat olivat tarpeeksi lähellä symmetristä. 

Toisessa tutkimusvaiheessa oli myös huipukkuus (kurtosis) lähellä normaalija-

kauman kuvaajaa. Näin ollen komponenttien jakaumat tutkittavissa ryhmissä eivät 

eronneet merkitsevästi normaalijakaumasta. Kävi myös ilmi, että eri tutkimusvai-

heissa mitattujen muuttujien perusteella muodostettujen komponenttien jakaumat 

olivat keskenään niin samanlaiset, että eroa ei voitu todistaa. Yhtenevyys normaali-

jakauman kanssa on tärkeä edellytys regressiomallien luomiselle (Heikkilä 2014).  

Eri hoitotoimintoihin kuluneen ajan arviot. Lomakkeen kysymykset K24–

K27 koskivat eri hoitotoimintoihin kuluneen ajan arviointia. Lomakkeessa lueteltiin 

kaikki osiossa K23 mainitut hoitotoiminnot ja pyydettiin arvioimaan niiden toteut-

tamiseen kulunut aika vastaajan viimeksi tekemässä vuorossa. Vastaamisen helpot-

tamiseksi oli annettu vaihtoehtoiset aikavälit (Liite 6-9). Erikseen arvioitiin fyysisiin 

(K24, 1–21), psyykkisiin (K25, 1–20), sosiaalisiin (K26, 1–20) ja hengellisiin (K27, 

1–11) hoitotoimintoihin yhteensä kulunut aika niin, että laskettiin yhteen kaikkiin 

yksittäisiin toimintoihin kuluneet ajat. Muuttujien analysoimiseen sopivan aika-

asteikon luomiseksi vastausvaihtoehtojen koodit muutettiin aikaväleiksi, jotka esi-

tettiin 30 minuutin yksikköinä. 

Suhteelliset tärkeys- ja aika-arviot. Sekä hoitotoimintojen tärkeyttä että niihin 

tarvittavaa aikaa koskevia arvioita annettaessa käytettiin välittömästi johdetun as-
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teikon lisäksi myös suhteellisia asteikkoja (suhdeasteikko), joissa neljän komponen-

tin (aika-arvion) summa vastasi sataa prosenttia, ja laskettiin vastaavasti jokaisen 

komponentin (aika-arvion) osuus 100 prosentista. 

Muuttujien välisten yhteyksien arviot. Muuttujien välisten yhteyksien arvi-

ointiin käytettiin kolmea menetelmää: Spearmanin korrelaatiokerrointa, Pearsonin 

korrelaatiokerrointa ja riippumattoman muuttujan nimellisten keskiarvojen vertailua 

(Heikkilä 1999, 2014, LoBiondo-Wood ym. 2014). 

Spearmanin korrelaatiokerroin sopii luku- tai järjestysmuuttujien välisten yh-

teyksien kuvaamiseen ja kertoo, miten hyvin muuttujien arvojen järjestykset ovat 

tasapainossa. Spearmanin korrelaatiokerroin saa enimmäisarvon 1 silloin, kun 

muuttujien järjestys tutkittavissa pareissa on samanlainen: pareissa, joissa yhden 

muuttujan arvo on suurin, myös toisen muuttujan arvo on suurin ja niin edelleen, ja 

löytyy myös pari, jossa kummankin muuttujan arvo on pienin. Jos muuttujien arvot 

ovat puolestaan käänteisessä järjestyksessä (eli jos kohteen yhden muuttujan arvo 

on suurin ja toisen muuttujan arvo pienin), Spearmanin kertoimen arvo on -1. 

Spearmanin korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee -1:n ja 1:n välillä ja sen merkki 

kertoo, hallitsevatko parit, joissa muuttujien arvot ovat samassa vai käänteisessä 

järjestyksessä. Jos pareilla ei ole selvää järjestystä, Spearmanin korrelaatiokerroin on 

0. Mitä lähempänä kertoimen arvo on lukua 1 tai -1, sitä vahvempi on muuttujien 

välinen riippuvuus. (Faherty 2008, Hickson 2008).  

Spearmanin korrelaatiokertoimet esitetään graafisesti korrelaatiokentän parviku-

vioiden avulla, jossa kummankin muuttujan arvoa vastaa akseli, ja tutkittavat koh-

teet (henkilöt) on merkitty pisteinä vertailujärjestelmään. Pienet kuviot ovat matrii-

sissa samassa järjestyksessä kuin korrelaatiomatriisissa esitetyt korrelaatiokertoimet.  

Pearsonin korrelaatiokerroin näyttää muuttujien välisen lineaarisen riippu-

vuuden olemassaolon ja vahvuuden ja vaihtelee samoin -1:n ja 1:n välillä. Lineaari-

nen riippuvuus on tarpeellinen mallien laatimiseen: jos riippumattoman ja riippuvan 

muuttujan välillä on merkitsevä lineaarinen korrelaatio, riippumaton muuttuja on 

järkevää lisätä malliin. (Faherty 2008, Hickson 2008). Kaikkien laskettujen Pearso-

nin korrelaatiokerrointen merkitsevyys tarkistettiin käyttämällä t-testistä johdettua 

korrelaatiokertoimen merkitsevyystestiä. Jos merkitsevyyden todennäköisyys on  

p < 0.05, muuttujat korreloivat keskenään merkitsevästi. Käytännössä muuttujapa-

rin Spearmanin ja Pearsonin korrelaatiokertoimet ovat arvoiltaan melko lähellä 

toisiaan. (Faherty 2008, Hickson 2008).  

Nimellisten keskiarvojen vertailu. Korrelaatiokertoimia ei ole järkevää laskea, 

jos riippumaton muuttuja on kategorinen (nominaalinen) ja sen arvoilla ei ole sisäl-

löllistä järjestystä (esimerkiksi johtamistapa). Tällaisten muuttujien pohjalta laskettu 
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korrelaatiokerroin ei ole sisällöllisesti tulkittavissa ja voi antaa virheellistä tietoa. Ei-

numeerisen muuttujan vaikutuksen numeeriseen riippuvaan muuttujaan (esimerkik-

si tärkeysarvio) voi tarkistaa vertailemalla nimellisiä keskiarvoja. Jos laskettu tärkey-

den todennäköisyys on < 0.05, riippumattomalla muuttujalla on riippuvaan muut-

tujaan tilastollisesti merkitsevä vaikutus, mutta toisin kuin korrelaatiokerrointen 

tapauksessa, yhteyden merkitsevyys ei kerro vaikutuksen suuntaa. (Faherty 2008.) 

Tätä menetelmää sovellettiin tutkittaessa taustamuuttujien vaikutusta siihen, miten 

tärkeiksi hoidon eri osa-alueet oli arvioitu. 

Tutkimuksessa laadittiin lineaariset regressiomallit (Heikkilä 1999, 2014) sen 

selvittämiseksi, mitkä taustamuuttujat vaikuttivat potilaiden hyvinvointiin tähtäävis-

tä hoitotoiminnoista esitettyihin tärkeysarvioihin molemmissa tutkimusvaiheissa. 

Regressiomallin (Taulukko 18) yleinen muoto on seuraava: tässä y on riippuva 

muuttuja (hoitotyön osa-aluetta kuvaava pääkomponentti), x1, x2, … , xn ovat riip-

pumattomia muuttujia ja n malliin sisällytettyjen argumenttien lukumäärä:  

 

Regressiokertoimet b1, b2, …, bn ja vakio b0 osoittavat riippumattomien muuttujien 

vaikutuksen koon ja suunnan. Ne lasketaan (arvioidaan) tietojen perusteella. Reg-

ressiokertoimille on laskettu myös 95-prosenttiset luottamusrajat ja niiden merkit-

sevyyden todennäköisyys, jos vakiota ei ole esitetty tulkinnan kannalta vähemmän 

tärkeänä ilmaisimena. Yleensä jokaiseen malliin on otettu riippumattomat muuttu-

jat, joilla p < 0.05, koska ne ovat tilastollisesti merkitseviä. Poikkeuksena johonkin 

malliin on lisätty myös muuttuja, jolla merkitsevyyden todennäköisyys jää välille 

0.05–0.07. Ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta ne kertovat vaikutuksen 

suunnasta.  

Tilastollista hoitotyön toimintamallia muodostettaessa huomioitiin se, että kom-

ponenttien jakaumat eivät poikenneet merkitsevästi normaalijakaumasta, mikä taka-

si mallin riittävän robustisuuden. Malliin valittiin ne riippumattomat muuttujat, 

joilla oli edellisen analyysin perusteella tilastollisesti merkitsevä vaikutus kom-

ponentteihin. (Tiit ym. 2008, Giudici ym. 2013.) Mallin sisältö on havainnollistettu 

Kuviolla 15. 
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5 TULOKSET 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Vuonna 1999 kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat olivat iältään 21–66-vuotiaita ja 

heidän keski-ikänsä oli 36 vuotta. Vuonna 2009 sairaanhoitajat olivat 23–73-

vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 41 vuotta. Ensimmäisessä vaiheessa eniten oli 

30-vuotiaita ja nuorempia vastaajia (41 %) ja toisessa vaiheessa suurimman vastaaja-

ryhmän muodostivat 31–40-vuotiaat (33 %). Sairaanhoitajien ikäjakaumassa oli 

tilastollisesti merkittävä ero (p < 0.001) siten, että vuonna 2009 vastaajat olivat 

vanhempia kuin vuonna 1999. Ikäjakautuman muutosta selittää se, että toiseen 

kyselyyn osallistui todennäköisesti samoja vastaajia kuin jo ensimmäiseen kyselyyn. 

(Taulukko 4.)  

Taulukko 4. Vastaajien taustatiedot  

Taustatiedot 1999 n (%) 2009 n (%) p-arvo 

Ikäjakauma vuosina 21-66 23-73  

Keski-ikä vuosina 36 41 <0.001 

Työkokemus vuosina  1- 47 1- 55 <0.001 

Keskimääräinen työkokemus vuosina 16 19  

Työsuhteen pysyvyys   0.617 

Pysyvä 502 (99) 209 (99)  

Tilapäinen 5 (1) 3 (1)  

Yleissivistävä koulutus    

Peruskoulu (7–9 vuotta) 62 (12) 53 (25)  

Lukio (10–12 vuotta) 264 (52) 121 (58) <0.001 

Muu 183 (36) 35 (17)  

Erikoistuminen    0.400 

Ei 245 (51) 91 (48)  

Kyllä 233 (48) 100 (52)  

Sairaanhoitajan korkeakoulutus    <0.001 

Ei korkeakoulututkintoa 506 (99) 123 (58)  
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Kandidaatin tutkinto 3 (1) 89 (42)  

Maisterin tutkinto 0 0  

Osasto   <0.001 

Sisätautien osasto 215 (42) 119 (56)  

Kirurgian osasto 295 (58) 94 (44)  

Vastaajien työkokemus vaihteli yhdestä vuodesta 47 vuoteen vuonna 1999, ja työ-

kokemuksen keskiarvo oli 16 vuotta. Vuonna 2009 vastaajien työkokemuksen vaih-

telu oli 1–55 vuotta ja työkokemuksen keskiarvo oli nyt 19 vuotta. Keskiarvojen 

perusteella voidaan sanoa, että vuonna 2009 sairaanhoitajilla oli tilastollisesti mer-

kittävästi pitempi työkokemus kuin sairaanhoitajilla vuonna 1999 (p < 0.001). 

Lähes kaikki vastaajat (99 %) olivat pysyvässä työsuhteessa kummallakin mit-

tauskerralla. Noin puolella (52 %) oli yleissivistävänä koulutuksena lukiokoulutus 

vuonna 1999 ja runsaalla puolella (58 %) vuonna 2009. Muu koulutus tarkoittaa 

sitä, että sairaanhoitajat ovat kouluttautuneet Neuvostoliiton aikana eri kursseilla 

Viron ulkopuolella. Vuonna 1999 näitä sairaanhoitajia oli tilastollisesti merkittävästi 

enemmän kuin vuonna 2009 (p < 0.001). Peruskoulun käyneitä vuonna 2009  

(25 %) oli enemmän kuin vuonna 1999 (12 %). Sairaanhoitajan korkeakoulutus eli 

kandidaatin tutkinto vuonna 1999 oli kolmella (0,5 %) ja vuonna 2009 tutkinnon oli 

suorittanut 89 (32 %) vastaajaa. Vuonna 2009 kandidaatin tutkinnon oli suorittanut 

tilastollisesti merkittävästi useampi kuin vuonna 1999 (p < 0.001). Ero selittyy sillä, 

että kandidaatintutkinto tuli mahdolliseksi vasta vuonna 1996. Kellään vastaajalla ei 

ollut maisterin tutkintoa tutkimusajankohtina. Vuonna 1999 kirurgisella osastolla 

(58 %) työskenteleviä sairaanhoitajia oli hieman enemmän kuin sisätautien osastolla 

(42 %) työskenteleviä ja vuonna 2009 tulos oli päinvastainen (kirurgisella osastolla 

44 % ja sisätautien osastolla 56 %). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että vuonna 

2009 oli kirurgisten osastojen vuodepaikkoja vähennetty. 

5.2 Sairaanhoitajien arviot hoitotyön eri toiminnoista potilaiden 
hyvinvoinnin näkökulmasta  

Seuraavassa tarkastellaan sitä, miten tärkeiksi sairaanhoitajat arvioivat hoitotyön eri 

osa-alueita potilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta (kysymys 23) ja miten tausta-

muuttujat olivat yhteydessä tähän molemmissa tutkimusvaiheissa. 
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5.2.1 Sairaanhoitajien arviot fyysisten hoitotoimintojen yhteydestä 
potilaiden hyvinvointiin, taustamuuttujiin ja sairaanhoitajien 
ajankäyttöön 

Potilaiden hyvinvointiin tähtäävien fyysisten hoitotoimintojen yhteydet organisaa-

tiotekijöihin eli vuodepaikkojen ja sairaanhoitajien lukumäärään eivät olleet kum-

panakaan vuonna tilastollisesti merkitseviä (Taulukko 5). Myöskään yhteyttä sai-

raanhoitajien lukumäärään lääkäriä kohden ei ollut ensimmäisessä vaiheessa, joskin 

toisessa vaiheessa tässä ilmeni heikko tilastollinen yhteys (p = 0.027). 

Taulukko 5. Fyysisten hoitotoimintojen yhteys taustamuuttujiin ja ajankäyttöön 
tutkimusvaiheittain 

Muuttuja 
1999 2009 

Pearsonin r p-arvo Pearsonin r p-arvo 

Sairaanhoitajien ikä 0,042 0.556 -0,065 0.398 

Sairaanhoitajien työkokemus 0,039 0.595 -0,071 0.331 

Vuodepaikkojen määrä osastolla 0,051 0.468 0,038 0.574 

Sairaanhoitajien määrä osastolla 0,032 0.537 0,115 0.133 

Lääkäreiden määrä osastolla 0,064 0.221 -0,021 0.825 

Sairaanhoitajia/vuodepaikka -0,040 0.395 0,119 0.349 

Sairaanhoitajia/lääkäri 0,004 0.995 0,164 0.027 

Fyysiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö -0,012 0.999 0,215 0.006 

Psyykkiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö -0,009 0.955 0,042 0.708 

Sosiaaliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö -0,032 0.533 -0,050 0.450 

Hengelliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö -0,010 0.903 0,012 0.942 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

työvuoron pituuden ja potilaan fyysisen hyvinvoinnin välillä (katso Liite 6). Toises-

sa vaiheessa kävi ilmi, että mitä pidempi työvuoro oli, sitä suurempi oli yhteys poti-

laan hyvinvointiin, mutta yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Ensimmäisessä 

vaiheessa työn organisoinnilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys potilaan hyvin-

vointiin (p ˂ 0.001). Toisessa vaiheessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyt-

tä työn organisoinnin ja potilaan hyvinvoinnin välillä. Työn organisointi, jossa yh-

distyi useita työn organisoinnin tapoja, koettiin tärkeämmäksi tutkimuksen toisessa 

kun ensimmäisessä vaiheessa. Potilaan hyvinvoinnin ja johtamistavan välillä ei il-

mennyt kumpanakaan vuonna tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Fyysisiä hoitotoi-

mintoja pidettiin toisessa vaiheessa tärkeimpänä sellaisen johtamistyylin kanssa, 
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jossa ohjeet tulivat suoraan hoitotyön johtajilta. Työntekijöiden välisen kommuni-

kointityylin ja potilaan hyvinvoinnin välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyt-

tä kummassakaan tutkimusvaiheessa. Myöskään työtavalla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä fyysisten hoitotoimintojen tärkeyden arvioinnin kanssa.  

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tuli esille tilastollisesti merkitsevä yhteys fyysi-

siin hoitotoimintoihin käytetyn ajan ja potilaan hyvinvoinnin välillä (p = 0.006). 

Mitä enemmän aikaa arvioitiin käytetyn fyysisiin hoitotoimintoihin, sitä tärkeämpä-

nä pidettiin potilaan hyvinvoinnin edistämistä. Sairaanhoitajan tausta ja hoitoympä-

ristö eivät olleet yhteydessä potilaan hyvinvointiin tähtääviin fyysisiin hoitotoimin-

toihin. Mitä enemmän sairaanhoitajat näkivät osastollaan olevilla potilailla erityisesti 

psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia (vuonna 2009), sitä tärkeämpinä he pitivät potilai-

den hyvinvointiin tähtääviä fyysisiä hoitotoimintoja.  

5.2.2 Sairaanhoitajien arviot psyykkisten hoitotoimintojen yhteydestä 
potilaiden hyvinvointiin, taustamuuttujiin ja sairaanhoitajien 
ajankäyttöön 

Potilaiden hyvinvointiin tähtäävien psyykkisten hoitotoimintojen yhteydet ensim-

mäisessä tutkimusvaiheessa riippuivat vastaajien iästä (p = 0.019) ja työkokemuk-

sesta (p = 0.024): vanhemmat ja kokeneemmat sairaanhoitajat pitivät psyykkistä 

hoitotyötä tärkeämpänä kuin nuoremmat ja vähemmän kokeneet sairaanhoitajat 

(Taulukko 6). Toisessa vaiheessa merkittävää korrelaatiota ei tullut ilmi, mutta yh-

teys löytyi hengellisiin toimintoihin kuluvan ajan kanssa: psyykkistä hoitotyötä 

enemmän arvostavat sairaanhoitajat arvelivat käyttävänsä enemmän aikaa hengelli-

siin hoitotoimintoihin (p = 0.031). 
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Taulukko 6. Psyykkisten hoitotoimintojen yhteys taustamuuttujiin ja ajankäyttöön 

tutkimusvaiheittain 

Muuttuja 

1999 2009 

Pearsonin  
r 

p-arvo 
Pearsonin 

r 
p-arvo 

Sairaanhoitajien ikä  0,120 0.019 -0,011 0.921 

Sairaanhoitajien työkokemus  0,109 0.024 -0,012 0.892 

Vuodepaikkojen määrä osastolla  0,036 0.419 0,085 0.286 

Sairaanhoitajien määrä osastolla -0,091 0.171 0,052 0.532 

Lääkäreiden määrä osastolla  0,010 0.696 0,103 0.152 

Sairaanhoitajia/vuodepaikka -0,062 0.215 0,050 0.596 

Sairaanhoitajia/lääkäri -0,094 0.119 0,053 0.509 

Fyysiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,105 0.086 0,109 0.179 

Psyykkiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,044 0.440 0,117 0.170 

Sosiaaliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,047 0.365 0,032 0.681 

Hengelliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,036 0.541 0,182 0.031 

Yhteyksiä psyykkisten hoitotoimintojen tärkeyden arvioinnin, ajankäytön arvioinnin 

sekä taustamuuttujien välillä ei esiintynyt (Liite 7). Ensimmäisessä tutkimusvaihees-

sa ilmeni tilastollisesti merkitsevä yhteys psyykkisten hoitotoimintojen ja työvuoron 

pituuden välillä: psyykkisiä hoitotoimintoja arvostivat eniten sairaanhoitajat, jotka 

olivat viimeksi olleet pisimmässä työvuorossa (p = 0.030). Toisessa tutkimusvai-

heessa ilmeni merkitsevä yhteys hengellisten hoitotoimintojen ja ajankäytön välillä: 

ne sairaanhoitajat, jotka olivat huomanneet psyykkisiä ongelmia potilailla, arvostivat 

hengellisiä hoitotoimintoja ja käyttivät niihin aikaa (p = 0.031). Toisessa tutkimus-

vaiheessa kävi ilmi, että jos sairaanhoitajien mielestä potilailla oli paljon psyykkisiä 

ongelmia, he pitivät myös psyykkisiä hoitotoimintoja tärkeinä. Ensimmäisessä vai-

heessa potilaan hyvinvointiin liittyvien ongelmien tärkeyden arviointi oli yhteydessä 

sairaanhoitajan ikään ja työkokemukseen. Mitä vanhempi sairaanhoitaja oli, sitä 

enemmän hän arvosti potilaan psyykkistä hyvinvointia (p = 0.019). Mitä pitempi 

työkokemus sairaanhoitajalla oli, sitä enemmän hän arvosti potilaan psyykkistä hy-

vinvointia (p = 0.024). 
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5.2.3 Sairaanhoitajien arviot sosiaalisten hoitotoimintojen yhteydestä 
potilaiden hyvinvointiin, taustamuuttujiin ja sairaanhoitajien 
ajankäyttöön 

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa sosiaalisten hoitotoimintojen tärkeyden arviolla 

oli tilastollisesti merkitsevä yhteys sairaanhoitajien ikään (p = 0.006), työkokemuk-

seen (p = 0.006), osaston vuodepaikkojen määrään (p = 0.002), sairaanhoitajien ja 

vuodepaikkojen vastaavuuden riittävyyteen (p < 0.001) ja sosiaalisiin hoitotoimin-

toihin käytetyyn aikaan (p < 0.001) (Taulukko 7).  

Taulukko 7. Sosiaalisten hoitotoimintojen yhteys taustamuuttujiin ja ajankäyttöön 

tutkimusvaiheittain 

Muuttuja 

1999 2009 

Pearsonin 
r 

p-arvo 
Pearsonin  

r 
p-arvo 

Sairaanhoitajien ikä  0,154 0.006 0,070 0.330 

Sairaanhoitajien työkokemus 0,151 0.006 0,093 0.196 

Vuodepaikkojen määrä osastolla 0,138 0.002 0,083 0.253 

Sairaanhoitajien määrä osastolla -0,069 0.183 0,130 0.125 

Lääkäreiden määrä osastolla -0,007 0.959 0,155 0.047 

Sairaanhoitajia/ vuodepaikka -0,188 <0.001 0,043 0.585 

Sairaanhoitajia/ lääkäri -0,066 0.154 0,035 0.620 

Fyysiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,044 0.384 0,148 0.057 

Psyykkiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,132 0.061 0,227 0.006 

Sosiaaliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,182 <0.001 0,214 0.005 

Hengelliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,116 0.090 0,300 <0.001 

Liitteessä 8 kuvataan sosiaalisten hoitotoimintojen tärkeyden arvioinnin yhteyksiä 

taustamuuttujiin. Ensimmäisessä vaiheessa tilastollisesti merkitsevä yhteys oli sosi-

aalisia hoitotoimintoja koskevien arvioiden ja osaston välillä: sisätautien osastolla 

työskentelevät sairaanhoitajat pitivät sosiaalisia hoitotoimintoja tärkeämpinä kuin 

kirurgian osaston sairaanhoitajat (p = 0.034). Toisessa vaiheessa esiintyi tilastollises-

ti merkitsevä yhteys sosiaalisten hoitotoimintojen tärkeyden ja johtamistyylin välillä: 

mitä enemmän johtopäätösten teossa huomioitiin potilaiden ongelmat, sitä tärke-

ämpinä sairaanhoitajat pitivät sosiaalisia hoitotoimintoja (p = 0.033). 
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5.2.4 Sairaanhoitajien arviot hengellisten hoitotoimintojen yhteydestä 
potilaiden hyvinvointiin, taustamuuttujiin ja sairaanhoitajien 
ajankäyttöön 

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa hengellisten hoitotoimintojen tärkeyden arvioilla 

oli tilastollisesti merkitsevät yhteydet sairaanhoitajien ikään (p = 0.021), työkoke-

mukseen (0.008) sekä sairaanhoitajien ja lääkärien suhdelukuun osastolla  

(p = 0.003) (Taulukko 8). Hengellisiä hoitotoimintoja arvostivat eniten vanhimmat 

ja kokeneimmat sairaanhoitajat. Sairaanhoitajien suurempi määrä lääkäriä kohden 

kuitenkin laski hengellisten hoitotoimintojen arvostusta. 

Taulukko 8. Hengellisten hoitotoimintojen yhteys taustamuuttujiin ja ajankäyttöön 
tutkimusvaiheittain 

Muuttuja 

1999 2009 

Pearsonin 
r 

p-arvo 
Pearsonin 

r 
p-arvo 

Sairaanhoitajien ikä 0,113 0.021 0,032 0.650 

Sairaanhoitajien työkokemus 0,121 0.008 0,022 0.763 

Vuodepaikkojen määrä osastolla  0,054 0.223 -0,051 0.473 

Sairaanhoitajien määrä osastolla  -0,044 0.419 0,129 0.088 

Lääkäreiden määrä osastolla  0,073 0.172 0,094 0.193 

Sairaanhoitajia/vuodepaikka -0,053 0.258 0,163 0.022 

Sairaanhoitajia/lääkäri -0,148 0.003 0,004 0.950 

Fyysiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,041 0.464 0,090 0.225 

Psyykkiset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,078 0.156 0,163 0.041 

Sosiaaliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,097 0.093 0,109 0.121 

Hengelliset hoitotoiminnot ja ajankäyttö 0,051 0.341 0,235 0.012 

Toisessa vaiheessa oli tilastollisesti merkitsevä yhteys hengellisten hoitotoimintojen 

tärkeyden arvioinnin sekä sen välillä, miten paljon sairaanhoitajia oli vuodepaikkoja 

kohden: mitä enemmän sairaanhoitajia oli vuodepaikkaa kohden, sitä tärkeämmiksi 

arvioitiin hengelliset hoitotoiminnot (p = 0.022). Lisäksi toisessa tutkimusvaiheessa 

esiintyi merkitsevä yhteys hengellisten hoitotoimintojen tärkeyden arvioinnin sekä 

psyykkisiä ja hengellisiä hoitotoimintoja koskevien aika-arvioiden välillä.  

Ensimmäisessä vaiheessa tilastollisesti merkitsevä yhteys liittyi siihen, miten sai-

raanhoitajat arvostivat hengellisiä hoitotoimintoja ja miten paljon he tunnistivat 
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potilaiden psyykkisiä ongelmia (p = 0.039, Liite 9). Toisessa tutkimusvaiheessa 

merkitsevä tilastollinen yhteys liittyi myös hengellisten hoitotoimintojen arvostuk-

sen ja sairaanhoitajien riittävän lukumäärän välillä (p = 0.088, Taulukko 8). 

5.2.5 Sairaanhoitajien arviot hoitotyön osa-alueiden tavoitteista potilaiden 
hyvinvoinnin näkökulmasta 

Sairaanhoitajia pyydettiin ajattelemaan jotain työvuoroaan ja vastaamaan kysymyk-

siin, jotka koskivat hoitotyön fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen osa-

alueen tavoitteita ja tärkeyttä sairaanhoitajien näkökulmasta (kysymys 23). Sisällölli-

set kysymykset oli esitetty väittäminä ja vastatessa pyydettiin valitsemaan neliportai-

selta tärkeysasteikolta kuhunkin väittämään sopiva vaihtoehto. Väittämät esitettiin 

lomakkeessa 4–8 muuttujasta koostuvina ryhminä, jotka käsittelivät fyysisiä, psyyk-

kisiä, sosiaalisia ja hengellisiä hoitotoimintoja.  

Vuonna 2009 sairaanhoitajat arvostivat hengellisen hyvinvoinnin tavoitteita ti-

lastollisesti merkitsevästi enemmän kuin vuonna 1999 (p = 0.032, Taulukko 9).  

Taulukko 9. Potilaiden hyvinvoinnin tärkeydestä annettujen arvioiden keskiarvot 
ja niiden erot tutkimusvaiheittain 

Hyvinvoinnin  
osa-alue 

1999 2009 
p-arvo 

Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta 

Hyvinvointi  
(fyysinen)  

69  17 72 19 0.134 

Hyvinvointi  
(psyykkinen) 

66 15 65 16 0.234 

Hyvinvointi  
(sosiaalinen)  

57  19 56 21 0.232 

Hyvinvointi  
(hengellinen)  

53  20 50 25 0.032 

Seuraavaksi tarkastellaan (Taulukko 10) potilaiden hyvinvoinnin suhteellisia piste-

määriä tutkimuksen eri vaiheissa. Tätä varten annettiin kummassakin tutkimusvai-

heessa neljän osa-alueen tärkeyden arviointi keskiarvojen summalle arvo 100 % ja 

laskettiin kunkin osa-alueen osuus prosentteina.  
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Taulukko 10. Potilaiden hyvinvoinnin osa-alueiden tärkeysarvioiden suhteelliset 
keskiarvot ja niiden erot tutkimusvaiheittain  

Hyvinvoinnin  
osa-alue 

1999 2009 
p-arvo 

Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta 

Hyvinvointi  
(fyysinen)  

33 10 33  9 0.058 

Hyvinvointi  
(psyykkinen) 

29  6 29  5 0.260 

Hyvinvointi  
(sosiaalinen)  

26  6 26  5 0.494 

Hyvinvointi  
(hengellinen)  

12 4 12  3 0.025 

Hoitotyön osa-alueiden tärkeyttä kuvaavat pääkomponentit on saatu lomakekysy-

mysten vastauksista lineaarikombinaationa. Pääkomponenttien jakauman muodon 

selvittämiseksi on laskettu sitä luonnehtivat parametrit vinous (skewness) ja huipuk-

kuus (kurtosis). Näiden parametrien avulla on mahdollista vertailla osa-alueiden 

jakaumaa normaalijakauman kanssa, mutta myös jakaumien muodon muutoksia 

kahden tutkimusvaiheen välillä. 

5.3 Organisaatiokulttuuri ja sairaanhoitajien toimintaympäristö 

5.3.1 Hoitotoimintoihin käytetty aika sairaanhoitajien näkökulmasta 

Hoitotoimintoihin kuluneen ajan mittaamiseen käytettävä aika-asteikko luotiin niin, 

että kysymysten 24–27 vastausvaihtoehdot muutettiin 1–7 minuutin yksiköiksi. 

Seitsemää suuremmat arvot muutettiin minuuteiksi kertomalla ne 60:llä. Laskemalla 

yksittäisiin toimintoihin käytetyt arvioidut ajat yhteen luotiin neljä aika-asteikkoa: 

fyysinen osa-alue (kysymys K24), psyykkinen osa-alue (K25), sosiaalinen osa-alue 

(K26) ja hengellinen osa-alue (K27). Tulkitsemisen helpottamiseksi aikavälit ilmoi-

tettiin 30 minuutin yksikköinä. Todellisuudessa käytetyn kokonaisajan laskemiseksi 

minuutteina taulukon kussakin sarakkeessa ilmoitettu luku tulee kertoa 30:llä, esi-

merkiksi 30 x 18,6 = 558 minuuttia eli 9,3 tuntia.  

Sairaanhoitajat arvioivat käyttäneensä eniten aikaa fyysisten hoitotoimintojen 

suorittamiseen viimeksi tekemässään työvuorossa: 9,3 tuntia vuonna 1999 ja 7,2 

tuntia vuonna 2009. He arvioivat käyttäneensä vähiten aikaa hengellisiin hoitotoi-
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mintoihin: 45 minuuttia vuonna 1999 ja 39 minuuttia vuonna 2009. Käytettyjä aiko-

ja verrattaessa näyttäisi siltä, että psyykkisiin hoitotoimintoihin käytettyä aikaa on 

jossain määriin siirtynyt hengellisiin hoitotoimintoihin käytettyyn aikaan (Taulukko 

11).  

Taulukko 11. Hoitotyön osa-alueet ja sairaanhoitajien ajankäyttöarviot (30 minuu-
tin yksiköinä)  

Aika-asteikko 
1999 2009 

p-arvo 
Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta 

Fyysisiin hoitotoi-
mintoihin käytetty 
aika  

19  16 19 19 0.645 

Psyykkisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

14  13 11  9 0.072 

Sosiaalisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

7  11 7  9 0.951 

Hengellisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

1 2 2  3 0.435 

Yksityiskohtaisemmin ajankäytön jakaumaa selventävät Kuviot 7-10. 

 
 Fyysisiin tarpeisiin käytetty aika puolen tunnin välein 

 
Kuvio 7. Fyysisiin hoitotoimintoihin käytetyn ajan jakauma vuonna 1999 ja 2009 
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Kuvion seitsemän tulosta voi tulkita niin, että muutaman potilaan kohdalla fyysisiin 

hoitotoimintoihin käytettiin paljon aika.  

 
Psyykkisiin tarpeisiin käytetty aika puolen tunnin välein  

Kuvio 8. Psyykkisiin hoitotoimintoihin käytetyn ajan jakauma vuonna 1999 ja 2009  

Psyykkisiin hoitotoimintoihin kuluvan ajan kuvaajat ovat jotakuinkin samanlaiset 

molemmissa tutkimusvaiheissa.  

 
Sosiaalisiin tarpeisiin käytetty aika puolen tunnin välein  

Kuvio 9. Sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetyn ajan jakauma vuonna 1999 ja 2009 
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Sosiaalisiin hoitotoimintoihin sairaanhoitajat arvioivat käyttävänsä melko vähän 

aikaa, joskin muutaman potilaan kohdalla sairaanhoitaja käytti runsaasti aikaa 

kummallakin tutkimuskerralla. 

 
Hengellisiin tarpeisiin käytetty aika puolen tunnin välein  

Kuvio 10. Hengellisiin hoitotoimintoihin käytetyn ajan jakauma vuonna 1999 ja 

2009 

Hengellisiin hoitotoimintoihin sairaanhoitajan käyttämä aika on samansuuntainen 

kuin sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika. Muutama potilas tarvitsi paljon 

hoitajan aikaa hengelliseen hyvinvointiinsa. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 12) kuvataan suhteellista ajankäyttöä eri hoi-

totoimintojen poikkileikkauksena (kaikkiin hoitotoimintoihin yhteensä käytetty aika 

vastaa 100 prosenttia). Tässä tarkastellaan hoitotyön eri osa-alueilla käytetyn ajan 

muuttumista. 
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Taulukko 12. Ajankäyttö hoitotoimintoihin tutkimusvaiheittain (%) 

Aika-asteikko 
1999 2009  

Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta p-arvo 

Fyysisiin hoitotoi-
mintoihin  
käytetty aika 

38 12 38 11 0.744 

Psyykkisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

32 9 31 8 <0.001 

Sosiaalisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

21 8 22 7 0.045 

Hengellisiin hoito-
toimintoihin  
käytetty aika 

9 5 9 9 0.266 

Lähes 2/5 (38 % vuonna 1999 ja 38 % vuonna 2009) hoitotyöhön käytetystä koko-

naisajasta kului molemmissa tutkimusvaiheessa fyysisiin hoitotoimintoihin. Psyyk-

kisiin hoitotoimintoihin arvioitiin käytetyn ensimmäisessä vaiheessa 32 % ja toises-

sa vaiheessa 31 % ajasta, mikä kertoo käytetyn ajan vähenemisestä. Muutos on tilas-

tollisesti merkitsevä (p < 0.001). Toisessa tutkimusvaiheessa sosiaalisiin hoitotoi-

mintoihin käytetty aika lisääntyi, mikä on tilastollisesti melko merkitsevä muutos  

(p = 0.045).  

5.3.2 Potilaan hyvinvoinnin ja sairaanhoitajien ajankäytön väliset yhteydet  

Vuonna 1999 potilaiden psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin alueet 

liittyivät vahvasti toisiinsa (r = 0,65–0,68). Toisiinsa liittyivät melko vahvasti myös 

melkein kaikki ajankäytön indikaattorit (r = 0,54–0,72). Ajankäyttö oli suhteellisen 

harmonista: yleisesti ei esiintynyt yhdellä osa-alueella käytetyn ajan kasvamista tois-

ten osa-alueiden kustannuksella. Yhteydet hyvinvoinnin osa-alueiden ja ajankäytön 

välillä olivat puolestaan heikkoja ( r = -0,04–0,2, Taulukko 13).  
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Taulukko 13. Hyvinvoinnin tärkeyden arvioiden ja ajankäytön väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet  
(aika-asteikon pisteet >80 poistettu), vuonna 1999 

Asteikko 
Potilaan hyvinvointi Hoitotoimintoihin käytetty aika  

Fyysinen Psyykkinen Sosiaalinen Hengellinen 
Fyysiset 

HT* 
Psyykkiset 

HT 
Sosiaaliset 

HT 
Hengelliset 

HT 

Potilaan  
hyvinvointi 

Fyysinen 1        

Psyykkinen 0,345 1       

Sosiaalinen 0,169 0,658 1      

Hengellinen 0,184 0,680 0,676 1     

Hoitotoimintoihin 
käytetty aika 

Fyysiset HT* 0,073 0,087 -0,039 0,045 1    

Psyykkiset HT 0,040 0,185 0,087 0,125 0,718 1   

Sosiaaliset HT 0,041 0,163 0,154 0,139 0,504 0,721 1  

Hengelliset HT -0,000 0,171 0,192 0,196 0,351 0,538 0,626 1 

HT=hoitotoiminnot  
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Taulukoissa esitetyt korrelatiiviset yhteydet käyvät selkeämmin ilmi Kuviossa 11 

esitetyistä parvikuvioista, jotka ovat samassa keskinäisessä järjestyksessä kuin korre-

laatiokertoimia esittävä taulukko.  

Kuviosta 11 käy ilmi, että suurin osa potilaiden hyvinvoinnin osa-alueita koske-

vista arvioista korreloi keskenään. Kaikkein heikoimpia ovat fyysistä hyvinvointia 

koskevien arvioiden yhteydet muihin muuttujiin.  

Hyvinvoinnin osa-alueet ja toimintoihin käytetty aikaa korreloivat keskenään, 

mutta korrelaatiot ovat heikkoja. Psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoin-

nin tärkeyden arvioinnit ja hyvinvointiin tähtääviin toimintoihin käytetyn ajan arvi-

ot korreloivat keskenään, mutta korrelaatiot ovat heikkoja (kaikki alle 0.2). Useim-

pien osa-alueiden ajankäyttöarviot liittyvät toisiinsa, ainoastaan hengellisen hoito-

toiminnan ajankäyttöarvio liittyy heikoiten muihin muuttujiin. Tästä voi päätellä, 

että sairaanhoitajat, jotka arvelivat käyttävänsä enemmän aikaa yhdellä osa-alueella, 

eivät tehneet sitä muiden toimintojen kustannuksella, vaan katsoivat käyttävänsä 

enemmän aikaa myös muilla osa-alueilla.  

Yhteys fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tärkeyden arvioinnin välillä on vah-

vistunut (vuonna 1999 0,35, vuonna 2009 0,47), mutta jää kuitenkin vain kohta-

laiseksi.  

Ajankäyttöarvioita koskevien muuttujien positiivinen keskinäinen korrelaatio on 

säilynyt, vaikkakin jonkin verran heikentynyt (esimerkiksi fyysisten ja psyykkisten 

toimintojen ajankäytön arvioiden välinen korrelaatio on laskenut hyvin voimak-

kaasta 0,72:sta vahvaan 0,50:een). Hoitotoimintoihin käytetyn ajan arviot korreloi-

vat edelleen keskenään, mutta suurimmassa osassa korrelaatiokertoimen arvo on 

hieman laskenut. Ainoastaan tähän astikin hyvin vahva yhteys sosiaalisten ja psyyk-

kisten hoitotoimintojen ajan käytön arvioiden välillä on vieläkin vahvistunut.  
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Kuvio 11. Potilaan hyvinvoinnin ja aika-asteikon pisteiden korrelaatioiden parviku-
viot (aika-asteikon >80 poistettu), vuonna 1999 

Seuraavassa kuvaillaan potilaiden hyvinvointia koskevien tärkeysarvioiden ja ajan 

käytön arvioiden välisiä yhteyksiä tutkimuksen toisessa vaiheessa (Taulukko 14).  
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Taulukko 14. Hyvinvoinnin tärkeyden arvioiden ja ajankäytön väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet  
(aika-asteikon pisteet >80 poistettu), vuonna 2009 

Asteikko 

Potilaan hyvinvointi Hoitotoimintoihin käytetty aika 

Fyysinen Psyykkinen Sosiaalinen Hengellinen Fyysiset HT 
Psyykkiset 

HT 
Sosiaaliset 

HT 
Hengelliset 

HT 

Potilaan  
hyvinvointi 

Fyysinen 1        

Psyykkinen 0,474 1       

Sosiaalinen 0,133 0,472 1      

Hengellinen 0,180 0,603 0,734 1     

Hoitotoimintoihin 
käytetty aika 

Fyysiset HT  0,283 0,033 0,217 0,093 1    

Psyykkiset HT -0,034 0,135 0,356 0,303 0,501 1   

Sosiaaliset HT 0,086 0,061 0,296 0,224 0,480 0,782 1  

Hengelliset HT -0,094 -0,020 0,297 0,171 0,339 0,568 0,584 1 

HT = hoitotoiminnot  

Yllä esitettyjä yhteyksiä luonnehtivat korrelaatiokenttiä kuvaavat parvikuviot (Kuvio 11, Kuvio 12). Verrattuna ensimmäisen 

tutkimusvaiheen kuvioihin (Kuvio 11) ilmenee pieni visuaalinen ero: toisessa vaiheessa oli vähemmän vastaajia, minkä vuoksi 

myös kuvioissa on vähemmän pisteitä.  



 

75 

 
Kuvio 12. Potilaan hyvinvoinnin ja aika-asteikon pisteiden korrelaatioiden parviku-

viot (aika-asteikon >80 poistettu), vuonna 2009 

Kuviossa 12 on selvästi nähtävissä, että useimpien ajankäyttömuuttujien välillä on 

vahvat korrelaatiot vuonna 2009 (kuvan oikean alakulman kuviot ja jonkin verran 

heikommat yhteydet kuvan yläosassa).  

5.4 Organisaatiokulttuuri sairaanhoitajien näkökulmasta 

Työn organisointi muuttui vastaajien mukaan tutkimuksen vaiheiden välillä merkit-

sevästi (p = 0.001), (Taulukko 15). Sairaanhoitajien mukaan osastojen sisäisessä 

työnjaossa oli siirrytty ryhmätyömallin mukaiseen työnjakoon tutkimusajankohtien 

välillä. Vuonna 1999 sairaanhoitajista 43 % koki toiminnan olevan ryhmätyömallin 

mukaista, kun taas vuonna 2009 näin koki 59 % vastaajista. Tehtävänmukainen ja 

yksilöllisen sairaanhoitomallin mukainen työnjako olivat vähentyneet tutkimusajan-

kohtien välillä. Tehtävänmukainen työnjako oli vähentynyt 30 %:sta 20 %:iin ja 

yksilöllisen sairaanhoitomallin mukainen työnjako 12 %:sta 6 %:iin. Merkitsevä 

tilastollinen ero ilmeni sairaanhoitajien mukaan myös kommunikoinnissa (p = 

0.027), joka muuttui avoimeksi. Suurin osa vastaajista katsoi, että johto ottaa sai-
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raanhoitajien mielipiteet huomioon. Vuonna 1999 näin koki 44 % ja vuonna 2009 

46 % vastaajista. Vajaa kolmasosa (28 %) sairaanhoitajista vastasi vuonna 1999, että 

johtaminen perustuu potilaiden tarpeisiin, kun vuonna 2009 näin ajatteli kolmasosa 

(33 %). Se kokemus, että tehtävät perustuivat vain esimiesten määräyksiin, väheni 

tutkimusajankohtien välillä: näin koki 28 % vuonna 1999 ja 21 % vuonna 2009. 

Henkilöstön välinen kommunikaatio arvioitiin melko avoimeksi (74 % vuonna 

1999 ja 76 % vuonna 2009). Vuonna 1999 sairaanhoitajat arvioivat yhteistyön 

enemmän tyydyttäväksi kuin hyväksi (tyydyttävä 55 % ja hyvä 40 %), ja vuonna 

2009 kokemus oli jonkin verran parantunut (tyydyttävä 52 % ja hyvä 47 %). Mieli-

pide-ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.045). Osaston työn organisoinnissa 

suurin osa vastaajista koki lähdettävän potilaan henkilökohtaisten tarpeiden arvi-

oinnista (65 % vuonna 1999 ja 68 % vuonna 2009). Vajaa viidesosa koki lähtökoh-

daksi jokapäiväisen tai -viikkoisen tavanomaisen ohjelman (20 % vuonna 1999 ja 19 

% vuonna 2009). Vuonna 1999 vastaajista 62 % katsoi välilliseen ja välittömään 

hoitotyöhön käytettävän tasavertaisesti aikaa, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 68 

%. Pelkästään välittömään hoitotyöhön kulunut aika väheni toisessa vaiheessa niin 

paljon, että ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0.015). 

Taulukko 15. Sairaanhoitajien näkemys organisaatiokulttuurista ja työilmapiiristä 

 
1999 
n (%) 

2009 
n (%) 

p-arvo 

Osaston sisäinen työn organisointi   0.001 

Tehtävän mukaan 151 (30) 41 (20)  

Ryhmätyömallin mukaan  215 (43) 120 (59)  

Yksilöllisen sairaanhoidon mallin mukaan 60 (12) 13 (6)  

Moniammattitaitoisen henkilöstön mukaan 22 (4) 18 (9)  

Neljän edellisen yhdistelmä  51 (10) 11 (5)  

Osaston yleinen johtamistyyli   0.120 

Tehtävien määrääminen tulee vain esimiesten 
kautta 

136 (28) 41 (21)  

Sairaanhoitajien mielipiteitä otetaan huomioon 213 (44) 92 (46)  

Johtaminen perustuu potilaiden tarpeisiin 138 (28) 66 (33)  

Osaston fyysinen ympäristö   0.550 

Huono 20 (4) 5 (2)  

Tyydyttävä 277 (55) 119 (57)  

Hyvä 211 (42) 85 (41)  
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Henkilöstön välinen kommunikaatio   0.027 

Ei-avoin 51 (10) 9 (4)  

Melko avoin 373 (74) 157 (76)  

Täysin avoin 82 (16) 42 (20)  

 Osaston psyykkinen ilmapiiri   0.991 

Huono 30 (7) 12 (6)  

Tyydyttävä  294 (58) 123 (58)  

Hyvä 186 (37) 77 (36)  

Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön taso   0.045 

Huono 24 (5) 3 (1)  

Tyydyttävä 281 (55) 109 (52)  

Hyvä 203 (40) 98 (47)  

Periaatteet, joista lähdetään osaston työn  
organisoinnissa 

  0.728 

Jokapäiväinen ja -viikkoinen tavanomainen oh-
jelma 

98 (20) 38 (19)  

Potilaan henkilökohtaisten tarpeiden arviointi 323 (65) 139 (68)  

Potilaan tarpeiden huomioon ottaminen 80 (16) 29 (14)  

Ajankäyttö   0.015 

Enemmän aikaa käytettiin välilliseen hoitotyö-
hön 

76 (15) 39 (19)  

Välilliseen ja välittömään hoitotyöhön käytettiin 
aikaa tasavertaisesti 

313 (62) 138 (68)  

Enemmän aikaa käytettiin välittömään hoito-
työhön 

113 (23) 27 (13)  

5.5 Toimintaympäristö sairaanhoitajien näkökulmasta 

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan potilaiden ikäryhmiä ja ongelmia, lääkäreiden, 

hoitotyöntekijöiden, sairaanhoitajien ja vuodepaikkojen määriä osastolla sekä sai-

raanhoitajien riittävyyttä. Sairaanhoitajat vastasivat vuonna 1999, että 85 %:a poti-

laista oli sekä aikuisia (18–64-vuotiaita) että iäkkäitä (65+ vuotta) (Taulukko 16). 

Pääasiassa iäkkäitä potilaita he arvioivat olevan 6 %. Vuonna 2009 sairaanhoitajat 

vastasivat, että pääasiassa (68 %) potilaat olivat aikuisia ja iäkkäitä, joskin pääasiassa 

iäkkäiden potilaiden osuus oli tällöin 26 %. Pääasiassa iäkkäiden potilaiden määrä 

oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi vuonna 2009 kuin vuonna 1999 (p < 0.001). 
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Vuonna 1999  potilaista 66 %:lla oli fyysisiä ongelmia monessa tapauksessa. Sai-

raanhoitajien mielestä 7 %:lla ei ollut lainkaan fyysisiä ongelmia. Vuonna 2009 sai-

raanhoitajat arvioivat 72 %:lla potilaista olevan fyysisiä ongelmia monessa tapauk-

sessa. Neljällä prosentilla ei arvioitu olevan lainkaan fyysisiä ongelmia.  

Taulukko 16. Sairaanhoitajien arviot potilaiden ikäryhmistä ja ongelmista tutki-
musvaiheittain 

 1999 n (%) 2009 n (%) p-arvo 

Potilaiden ikäryhmät    <0.001 

Pääasiallisesti aikuisia 47 (9) 13 (6)  

Sekä aikuisia että iäkkäitä  432 (85) 141 (68)  

Pääasiallisesti iäkkäitä (65+) 31 (6) 54 (26)  

Fyysiset ongelmat potilailla    0.125 

Ei lainkaan  31 (7) 7 (4)  

Muutamassa tapauksessa  115 (27) 46 (24)  

Monessa tapauksessa 276 (66) 137 (72)  

Psyykkiset ongelmat potilailla    0.006 

Ei lainkaan 6 (1) 4 (2)  

Muutamassa tapauksessa 199 (42) 69 (34)  

Monessa tapauksessa 269 (57) 128 (64)  

Sosiaaliset ongelmat potilailla    0.087 

Ei lainkaan 5 (1) 7 (5)  

Muutamassa tapauksessa 120 (25) 52 (26)  

Monessa tapauksessa 352 (74) 143 (71)  

Hengelliset ongelmat potilailla   0.082 

Ei lainkaan 144 (33) 80 (42)  

Muutamassa tapauksessa 280 (64) 106 (55)  

Monessa tapauksessa 16 (5) 5 (4)  

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa sairaanhoitajat arvioivat runsaalla puolella 

potilaista olevan psyykkisiä ongelmia (57 %) ja toisessa vaiheessa arvio oli jonkin 

verran suurempi (64 %). Tämä oli ainoa potilaiden ongelmia luonnehtiva muuttuja, 

jossa tutkimusvaiheiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0.006). Sosiaalis-

ten ongelmien esiintymistä monessa tapauksessa sairaanhoitajista huomasi ensim-

mäisessä vaiheessa 74 %:a ja toisessa vaiheessa 71 %:a. Sairaanhoitajien arvion mu-

kaan ensimmäisessä vaiheessa 64 %:lla potilaista esiintyi muutamassa tapauksessa 

hengellisiä ongelmia, toisessa vaiheessa tätä mieltä oli 55 % sairaanhoitajista.  
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Vuodepaikkojen määrä sairaaloissa väheni tutkimusajankohtien välillä (Taulukko 

17).  

Taulukko 17. Sairaanhoitajien arviot henkilökunnan ja vuodepaikkojen määrästä ja 
riittävyydestä sekä työvuoron pituudesta 

 1999 n (%) 2009 n (%) p-arvo 

Lääkäreiden määrä osastolla  0,5-17 0-17 0.001 

Keskiarvo  5  6   

Hoitotyöntekijöiden määrä osastolla  0-25 1-22 0.009 

Keskiarvo  9  10   

Sairaanhoitajien määrän riittävyys, n (%) 0.247 

Riittävä 155 (30) 61 (29)  

Melko riittävä 167 (33) 81 (39)  

Riittämätön 188 (37) 66 (32)  

Viimeksi tehdyn vuoron pituus, n (%)  <0.001 

Noin 8 tuntia 85 (17) 48 (22)  

Noin 12 tuntia 324 (64) 161 (75)  

Noin 24 tuntia 94 (19) 5 (2)  

Vuodepaikkojen määrä osastolla 4-86 4-60 <0.001 

Keskiarvo  35  27   

Sairaanhoitajien määrä osastolla 1-34 1-26 0.227 

Keskiarvo 14  13   

 

Vuonna 1999 vuodepaikkoja oli keskimäärin 35/osasto ja vuonna 2009 niitä oli 

27/osasto. Vuodepaikkojen väheneminen tutkimusajankohtien välillä oli tilastolli-

sesti merkittävä (p < 0.001). Sairaanhoitajien määrä osastoilla pysyi lähes samana 

(keskimäärin 14 sairaanhoitajaa vuonna 1999 ja 13 sairaanhoitajaa vuonna 2009) 

kumpanakin tutkimusajankohtana. Lääkäreiden määrässä tapahtui pientä lisäystä: 

vuonna 1999 heitä oli keskimäärin 5/osasto ja vuonna 2009 heitä oli 6/osasto. 

Hoitotyöntekijöiden määrä pysyi melko vakiona kumpanakin vuonna. Sairaanhoita-

jien näkemykset sairaanhoitajien määrän riittävyydestä jakautuivat melko tasaisesti 

vuonna 1999. Heitä arvioi olevan riittävästi 30 %, melko riittävästi 33 % ja riittä-

mättömästi 37 %. Vastaavasti vuonna 2009 riittävästi sairaanhoitajia arvioi olevan 

29 %, melko riittävästi 39 % ja riittämättömästi 32 %. Riittämättömimpänä pidet-

tiin sairaanhoitajien lukumäärää enintään 12 tunnin työvuorossa, joka oli tavallisesti 

päivävuoro aikavälillä 8.00–20.00. Ensimmäisessä vaiheessa 64 % ja toisessa vai-

heessa 75 % vastanneista oli sitä mieltä, että enintään 12 tunnin vuorossa ei ole 



 

80 

riittävästi sairaanhoitajia. Sairaanhoitajien määrän riittävyyden kokemuksessa ei 

ollut tapahtunut tilastollisesti merkittävää muutosta tutkimusajankohtien välillä. 

Sairaanhoitajista 64 % oli tehnyt noin 12 tunnin työvuoron ennen kyselyyn vastaa-

mista vuonna 1999 ja 75 % vuonna 2009. Viimeksi noin 24 tunnin mittaisen työ-

vuoron tehneiden määrässä oli tapahtunut selvä muutos tutkimusajankohtien välis-

sä. Vuonna 1999 vastaajista 19 % ja vuonna 2009 vastaajista 2 % oli viimeksi tehnyt 

noin 24 tunnin työvuoron. Tämän pitkän työvuoron vähenemisessä oli tapahtunut 

tilastollisesti merkittävä muutos tutkimusajankohtien välillä (p < 0.001). 

5.6 Hoitotyön eri osa-alueiden tärkeyden arviot kahtena 
tutkimusjaksona  

Tilastollisen toimintamallin kehittämisessä käytettiin seurantatutkimuksen kahden 

tutkimusjakson tilastollisia tuloksia. Hoitotyön toimintamallin kehittämistä varten 

laadittiin useita regressiomalleja, joilla pyrittiin selvittämään taustamuuttujien yhteys 

hoitotyön osa-alueisiin (Taulukko 18, Kuviot 13 ja 14).  

Taulukossa 18 on esitetty kahdeksan tilastollista tulosta, yksi kunkin hoitotyön 

osa-alueesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen osa-alue) kummassa-

kin tutkimusvaiheessa. Sarake ”Riippumaton muuttuja” sisältää itse muuttujan ja 

sen pohjana kyselylomakkeessa olevan kysymyksen numeron. Seuraavassa sarak-

keessa on esitetty ei-numeerisista riippumattomista muuttujista vastausasteikon alin 

ja ylin vaihtoehto. Tämän jälkeen seuraa muuttujan regressiokerroin, jonka jälkeen 

on esitetty regressiokertoimen alin ja ylin 95-prosenttinen luotettavuusraja. Viimei-

sessä sarakkeessa on regressiokertoimen luotettavuustodennäköisyys, joka kertoo, 

onko muuttuja mallissa oleellinen (p < 0.05).  
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Taulukko 18. Hoitotyötä taustamuuttujien kautta kuvaavat regressiomallit tutkimusvaiheittain  

Muuttuja Potilaan fyysinen hyvinvointi Potilaan psyykkinen hyvinvointi 

Vuosi 1999 2009 1999 2009 

Riippumaton 
muuttuja 

K 29,  
työn  

organisointi 

K 19,  
sairaan-
hoitajien 
määrän 
riittävyys 

K 12,  
hengelliset 
ongelmat 

K 12,  
psyykkiset 
ongelmat 

K 24, 
fyysisin 

HT 
käytetty 

aika 

K 14 & K 15, 
sairaanhoitajia/ 

lääkäri 

K 4, sairaan-
hoitajien 

työkokemus 

K 22, 
viimeksi 
tehdyn 
vuoron 
pituus 

K 12,  
psyykkiset 
ongelmat 

Riippumattoman 
muuttujan  
asteikko 

Yksilöllinen 
malli vs 

yhdistelmä 

Riittävä vs 
riittämätön 

Ei lainkaan vs 
hyvin mones-

sa tapauk-
sessa 

Ei lainkaan vs 
hyvin mones-

sa tapauk-
sessa 

   Noin 8 
tuntia vs 
noin 24 
tuntia 

Ei lainkaan vs 
hyvin mones-

sa tapauk-
sessa 

Regressio-kerroin -14,10 3,47 1,53 3,50 0,18 1,39 0,15 2,84 3,22 

Alempi luotetta-
vuusraja (95 %) 

-19,24 
1,50 

0,25 0,85 0,02 -0,02 0,03 0,42 0,92 

Ylempi luotetta-
vuusraja (95 %) 

-8,91 
5,44 

2,82 6,16 0,34 2,79 0,27 5,27 5,53 

p-arvo <0.001 0.001 0.020 0.010 0.026 0.053 0.017 0.023 0.006 
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Muuttuja Potilaan sosiaalinen hyvinvointi Potilaan hengellinen hyvinvointi 

Vuosi 1999 2009 1999 2009 

Riippumaton 
muuttuja 

K 14 &  
K 13, 

sairaan-
hoitajia/ 

vuodepaik-
ka 

K 26, 
sosiaali-
siin HT 
käytetty 

aika 

K 4, 
sairaan-
hoitajien 
työkoke-

mus 

K 10, 
osasto 

K 27, 
hengel-
lisiin HT 
käytetty 

aika 

K 30, 
johtamis-

tyyli 

K 14 & K 
15  

sairaan-
hoitajia/ 
lääkäri 

K 4, 
sairaan-
hoitajien 
työko-
kemus 

K 19, sai-
raan-

hoitajien 
määrän 
riittävyys 

K 26, 
sosiaali-
siin HT 
käytetty 

aika 

K 27, 
hengelli-
siin HT 
käytetty 

aika 

Riippumatto-
man muuttu-
jan asteikko 

   

Sisätau-
tien vs 

kirurgian 
osasto 

 

Autoritaari-
nen vs 

potilaan 
tarpeet 

  
Riittävä vs 
riittämätön 

  

Regressio-
kerroin 

-5,97 0,37 0,21 -3,63 2,12 7,99 -2,25 0,22 2,79 0,23 1,85 

Alempi luotet-
tavuusraja  
(95 %) 

-9,14 0,19 0,03 -7,36 1,04 0,29 -3,77 0,06 0,66 0,01 0,46 

Ylempi luotet-
ta-vuusraja  
(95 %) 

-2,80 0,54 0,39 0,09 3,20 15,69 -0,72 0,38 4,93 0,45 3,23 

p-arvo <0.001 <0.001 0.026 0.056 <0.001 0.042 0.005 0.009 0.011 0.043 0.012 
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Kahden seurantatutkimusjakson tilastolliset tulokset esitettään kuvioina (Kuvio 13, 

Kuvio 14). Kuvioissa on esitetty sairaanhoitajien arviot hoitotyön eri osa-alueiden 

tärkeydestä potilaan hyvinvoinnille. Kuvioita laadittaessa on lähdetty siitä, millä 

riippumattomilla muuttujilla on yhteys kyseisen osa-alueen tärkeyden arviointiin. 

Samalla on huomioitu myös se, että riippumattomien muuttujien jakauma ei suu-

rimmassa osassa tapauksia juurikaan poikkea normaalijakaumasta. Kuvioihin on 

sisällytetty keskimäärin kaksi tai kolme riippumatonta muuttujaa, joiden vaikutus 

riippuvaan muuttujaan on tilastollisesti merkitsevä. Kuvioihin (13, 14) on lisätty 

myös sisällöllisesti tärkeä muuttuja, joka on tilastollisesti lähes merkitsevä (0.05 < p 

<0.06). Mitä suurempi on riippuvan muuttujan arvo, sitä tärkeämmäksi kyseinen 

hoitotyön osa-alue on arvioitu potilaan hyvinvoinnin kannalta (Taulukko 18).  

Fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten hoitotoimintojen tär-

keys vuonna 1999 (Kuvio 13).  

Ensimmäisessä vaiheessa saatiin aiemmin kuvaillulla menetelmällä kuvioon 

kolme fyysisten hoitotoimintojen riippumatonta muuttujaa, jotka ovat yhteydessä 

sairaanhoitajien arvioon potilaan hyvinvointiin tähtäävien fyysisten hoitotoiminto-

jen tärkeydestä (Taulukko 18). Ne ovat työn organisointi, sairaanhoitajien määrän 

riittävyys ja potilaan hengelliset ongelmat. Tämä potilaan hyvinvoinnin osa-alue 

painottui, kun sairaanhoitajien työn organisoinnissa yhdistyi useita vaikuttajia, sai-

raanhoitajia oli riittävästi ja sairaanhoitajat tunnistivat potilaiden hengellisiä ongel-

mia. 
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 Sairaanhoitajien työkokemus 

 Viimeksi tehtyn työvuoron pituus 

 Työn organisointi 

 Sairaanhoitajien määrän riittävyys 

 Potilaan hengelliset ongelmat 

 Sairaanhoitajia/lääkäriä  

 Sairaanhoitajien työkokemus 

 Sairaanhoitajien määrän riittävyys  

 Sosiaalisiin hoitotoimintoihin 
käytetty aika 

 Sairaanhoitajia/vuodepaikka 

 Sairaanhoitajien työkokemus 

 Sisätautien osasto 

 Sosiaalisiin hoitotoimintoihin 
käytetty aika 

 
Kuvio 13. Sairaanhoitajien arviot hoitotyön eri osa-alueiden tärkeydestä vuonna 

1999 

Potilaiden psyykkiseen hyvinvointiin tähtäävien hoitotoimintojen tärkeyttä kuva-

sivat sairaanhoitajien työkokemus (mitä pidempi kokemus, sitä tärkeämmiksi toi-

minnot arvioitiin) ja viimeisen työvuoron pituus (mitä pidempi työvuoro, sitä tärke-

ämmiksi toiminnot arvioitiin). Potilaiden sosiaaliseen hyvinvointiin tähtäävien 

hoitotoimintojen tärkeyttä kuvasivat sairaanhoitajien määrän suhde vuodepaikkojen 

määrään (mitä vähemmän sairaanhoitajia, sitä enemmän hoitotoimintoja arvostet-

tiin), sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika (mitä enemmän käytettiin aikaa, sitä 

enemmän potilaan sosiaalista hyvinvointia arvostettiin), sairaanhoitajan työkokemus 

(mitä kokeneempi sairaanhoitaja, sitä suurempi arvostus) ja sisätautien osasto (sisä-

tautien osastolla arvostettiin potilaan sosiaalista hyvinvointia enemmän kuin kirur-

gian osastolla). Silloin, kun vuodepaikkaa kohden oli vähän sairaanhoitajia ja lääkä-

reitä, sosiaalisen hyvinvoinnin osa-aluetta arvostettiin enemmän. Potilaiden hen-

gelliseen hyvinvointiin tähtäävien hoitotoimintojen tärkeyttä kuvasivat sairaanhoi-

tajien määrä suhteessa lääkäreiden määrään, sairaanhoitajan työkokemus (mitä pi-

dempi kokemus, sitä tärkeämmiksi arvioitiin hengelliset hoitotoiminnot), sairaan-



 

85 

hoitajien riittävä määrä (mitä vähemmän sairaanhoitajia, sitä tärkeämmiksi arvioitiin 

hengelliset hoitotoiminnot) ja sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika (mitä 

enemmän käytettiin aikaa, sitä enemmän arvostettiin hengellisiä hoitotoimintoja).  

Fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten hoitotoimintojen tär-

keys vuonna 2009 (Kuvio 14).  

Vuonna 2009 fyysiseen hyvinvointiin tähtäävien hoitotoimintojen tärkeyttä ku-

vasivat potilaiden psyykkiset ongelmat, fyysisiin hoitotoimintoihin käytetty aika ja 

osaston sairaanhoitajien lukumäärä suhteessa lääkäreiden määrä (Taulukko 18).  

 

 Potilaan psyykkiset ongelmat 

 Fyysisiin hoitotoimintoihin käytetty aika 

 Potilaan psyykkiset ongelmat 

 Sairaanhoitajia/lääkäri 

 Hengellisiin hoitotoimintoihin käytetty aika 
 Hengellisiin hoitotoimintoihin 

käytetty aika 

 Potilaan tarpeista lähtevä 
johtamistyyli 

 
Kuvio 14. Sairaanhoitajien arviot hoitotyön eri osa-alueiden tärkeydestä vuonna 

2009 

Mitä enemmän psyykkisiä ongelmia sairaanhoitaja huomasi potilailla, sitä enem-

män hän arvosti psyykkisiä hoitotoimintoja. Potilaiden sosiaaliseen hyvinvointiin 

tähtäävien toimintojen tärkeyttä kuvasivat hengellisiin hoitotoimintoihin käytettyä 

aikaa koskevat arviot (mitä enemmän sairaanhoitajat arvostivat potilaan sosiaalista 

hyvinvointia, sitä enemmän he käyttivät aikaa hengellisiin hoitotoimintoihin) ja 

osaston johtamistyyli. Koska johtamistyyli oli ei-numeerinen muuttuja, siitä muo-

dostettiin kaksi muuttujaa: sairaanhoitajien mielipiteen huomioiminen (1) ja potilai-

den tarpeiden huomioiminen (2). Potilaiden tarpeista lähtevä johtamistyyli osoittau-
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tui tilastollisesti merkittäväksi johtamistyyliksi. Hengellisten hoitotoimintojen 

tärkeyttä mallissa kuvasi hengellisiin hoitotoimintoihin käytettyä aika.  

5.7 Tilastollisen hoitotyön toimintamallin muotoutuminen 

Tilastollisessa hoitotyön toimintamallissa on kuvattu fyysisiin, psyykkisiin, sosiaali-

siin ja hengellisiin hoitotyön toimintoihin yhteydessä olevat tekijät (Kuvio 15). Kul-

lakin potilaan hyvinvoinnin osa-alueella hoitotyön toimintoihin liittyvät tekijät on 

esitetty tilastollisen merkitsevyyden järjestyksessä siten, että tilastollisesti merkitse-

vin on mainittu ensimmäisenä. Mukana ovat ne tekijät, joiden merkitsevyys on 

vähintään p ≤ 0.05 Vaikka hoitotyö kuvataan mallissa neljän osa-alueen kautta, 

hoitaminen on aina kokonaisvaltainen tapahtuma, jonka tavoitteena on potilaan 

terveys ja hyvinvointi. Osa-alueet liittyvät oleellisesti toisiinsa, mutta niissä on omat 

painotusalueensa sairaanhoitajien näkemysten pohjalta. Samoja painotuksia esiintyy 

myös eri osa-alueilla.  

 

 

 Potilaan psyykkiset ongelmat p = 0.006 

 Sairaanhoitajien työkokemus p = 0.017 

 Viimeksi tehdyn työvuoron pituus  
p = 0.023 

 Työn organisointi p < 0.001 

 Sairaanhoitajien määrän riittävyys p =  0.001 

 Potilaan psyykkiset ongelmat p = 0.010 

 Potilaan hengelliset ongelmat p = 0.020 

 Fyysisiin hoitotoimintoihin käytettty aika p = 0.026 

 Sairaanhoitajia/lääkäri p = 0.053 

 Sairaanhoitajia/lääkäri p = 0.005 

 Sairaanhoitajien työkokemus p = 0.009 

 Sairaanhoitajien määrän riittävyys  
p = 0.011 

 Hengellisiin hoitotoimintoihin käytetty aika 
p = 0.012 

 Sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika  
p = 0.043 

 Sairaanhoitajia/vuodepaikka p < 0.001 

 Sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika p < 0.001 

 Hengellisiin hoitotoimintoihin käytetty aika p < 0.001 

 Sairaanhoitajien työkokemus p = 0.026 

 Potilaan tarpeista lähtevä johtamistyyli p = 0.042 

 Sisätautien osasto p = 0.056 

 
Kuvio 15. Tilastollinen hoitotyön toimintamalli sairaanhoitajien näkökulmasta 

(1999, 2009)  
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Potilaan fyysiseen hyvinvointiin eniten on yhteydessä se, miten työ on osastolla 

organisoitu (p < 0.001). Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tuli esille työn orga-

nisointitavan yksilöllinen ja organisointitapoja yhdistävä malli. Yksilöllinen työn 

organisointitapa osoittaa, että sairaanhoitajat arvostavat potilaan fyysistä hyvinvoin-

tia. Toinen merkittävä tekijä on sairaanhoitajien riittävä määrä osastolla  

(p = 0.001) ja se, miten paljon sairaanhoitajia on suhteessa lääkäreiden määrään  

(p = 0.053). Kun lääkäreitä on vähän, sairaanhoitajat todennäköisesti joutuvat te-

kemään lääkäreiden tehtäviä, mikä täten vähentää sairaanhoitajien toteuttamaa poti-

laiden fyysiseen hyvinvointiin liittyvää hoitotyötä. Potilaiden hengelliset ja psyykki-

set ongelmat ovat yhteydessä potilaan fyysiseen hyvinvointiin. Se, miten paljon 

sairaanhoitaja käyttää aikaa suoraan potilaan fyysisiin hoitotoimintoihin (p = 0.026), 

on yhteydessä potilaan fyysiseen hyvinvointiin.  

Potilaan psyykkiseen hyvinvointiin ovat vahvimmin yhteydessä potilaan 

psyykkiset ongelmat (p = 0.006.) Kun sairaanhoitaja pystyy tunnistamaan sen, että 

potilaalla on psyykkisiä ongelmia, hänen on mahdollista ottaa huomioon ongelmat 

ja tukea potilaan psyykkistä hyvinvointia. Sairaanhoitajien työkokemuksella on 

merkittävä yhteys potilaan psyykkiseen hyvinvointiin (p = 0.017). Kokeneet sai-

raanhoitajat arvostavat vähän kokemusta omaavia sairaanhoitajia enemmän potilaan 

psyykkisen hoitotyön tarvetta. Myös sairaanhoitajan viimeksi tehdyn työvuoron 

pituus on yhteydessä potilaan psyykkiseen hyvinvointiin (p = 0.023). Pitkän työ-

vuoron aikana sairaanhoitaja pystyy tunnistamaan ja paneutumaan potilaan psyykki-

siin ongelmiin lyhyen työvuoron tekevää sairaanhoitajaa paremmin.  

Potilaan sosiaaliseen hyvinvointiin on yhteydessä sairaanhoitajien määrä suh-

teessa vuodepaikkojen määrään (p < 0.001) samoin kuin potilaan sosiaalisiin hoito-

toimintoihin käytetty aika (p < 0.001). Mitä enemmän sairaanhoitajia on suhteessa 

vuodeosaston hoitopaikkojen määrään, sitä paremmin sairaanhoitajat pystyvät pa-

nostamaan potilaiden sosiaaliseen hyvinvointiin. Sairaanhoitajien työkokemuksella 

on merkitystä potilaan sosiaaliseen  hyvinvointiin (p = 0.026). Mitä pitempi työko-

kemus sairaanhoitajalla on, sitä paremmin hänen on mahdollista ymmärtää potilaan 

sosiaalisen hyvinvoinnin tärkeys. Sisätautien osastolla työskentelevillä sairaanhoita-

jilla on valmiutta tunnistaa potilaan sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät tekijät  

(p = 0.056). Sairaanhoitajan käyttämä aika potilaan hengellisiin hoitotoimintoihin 

on yhteydessä potilaan sosiaaliseen hyvinvointiin (p < 0.001). Myös potilaan tar-

peista lähtevä osaston johtamistyyli on yhteydessä potilaan sosiaaliseen hyvinvoin-

tiin (p < 0.042). 

Potilaan hengelliseen hyvinvointiin on tilastollisesti merkittävästi yhteydessä 

se, miten paljon sairaanhoitajia on suhteessa lääkäreiden määrään (p = 0.005). Myös 
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sairaanhoitajien työkokemus on yhteydessä potilaan hengelliseen hyvinvointiin  

(p = 0.009). Se, että sairaanhoitajia on riittävä määrä osastolla (p = 0.011) samoin 

kuin hengellisiin hoitotoimintoihin käytetty aika (p = 0.012), mahdollistavat poti-

laan hengellisen hyvinvoinnin. Myös sosiaalisiin hoitotoimintoihin käytetty aika on 

yhteydessä potilaan hengelliseen hyvinvointiin (p = 0.043). 

Mallista ilmenee, minkälaiset tekijät vaikuttavat potilaan hyvinvointiin. Fyysiseen 

ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat kuusi tekijä, hengelliseen viisi ja psyykki-

seen kolme. Hyvinvointiin vaikuttavat eniten työn organisointi, sairaanhoitajien 

työkokemus, hengellisiin hoitotoimintoihin käytetty aikaa, hengelliset ja psyykkiset 

ongelmat potilailla. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu  

6.1.1 Hoitotyön toiminnot ja sairaanhoitajien ajankäyttö potilaan 
hyvinvoinnin kannalta 

Sairaanhoitajat tunnistivat potilaan fyysisiin ongelmiin liittyvät hoitotyön toimin-

not parhaiten ja hengellisiin ongelmiin liittyvät hoitotyön toiminnot heikoiten. Fyy-

sisten ongelmien tunnistaminen saa tukea Hancockin ja kollegoiden (2003) tutki-

mustuloksista, joiden mukaan fyysiset hoitotoiminnot ovat tärkeitä potilaan hyvin-

voinnin edistämisessä. Ennaltaehkäisevässä hoitotyössä potilaan fyysisen toiminta-

kyvyn tukeminen on hyvin tärkeää (Rissanen 1999). Potilan fyysistä aktiivisuutta voi 

tukea monin eri tavoin ja siten esimerkiksi aktivoida potilasta liikkumaan (Braun 

ym. 2014). Potilaan kivun tunnistaminen ja kipuun reagoiminen ovat oleellisia asioi-

ta fyysisiin ongelmiin liittyvässä hoitotyössä (Kankkunen ym. 2011). Tässä tutki-

muksessa fyysisten ongelmien tunnistettavuuden helppous liittyy oleellisesti siihen, 

että ammatillinen koulutus neuvostovallan aikana painotti potilaan fyysisiä hoito-

toimintoja ja suurin osa vastanneista oli ammatillisesti kouluttautunut tuona aikana. 

Koska potilaan fyysisiin ongelmiin vastaaminen on oleellista hoitamisessa, fyysisiin 

ongelmiin liittyvää hoitotyötä tulee korostaa jatkossakin, mutta se ei saa jättää 

psyykkisiä, sosiaalisia ja hengellisiä ongelmia varjoonsa, kun puhutaan potilaan ko-

konaisvaltaisesta hoitotyöstä. Kliininen lääketiede ja hoitotyö kehittyvät nopeasti ja 

vaativat uutta osaamista, ja siksi on tärkeää pitää sairaanhoitajien potilaan fyysisiin 

ongelmiin liittyvä hoitotyön osaaminen ajan tasalla.  

Potilaan hengellisten ongelmien heikko tunnistaminen ja niihin vastaaminen 

saavat tukea Kuuppelomäen (2001) tutkimuksesta, jonka mukaan kaikki hoitajat 

eivät ole halukkaita tukemaan potilaita ja heidän perheitään hengellisesti. Syynä voi 

olla sairaanhoitajien riittämätön koulutus kohdata potilaan hengellisiä tarpeita ja 

vastata niihin (Kuuppelomäki 2001). Syynä voi olla myös sairaanhoitajien omassa 

elämässä kokema hengellisten asioiden vieraus ja jopa pelko vastata hyvin voimak-

kaasti koettuihin itselle vieraisiin tunteisiin (Kevern 2012). Potilaan hengellisten 
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ongelmien heikko tunnistaminen liittyy yhteiskunnallisiin muutoksiin, joiden mu-

kaan uskonnollisten ihmisten joukko väestön keskuudessa pienenee ja uskonnolli-

suus on enimmäkseen ominaista vanhemmille ihmisille (Tiit 2013). Sairaanhoitaja-

koulutuksessa on kuitenkin tärkeää tuoda esille hengellisiä asioita siten, että sai-

raanhoitajat voivat tunnistaa sekä oman asenteensa hengellisiin asioihin että poti-

laan hengellisiä ongelmia ja vastata niihin liittyviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa eri 

uskontokuntiin kuuluvien määrä tulee lisääntymään ja siksi hengellisten asioiden 

ymmärtäminen vaatii laaja-alaista tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan eri 

ammattiryhmien yhteisiä keskusteluja hengellisten tarpeiden osuudesta potilaan 

kokonaishoidossa.  

Potilaan psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien tunnistaminen oli heikompaa 

kuin fyysisten ongelmien tunnistaminen eikä tunnistamisessa tapahtunut oleellista 

muutosta mittauskertojen välillä. Hancockin ja kollegoiden (2003) mukaan hoito-

työn tekijöiden ja potilaiden mielestä psykososiaalinen hoitotyö on toissijainen 

prioriteetti ja sairaanhoitajat orientoituvat työaikana pääasiallisesti potilaan fyysisiin 

tarpeisiin. Jotta sairaanhoitajat pystyvät tunnistamaan ne potilaat, joilla on riski 

heikkoon psyykkiseen hyvinvointiin, he tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä potilaiden 

psyykkisestä hyvinvoinnista (Eloranta ym. 2010). On tunnistettu, että psyykkisen 

hoitotyön vuorovaikutuspohjaiset työperiaatteet ovat heikentyneet ja muuttuneet 

tehtäväpohjaisiksi (Goulter ym. 2015). Drageset (2004) korostaa potilaan sosiaalis-

ten kontaktien ja yksinäisyyden välistä yhteyttä ja pitää potilaan sosiaalisia kontakte-

ja läheisiinsä tärkeinä hyvinvointinsa kannalta, ja siksi sairaanhoitajien on tärkeä 

tunnistaa nämä sosiaaliset tarpeet ja tukea niitä. Sairaanhoitajien tiedot sosiaalisten 

ja psyykkisten ongelmien tunnistamiseen ovat osittain vajavaisia eikä koulutuksessa 

ole ehkä otettu riittävästi huomioon näiden ongelmien tunnistamista ja niihin vas-

taamista. Sairaanhoitajien työnkuvassa ja hoitointerventioissa tulisi nykyistä enem-

män painottaa potilaan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia (Ernits 2005). Sairaan-

hoitajien on myös hyvä tunnistaa työympäristöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 

potilaan elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Potilaan kokonaisvaltainen hoitaminen 

edellyttää, että myös psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat tunnistetaan ja niihin osataan 

vastata hoitotyön toiminnoilla. Sairaanhoitajat tarvitsevat omaa hoitotyötään tuke-

via verkostoja, jotka auttavat heitä tunnistamaan ja käsittelemään potilaiden psyyk-

kisiä ja sosiaalisia tarpeita ja niihin vastaamista.  

Sairaanhoitajien välilliseen ja välittömään hoitotyöhön käyttämä aika pysyi mel-

ko vakiona eikä vastaajien taustatekijöillä ollut yhteyttä ajan käyttöön. Kummallakin 

mittauskerralla 12 tunnin työvuoro oli yleisin. Pitkien työvuorojen osuus (24 tuntia) 

oli vähentynyt mittauskertojen välillä. Fyysisiin hoitotoimintoihin käytettiin eniten 
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aikaa, mikä selittyy osittain sillä, että potilaan fyysisiin ongelmiin vastaaminen koet-

tiin tärkeiksi. Vähiten aikaa sairaanhoitajat arvioivat käyttäneensä potilaan hengelli-

siin hoitotoimintoihin. Tämä tulos on linjassa sen kanssa, että sairaanhoitajat tun-

nistivat heikoiten potilaan hengellisiä ongelmia. Sisätautien ja kirurgisten osastojen 

potilaat olivat todennäköisesti hyvin eri kuntoisia ja siksi yksittäisen potilaan hoito-

toimintoihin käytetty aika vaihteli paljon, mutta vaihtelu ei näkynyt kokonaisajassa. 

Työperäisen stressin vähentämiseksi ja työn järjestelmälliseksi hoitamiseksi on tär-

keää, että sairaanhoitajat osaavat käyttää työaikaansa tehokkaasti, tunnistaa keskei-

set tehtävät, delegoida tehtäviä ja ajatella kriittisesti omasta työajan käytöstään (Said 

2014). Työajan tehokas käyttö helpottaa resurssi- ja aikapulaa hoitotyössä (Ahonen 

2007, Ehasalu ym. 2011). Elsabahyn ja kollegoiden (2015) mukaan ajanhallinta ja 

tyytyväisyys työhön liittyvät toisiinsa. Se, miten paljon hoitajat käyttävät aikaa poti-

laiden kanssa, on yhteydessä heidän suoritustasoonsa, hoitamisen laatuun, potilaan 

elämänlaatuun ja taloudellisuuteen (Mallidou ym. 2013). Koska pitkiin työvuoroihin 

liittyy työuupumusta ja stressiä, siirtyminen kolmivuorotyöhön lyhentäisi yksittäis-

ten työvuorojen pituutta ja työperäistä stressiä. Muutos kolmivuorotyöhön olisi 

erittäin suuri Viron terveydenhuollon organisaatioissa ja se edellyttäisi esimerkiksi 

sitä, että sairaanhoitajat työskentelevät vain yhdessä virassa ja yhdessä sairaalassa 

kerrallaan. Tällainen muutos edellyttää myös riittävää määrää sairaanhoitajia ja Vi-

ron sairaanhoitajaliiton puoltoa.  

Organisaatiokulttuuri muotoutuu pitkälti johtamistyylistä. Autoritaarinen joh-

tamistyyli väheni mittausajankohtien välillä. Johtamistyylin muutoksen myötä sai-

raanhoitajat olivat siirtyneet tehtävänmukaisesta työskentelystä ryhmätyömallin 

mukaiseen työskentelyyn. Toisella mittauskerralla painottuivat moniammatillinen 

toiminta, avoin kommunikointi, sairaanhoitajien mielipiteiden kuuleminen ja poti-

laiden tarpeiden huomioon ottaminen. Tutkimustulos saa tukea aikaisemmista tut-

kimuksista, joiden mukaan johtamistyyli vaikuttaa hoitohenkilökunnan työtyytyväi-

syyteen ja -hyvinvointiin, työhön asennoitumiseen ja työkykyyn, voimantumiseen 

sekä haluun pysyä työpaikassa (Kangasmäki 2008, Häggman-Laitila 2014, Saukko-

nen 2015). 

Tutkimustulosten mukaan työympäristön laatuun, erityisesti esimiestaitojen 

kehittämiseen ja eettiseen ilmastoon ja kompetenssiin tulee kiinnittää huomiota 

johtamiskulttuurissa (Meretoja ym. 2015). 

Hoitotyön johtajat voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, missä määrin sairaan-

hoitajat kykenevät ryhmänä saavuttamaan heille yhteiset tavoitteet ja kokevatko he 

toimivansa ammatissaan itsenäisesti (Bularzik ym. 2013). Ryhmätyömallin mukaista 

työn organisointia voisi edelleen kehittää moniammatilliseksi, jotta potilaiden hoi-
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taminen olisi kokonaisvaltaista ja siten voitaisiin taata hoidon laatua. Moniammatil-

lisuus varmistaa tehtävien jakamista ja erityisosaamisen hyödyntämistä ja siten jakaa 

työmäärää ja vastuuta. Johtamistyyli, jossa otetaan huomioon sairaanhoitajien mie-

lipiteet, on tärkeää, mutta sen rinnalle pitäisi saada yhä vahvempi potilaan tarpeista 

lähtevä johtamistyyli potilaslähtöisyyden takaamiseksi. Virossa on ajankohtainen 

haaste taata korkeatasoinen kliininen hoitotyö, mikä vaatii kliinisen hoitotyön joh-

tamisen osaamista käytännön hoitotyön osaamisen lisäksi.  
Osaston fyysinen ympäristö koettiin kummallakin mittauskerralla tyydyttäväksi 

tai hyväksi samoin kuin psyykkinen ilmapiiri. Samanlainen tulos tuli eri ammatti-

ryhmien välisestä yhteistyöstä. Vuodepaikkojen määrä väheni oleellisesti kymmenen 

vuoden aikana. Lääkäreiden määrä pysyi vakiona, mutta hoitotyön tekijöiden määrä 

lisääntyi mittauskertojen välillä, joskin sairaanhoitajien määrä pysyi samana (Ernits 

2014a, 2014b). Toisella mittauskerralla vastaajat arvioivat sairaanhoitajien määrän 

olevan melko riittävä, kun ensimmäisellä kerralla he arvioivat määrän olevan riittä-

mätön. Erot mittauskertojen välillä olivat kuitenkin melko pienet. Tulevaisuuden 

tärkein terveydenhuollon voimavara tulee olemaan riittävä, osaava ja hyvinvoiva 

työyhteisö (Safran ym. 2006). Tutkimukset osoittavat, että henkilökuntaleikkaukset 

vaikuttavat kielteisesti hoitotulokseen (Hinno 2012). Virossa hoitaja–lääkäri-

suhdeluku ei vastaa OECD-maiden keskiarvoa, joka on kolme työssä olevaa sai-

raanhoitajaa yhtä lääkäriä kohden. Virossa on kaksi sairaanhoitajaa yhtä lääkäriä 

kohden. (Kiivet ym. 2013.) Virolaiset sairaanhoitajat osaavat hoitaa joitakin lääkärin 

työtehtäviä, mutta sairaaloissa ei ole riittävästi sairaanhoitajia, jotta tällaisia tehtäviä 

voisi delegoida heille (Tulevikuvaade.. 2017). Vaikka sairaanhoitajat kokivat heidän 

määränsä melko riittäväksi, haasteellinen hoitotyö vaatii lisää osaavia sairaanhoitajia, 

jotka voivat myös ottaa vastuun joistakin lääkäreiden tehtävistä. Jotta voidaan taata 

hoitotyön korkea laatu myös tulevaisuudessa, sairaanhoitajien suhteellinen osuus 

lääkäreiden osuudesta pitäisi saada OECD-maiden tasolle. Koska hoitoajat ovat jo 

nyt lyhentyneet ja tulevat edelleen lyhenemään, sairaanhoitajat joutuvat tekemään 

nopeita ratkaisuja, ohjaamaan potilaita selviytymään itsenäisesti kotona sekä tuke-

maan läheisiä heidän auttamisessaan. Tämä vaatii turvallista, rohkaisevaa ja tukea 

antavaa ilmapiiriä, jotta sairaanhoitajat eivät uupuisi eivätkä hakeutuisi muihin teh-

täviin tai ulkomaille. 
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6.1.2 Tilastollinen hoitotyön toimintamalli sairaanhoitajien näkökulmasta 

Malli on ensimmäinen laaja kuvaus siitä, mitkä tekijät virolaisten sisätautien ja ki-

rurgian osastoilla työskentelevien sairaanhoitajien mielestä vaikuttavat potilaan fyy-

siseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen hyvinvointiin. Mallin luomisessa on 

otettu huomioon sairaanhoitajien hoitotoimintoihin käyttämä aika, organisaa-

tiokulttuuri ja toimintaympäristö. Mallin vahvuutena on 10 vuoden aikaperspektiivi. 

Vaikka Virossa tapahtui paljon yhteiskunnallisia ja terveydenhuollon organisointiin 

liittyviä muutoksia, jotka vaikuttivat sairaanhoitajien toimintaan, sairaanhoitajien 

näkemyksessä potilaan hyvinvointiin liittyvissä tekijöissä tapahtui hyvin vähän 

oleellisia muutoksia. Malliin sisältyvä tieto sairaanhoitajien toiminnasta ja miten he 

painottivat potilaan hyvinvointiin liittyviä tekijöitä auttaa hoitotyön kehittämisessä 

sairaanhoitajien koulutuksesta käytännön hoitotyön toteuttamiseen.  

Mallin luomisen pohjana ollut kyselylomake laadittiin aikana, jolloin hoitotietee-

seen pohjautuvaa hoitotyötä oltiin Virossa vasta aloittamassa. Kyselylomakkeen 

laadinnan vaikeutena oli virolaisen hoitotyön käsitteistön niukkuus verrattuna ame-

rikkalaiseen ja eurooppalaiseen hoitotieteen käsitteistöön. Uusintamittaukseen 

mennessä hoitamiseen oli jo tullut uutta käsitteistöä, mikä otettiin huomioon mitta-

rin päivityksessä. Mittarin perusrakenne ei muuttunut mittauskertojen välillä, vaikka 

käsitteistöä täsmennettiin. On kuitenkin mahdollista, että kaikki hoitajat eivät ym-

märtäneet mittarin päivitettyjä kysymyksiä samalla tavalla. Väärinymmärryksen riski 

oli pieni, kun tarkastelee sitä, miten samanlaisia asioita sairaanhoitajat painottivat 

kummallakin mittauskerralla. Sairaanhoitajien koulutus oli myös jonkin verran 

muuttunut mittauskertojen välillä, mutta sillä ei näyttänyt olevan vaikutusta vas-

tauksiin. Mittaria käytettiin muissakin NuRsE -projektiin osallistuneissa maissa, 

mutta tuloksia on julkaistu hyvin niukasti. Tästä syystä ei ole käytettävissä riittävää 

vertailtavaa aineistoa, mikä olisi varmistanut nyt saatua tulosta. Mallin luomisen 

pohjana olevaan mittariin liittyvät tekijät on syytä tunnistaa, kun mallia käytetään 

hoitotyön kehittämisessä. 

Hoitoalan toimintamallissa ovat merkittäviä seuraavat tekijät: 

● Kaikilla potilaan hyvinvoinnin osa-alueilla tulivat esiin hyvinvointiin vaikut-

tavat tekijät, joita olivat organisaatiokulttuuri ja toimintaympäristö, hoitotoi-

mintoihin käytetty aika ja potilailla esiintyvien ongelmien havaitseminen. 

Kaikki hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat yhteydessä toisiinsa, koska ko-

konaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on biopsykososiaalinen ko-
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konaisuus, mikä tulee ottaa erityisen tarkasti huomioon hoitoalalla. Hoito-

työn eri osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen) ovat tii-

viissä yhteydessä keskenään ja muodostavat yhden kokonaisuuden, jolla pyri-

tään takaamaan potilaan hyvinvointi. Sairaanhoitaja tekee samanaikaisesti 

monia hoitotoimintoja, kuten tutkimustuloksista käy ilmi. Jos jokin osa-alue 

lyödään laimin, ei hyvää tulosta saavuteta myöskään muilla osa-alueilla. Tämä 

käy ilmi myös korrelaatiomatriiseista (katso taulukot 13-14). 

● Mitä enemmän sairaanhoitaja arvioi käyttävänsä aikaa eri hoitotoimintoihin, 

sitä enemmän hän katsoi arvostavansa niitä kaikkia. Ajan käyttämistä potilaan 

hyvinvoinnin edistämiseen on arvostettava, sillä siihen tarvitaan ajan antami-

sen mahdollistamista ja inhimillistä kommunikointia. Potilaan ongelmien ha-

vaitseminen ja oikeanlainen reagoiminen niihin liittyvät organisaatiokulttuu-

rin ja työympäristön tekijöihin (hoitaja–lääkäri- ja hoitaja–vuodepaikka-

suhdeluvut, työn organisointi ja johtamistyyli).  

● Sairaanhoitajien arviot osoittavat, että mallin tärkeä komponentti on työko-

kemuksen pituus. Kokeneemmat sairaanhoitajat osaavat paremmin havaita 

potilaiden ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja.  

● Hoitotyön kehityksen kannalta tutkimuksen tulokset osoittavat, että sairaan-

hoitajien koulutus oli parantunut, koska korkeasti koulutettujen sairaanhoita-

jien lukumäärä oli tutkimusvaiheiden välillä lisääntynyt. Koulutustason muu-

tokset eivät kuitenkaan olleet merkitseviä, koska maisteritason sairaanhoitajia 

oli jälkimmäisenä tutkimusajankohtana koulutettu vielä vähän. Yhteiskunta, 

erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, muuttuu nopeasti ja siksi 

tarvitaan osaavia, hyvin koulutettuja sairaanhoitajia.  

● Potilaiden hyvinvointiin merkittävimmin liittyneet tekijät voi jakaa viiteen 

ryhmään: sairaanhoitajien työkokemus, organisaatiotekijät, hoitotoimintoihin 

kulunut aika ja potilailla esiintyvien hengellisten ja psyykkisten ongelmien 

tiedostaminen.  

● Saadut tulokset rohkaisevat suorittamaan uusintatutkimuksen samalla mitta-

rilla vuonna 2019 ja verrata saatuja tietoja nyt saatuihin tuloksiin.  
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tarkastellaan kvantitatiivisen mene-

telmän ja kehitetyn mallin luotettavuutta. Tutkimus on toteutettu seurantatutki-

muksena, jossa aineistoa kerättiin kaksi kertaa tutkittavan ilmiön pysyessä samana. 

Tutkimuksen luonne on myös retrospektiivinen, sillä ilmiötä tarkastellaan takautu-

vasti (Kankkunen ym. 2009, 2013). Ensimmäinen tutkimusvaihe toteutettiin vuon-

na 1999 ja toinen vuonna 2009. Tutkimuksen luotettavuuteen on kiinnitetty huo-

miota koko tutkimusprosessin aikana molemmissa tutkimusvaiheissa, joissa voi 

syntyä tuloksen luotettavuuteen vaikuttavia virheitä. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla (Kankkunen ym. 2013, 

Heikkilä 2014). Tässä tutkimuksessa käytetyn mittarin kehittämisessä käytettiin 

apuna kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. 

Tutkimuksen validiteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa 

käytettävät aineiston mittarit ovat päteviä: ne mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoi-

tus mitata (Moule ym. 2009, Heikkilä 2014). Tässä tutkimuksessa validiteetin arvi-

oinnin kohteena ovat olleet rakenne- ja sisältövaliditeetti sekä myös ulkoinen ja 

sisäinen validiteetti (Burns ym. 2005).  

Rakennevaliditeetti. Polit ja Beck (2006) katsovat, että rakennevaliditeettia on 

vaikeampi arvioida kuin sisältöön tai kriteereihin liittyvää validiteettia, koska se 

sisältää päätöksen siitä, mitä väline mittaa. Toisin sanoen: miten paljon kysely pys-

tyy mittaamaan kriteereitä tai rakenteita, joita aiotaan mitata (Moule ym. 2009). 

Tässä tutkimuksessa lomakkeen kysymysten muotoilu on yhteydessä rakennevalidi-

teettiin, mitä arvioitiin teorian ja aiempien tutkimusten pohjalta. Tutkimusta varten 

mittari laadittiin projektityöryhmässä. Kyselylomake perustuu Donabedianin (1980, 

1988) esittämään malliin ja van Maanenin (1984) näkemyksiin sairaanhoitajien am-

matillisesta kehityksestä. Mittarin kehittämisessä käytettiin myös Bennerin (1993) 

aloittelijasta asiantuntijaksi etenevää ammatillisen kehittymisen mallia. Raatikainen 

nojautui mittarin laatimisessa itsehoitomalliin (Raatikainen 1986, 1995), joka perus-

tui Rauhalan kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen (Rauhala 1978, 1983). Tutkimuk-

sessa käytetyt käsitteet operationalisoitiin mittaaviksi ja käsitteet muutettiin mittaa-

viksi muuttujiksi (Paunonen ym. 1997).  

Sisältövaliditeetti liittyy mittarin kykyyn kerätä tietoja tutkimustyössä esiinty-

vistä ilmiöistä esimerkiksi kyselyn kysymyksillä (Paunonen ym. 1997, Polit ym. 

2006, Vehviläinen-Julkunen ym. 2014). Mittarin sisältövaliditeetti varmistettiin pe-

rehtymällä kirjallisuuteen mittarin kehittämisvaiheessa vuosina 1997–1998 ja 2009. 

Katsaukset kansainväliseen tutkimukseen vahvistivat aiheen valintaa, relevanssia ja 
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loivat teoreettisen pohjan mittarin laatimiselle. Mittarin sisältövaliditeetti pohjautuu 

myös projektityöryhmän jäsenten asiantuntemukseen ja kokemukseen hoitoalan 

kouluttajina ja hoitotyön tekijöinä. Teoreettinen tausta-ajattelu käytiin läpi useissa 

projektin seminaareissa Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Sisällöllistä luo-

tettavuutta ei mitattu suoraan. Sisältövaliditeetin takaajina tässä tutkimuksessa ovat 

seuraavat seikat: (1) kysely laadittiin kansainvälisen työryhmän yhteistyönä, (2) tär-

keät muuttujat muodostettiin suuren kysymysmäärän pohjalta ja (3) kultakin hoito-

työn osa-alueelta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen) esitettiin sairaan-

hoitajille kontrollikysymys osaston potilaista, joilla oli osa-alueeseen liittyviä ongel-

mia.  

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten tutkimuksen tuloksia on mah-

dollista yleistää (Kankkunen ym. 2013). Tutkimuksen perusjoukko oli selkeästi 

määritelty: vähintään yhden vuoden työkokemuksen omaavat sisätautien ja kirurgi-

an osastojen sairaanhoitajat. Vuonna 1999 sairaanhoitajia oli Viron terveydenhoi-

toalan työntekijöiden rekisterissä 8 887 (Eesti statistika aastaraamat 2001) ja vuonna 

2009 heitä oli 8 691 (Eesti statistika aastaraamat 2011). 

Lomakkeita jaettiin sisätautien ja kirurgian osastojen sairaanhoitajille 640 vuon-

na 1999 ja 260 vuonna 2009. Vastausprosentti oli molemmissa vaiheissa korkea: 

vuonna 1999 se oli 81 ja vuonna 2009 se oli 83. Kyselylomake oli pitkä ja paikoitel-

len hankala, ja yhtenä vastausten hylkäämisen syynä oli kyselyn täyttäminen vain 

osittain ja sen kesken jättäminen. Ensimmäisessä vaiheessa hylättyjä lomakkeita oli 

62 ja toisessa 29.  

Näennäisvaliditeetti on lähinnä subjektiivinen eli tutkijan oma arvio mittarin 

kyvystä mitata tutkittavaa ilmiötä, ja näin se on heikoin validiteetin muoto (Kank-

kunen ym. 2009, Moule ym. 2009). Näennäisvaliditeetti arvioitiin projektin työryh-

mässä ja osallistujamaiden asiantuntijoiden kesken mittaria laadittaessa, esitutki-

muksen jälkeen ja vuonna 2009 mittaria uudistettaessa. Käsitteiden operationali-

sointia vaikeuttivat osaltaan kieliongelmat. Mittarin näennäisvaliditeetti perustuu 

kirjallisuuteen ja projektityöryhmän jäsenten hoitoalaa ja sairaanhoitajien koulutusta 

koskevaan asiantuntemukseen. Mittarin uudistaminen ei vaikuttanut tutkimustulok-

siin, koska muutokset liittyivät vain kielelliseen muotoiluun eikä sisältöä muutettu.  

Tutkimuksen reliabiliteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan analyysin johdonmu-

kaisuutta ja mittaustulosten toistettavuutta. (Moule ym. 2009, Heikkilä 2014). Kan-

sainvälisen NuRsE -projektin työryhmä piti kyselyä parhaana tapana tietojen saa-

miseksi suurelta sairaanhoitajajoukolta. Mittarin laati projektin työryhmä, jossa oli-

vat edustettuina kaikkien projektiin osallistuvien maiden edustajat: Virosta ja Latvi-

asta kummastakin kolme, Suomesta ja Liettuasta kummastakin neljä edustajaa eli 



 

97 

kaikkiaan 14 henkilöä. Mittarin luotettavuus pyrittiin varmistamaan koostamalla se 

mahdollisimman huolellisesti. Alkuperäinen kyselylomake laadittiin englanniksi 

(Liite 6) vuonna 1997. Ennen lomakkeen lopullista hyväksymistä projektin työryh-

mässä englantilainen hoitotyön tutkija tarkisti sen, minkä jälkeen se käännettiin 

osallistujamaiden kielille. Kyselylomakkeen pilottitutkimuksen tulokset on julkaistu 

Kallion (2007) pro gradu -tutkielmassa. Paikoitellen oli vaikeaa löytää eri maiden 

kielillä tarkkoja vastineita halutuille käsitteille, koska tällaista tutkimusta ei ollut 

aiemmin tehty Baltiassa. Käsitteiden tarkkuutta pidettiin tärkeänä, koska se auttoi 

satunnaisten virheiden eliminoinnissa. Tutkimuksen luotettavuus olisi lisääntynyt, 

jos käytettävissä olisi ollut jo aikaisemmin käytetty ja luotettavaksi todettu kysely-

lomake/mittari. Valmiin mittarin käytöllä olisi voitu parantaa mittarin sisältövalidi-

teettia (Vehviläinen-Julkunen ym. 2014). Koska tähän tutkimukseen sopivaa mitta-

ria ei löytynyt, kehitettiin uusi mittari Raatikaisen johdolla. Mittarin kehittämisvai-

heessa (1997-1999) hyödynnettiin asiantuntijakeskusteluja ja mittaria muokattiin 

asiantuntijoiden arvion perusteella. 

Kyselylomake testattiin ennen varsinaista kyselyä vuonna 1998. Mittarin reliabili-

teetti tarkistettiin esitutkimuksella, ja sen jälkeen tehtiin tarvittavat muutokset niihin 

kysymyksiin, joiden mittaustulokset eivät olleet työryhmän asiantuntijoiden mielestä 

luotettavia. Lomakkeesta poistettiin kysymykset, jotka oli muotoiltu epäselvästi ja 

jotka oli mahdollista ymmärtää useammalla kuin yhdellä tavalla, ja lisäksi joitain 

kysymyksiä tarkennettiin. Lomakkeen luotettavuuden varmistamiseksi otettiin mu-

kaan osallistujamaiden asiantuntijat (Moule ym. 2009). Aihealueen asiantuntijoina 

tässä tutkimuksessa toimivat sairaaloiden ylihoitajat ja hoitoalan opettajat. Kaikki 

lomakkeeseen tehdyt muutokset perustuivat projektin työryhmän päätöksiin. Tä-

män jälkeen toteutettiin tutkimuksen ensimmäinen vaihe.  

Projektin Viron työryhmän mielestä oli tärkeää toteuttaa tutkimuksen toinen 

vaihe. Vuonna 2009 mittaria uudistettiin, tarkennettiin väittämissä ja kysymyksissä 

käytettyjä käsitteitä ja muutettiin sanamuotoja sairaanhoitajille helposti ymmärrettä-

viksi. Tähän mennessä vironkielinen hoitoalan terminologia oli täydentynyt huo-

mattavasti, minkä perusteella mittaria nykyaikaistettiin. Lomaketta uudistettaessa 

sen sisältöä ei muutettu, kyse oli ainoastaan sanamuotojen muutoksista. Otos oli 

iso, edustava ja samanlainen kuin perusjoukko, joten tulokset ovat luotettavia. 

Sairaanhoitajien rekisteriin perustuvaa lukumäärää vastaavasti otantojen suhteel-

liset laajuudet ovat 8 887 ja 8 691 henkilöä, eli otantaan sattumisen todennäköisyy-

det ovat p1 = 640/8887 = 7,2 % ja p2 = 260/8691 = 3,0%. 
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Säännön  mukaan, jossa p on otantaan sattumisen todennäköi-

syys, n perusjoukon koko ja q = 1–p, todennäköisyysarvioiden hajontaluvut ovat 

ensimmäisessä ja toisessa otannassa s1 = 0,002742 ja s2 = 0,001797. Todennäköi-

syyden suhteellinen virhe (prosentteina) ilmaistaan virheen arvioidun suuruuden ja 

todennäköisyyden suhteena s/p (Smith 2010, 180-185, Hickson 2008, 73-78). Tä-

ten ensimmäisen ja toisen otannan suhteellisen virheen koot ovat vastaavasti: 

●  s1/p1 = 100*0,002742/0,072=3,808 %  

●  s2/p2 = 100*0,001827/0,0299=6,108 % 

Täten tutkimuksen kummassakin suunnitellussa otannassa suhteellisen virheen 

koko on normaalisti sallittavissa rajoissa (alle 10 %). Myös silloin, kun otetaan 

huomioon vastauskadosta johtuva otannan pieneneminen (61 henkilöä ensimmäi-

sessä ja 29 henkilöä toisessa otannassa), suhteellinen virhe jäi ensimmäisessä otan-

nassa tasolle 4,02 % ja toisessa tasolle 6,49 % eli sallittuihin rajoihin. Näin sekä 

suunnitellun että toteutuneen otannan koko takasi sen, että suhteellinen arviointi-

virhe jäi keskimäärin 5 %:n tasolle.  

Kyselyn avulla tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, joten tutkimuksen validi-

teettia ja reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä.  

Tiedonkeruu. Tiedonkeruun luotettavuus liittyy tutkimusta varten kerättävän 

tiedon keruutapoihin ja välineisiin sikäli, että ne auttavat vähentämään tiedonke-

ruuprosessissa kaikenlaista puolueellisuutta. Luotettava tiedonkeruutapa takaa 

omalta osaltaan tutkimustulosten luotettavuuden (Moule ym. 2009). Tietoja kerät-

tiin kaksi kertaa samalla mittarilla, samoissa olosuhteissa. Vuonna 1999 tietoja ke-

rättiin 14 Viron sairaalan sisätautien ja kirurgian osastoilta. Vuonna 2009 tietoja 

kerättiin osittain samojen sairaaloiden (6 sairaalaa) sisätautien ja kirurgian osastoilta. 

Muutamissa sairaaloissa tutkimuksen toinen otanta on satunnainen osa ensimmäi-

sen tutkimuksen otannasta. Toisen vaiheen otannan määrittäminen ei perustunut 

mitenkään ensimmäisen otannan tuloksiin. Vastaajien joukossa oli niin ensimmäi-

seen otantaan osallistuneita sairaanhoitajia kuin myös uusia vastaajia (tästä kertoo 

sairaanhoitajien keski-iän vertailu). Hyvin pitkän aikavälin vuoksi vastaukset voi 

katsoa toisistaan riippumattomiksi, sillä myös toistuvasti tutkimukseen osallistuneil-

la sairaanhoitajilla oli tuskin mielessä se, miten he vastasivat 10 vuotta sitten. Täten 

voidaan oikeutetusti olettaa kahden tutkimusvaiheen tulosten vertailun olevan riip-

pumaton. 

Tutkittavien valinta. Tutkimuksen perusjoukko oli selkeästi määritelty: vähin-

tään yhden vuoden työkokemuksen omaavat sisätautien ja kirurgian osastojen sai-
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raanhoitajat. Tutkimukseen otettiin mukaan vuosina 1999 ja 2009 yhteensä 900 

sisätautien ja kirurgian osastojen sairaanhoitajaa, mikä kertoo siitä, että otanta oli 

edustava. Sen osuus rekisterissä olevien sairaanhoitajien lukumäärästä oli 7,2 % 

vuonna 1999 (kokonaismäärä 8 887) ja 3 % vuonna 2009 (kokonaismäärä 8 691). 

Koska sairaalaverkosto oli vuonna 2009 supistunut ja sairaaloita aikaisempaa vä-

hemmän, toisen vaiheen tulokset ovat verrattavissa vuoden 1999 tuloksiin. 

Luotettavuuden arvioinnissa on mahdollista käyttää tutkimuksen toistamisen 

avulla saatuja tietoja. Koska Viron sairaalajärjestelmää uudistettiin tutkimusvaihei-

den välillä, toinen otanta sisältää ainoastaan osan edelliseen tutkimukseen osallistu-

neista sairaanhoitajista. Myös iän ja työkokemuksen vertailu kertoo, että sairaanhoi-

tajista vain osa kuuluu kumpaankin otantaan. Koska otannoissa on säilynyt satun-

naisen valinnan periaate, kummankin vaiheen otannan voi katsoa edustavan Viron 

sisätautien ja kirurgian sairaanhoitajien keskimääräistä joukkoa kyseisinä ajankohti-

na.  

Analyysimenetelmien luotettavuus. Tutkimuksen lähtökohtana ovat sairaan-

hoitajien suorittamat hoitotyön toiminnot (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengel-

liset). Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä ovat hoitotyön päämäärät sairaanhoi-

tajien arvion mukaan ja miten organisaatiokulttuuri ja työympäristö vaikuttavat 

päätöksiin. Erikseen tarkastellaan hoitotyön toimintoja ja niihin käytettävää aikaa. 

Potilaan hyvinvointia tarkastellaan hoitotyön toimintojen ja ajankäytön näkökul-

masta. 

Molemmissa tutkimusvaiheissa tiedot kerättiin paperilomakkeella ja tallennettiin 

sähköiseen muotoon. Ensimmäisessä vaiheessa tiedot tallennettiin Helsingin Stadia 

Ammattikorkeakoulussa ja toisessa vaiheessa Tallinnan terveydenhuollon ammatti-

korkeakoulussa (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool). 

Tietojen täydentämiseksi käytettiin imputointia, jonka avulla korvattiin puuttuvia 

tietoja. Kaikki lomakkeen kysymykset imputoitiin erikseen. Vuoden 1999 ja 2009 

tietokannat on imputoitu yhdessä tietokannassa. Keskiarvojen vertailuun käytettiin 

t-testiä ja jakaumien vertailuun Kolmogorov-Smirnovin testiä. Vertailussa käytettiin 

merkitsevyyden todennäköisyyden p-arvoa 0,05, joka tarkoittaa, että eri tutkimus-

vaiheissa mitattuja muuttujia pidettiin merkitsevästi erilaisina, jos testin laskemalla 

saatu merkitsevyyden todennäköisyys oli riittävän pieni eli p < 0.05. Tämä tarkoit-

taa, että yksittäistä väittämää koskevan virheen todennäköisyys on pienempi kuin 

0.05 (Heikkilä 2014). 

Hoitotoimintojen tärkeysarvioita kuvaavat pääkomponentit muodostettiin käyt-

tämällä pääkomponenttien analyysia (Bro ym. 2014). Pääkomponentit muodostet-

tiin erikseen neljästä kysymysryhmästä ja tässä käytettiin kummankin tutkimusvai-
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heen tietoja yhdessä. Uusina muuttujina pääkomponentit kuitenkin laskettiin kum-

paakin tutkimusvaihetta varten erikseen, jotta niitä voitiin käyttää jatkoanalyysissa.  

Hoitotyön eri osa-alueisiin sisältyviin hoitotoimintoihin käytetyn kokonaisajan 

arviot saatiin laskemalla yhteen kunkin osa-alueen toimintoihin kuluneet ajat. 

Tutkimusaikataulun tarkoituksenmukaisuus. Tutkimus oli Virossa suunni-

teltu seurantatutkimuksena, ja se toteutettiin kahdessa vaiheessa 10 vuoden välein. 

Tutkimuksen jatkaminen vuonna 2019 on mahdollista, ja tällöin voidaan ainakin 

osittain käyttää samoja sairaaloita kuin edellisillä kerroilla. Kaksivaiheiselle tutki-

mukselle asetettiin kaksi tavoitetta. Ensiksi haluttiin tarkkailla sairaanhoitajien arvi-

oiden muutoksia ja kehitystä kahden tutkimusvaiheen välillä ja toiseksi mitata tut-

kimuksen luotettavuutta uusintakyselymenetelmällä. 

Tärkeimmillä hoitotyön osa-alueilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) ei tapah-

tunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Hoitotyön hengellisellä osa-alueella ta-

pahtui muutos, mikä heijastaa samansuuntaista muutosta koko yhteiskunnassa: 

uskonnollisten henkilöiden osuuden väheneminen virolaisten joukossa näkyy väes-

tönlaskennan tuloksissa (Tiit 2013).  

6.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 

Hoitotyön tutkimuksen tekijöitä koskevat samat eettiset periaatteet, joita sairaan-

hoitajien tulee noudattaa työssään. Nämä periaatteet on määritelty valtakunnallisissa 

ja kansainvälisissä käyttäytymiskoodeissa (Inimõiguste ja… 1997, Isikuandmete 

kaitse seadus 2007, The ICN code of Ethics…2012). Tutkimustyöhön tavallisesti 

liitettävät eettiset periaatteet ovat totuudenmukaisuus, oikeus/oikeudenmukaisuus, 

vahingoittamattomuus ja luottamuksellisuus (Moule ym. 2009). Tutkimuksen eetti-

siä näkökulmia tarkastellaan tässä tutkimusaiheen, tutkimukseen osallistujien, ai-

neistonkeruun sekä tulosten raportoinnin näkökulmasta.  

Luottamuksellisuus on eettinen periaate, joka vaatii suojelemaan tutkimustyön 

aikana kerättyä henkilökohtaista tietoa. Siten tutkija ei saa koskaan julkaista tietoja 

henkilöstä ilman tämän suostumusta. Osallistujille tulee selvittää etukäteen, kenellä 

on pääsy heidän tietoihinsa ja että tietojen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan osal-

listujan suostumuksesta. Sama periaate sisältää myös velvollisuuden säilyttää tietoja 

turvallisesti. (Kuula 2006, Isikuandmete kaitse seadus 2007, Moule ym. 2009.) Tässä 

tutkimuksessa kunnioitettiin tutkittavien itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Sai-

raanhoitajien saamassa tutkimuksen saatekirjeessä (Liite 5) kuvailtiin tutkimuksen 

tarkoitusta, osallistujien valintaperiaatteita ja tutkimuksen tavoitteita. Lisäksi osallis-
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tujille kerrottiin, mihin tarkoitukseen tuloksia käytetään ja kenellä on oikeus käyttää 

tuloksia.  

Totuudenmukaisuus tarkoittaa eettistä periaatetta, jonka mukaan on puhuttava 

totta. Tutkijoiden tulee olla rehellisiä osallistujille, tiedottaa heille mahdollisista ris-

keistä ja hyödyistä, oikeudesta osallistua tai olla osallistumatta ja mahdollisuudesta 

lopettaa osallistuminen milloin tahansa. Lisäksi tutkijalla on velvollisuus kunnioittaa 

osallistujien oikeuksia, autonomiaa ja arvokkuutta (Moule ym. 2009). Tässä tutki-

muksessa kyselyn saatekirjeessä painotettiin vastaamisen anonyymisyyttä ja vapaa-

ehtoisuutta ja tulosten analyysin luottamuksellisuutta. Kirjeessä oli ohjeet siitä, mil-

loin ja kenelle lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa, sekä tutkimuksen yh-

teyshenkilöiden yhteystiedot, jotta vastaajilla olisi mahdollisuus saada lisätietoja. 

Tätä mahdollisuutta ei käytetty kummassakaan tutkimusvaiheessa.  

Tutkimusaiheen valinta perustui The Baltic-Finland NuRsE -projektin tavoittei-

siin. Projektin tarkoitus oli kuvailla sairaanhoitajien ammatillista toimintaa, motivaa-

tiota ja pätevyyttä, työn sisältöä ja ajankäyttöä, hoitotyön päämääriä ja eettisten 

periaatteiden noudattamista sekä koulutusta. Projektin alkuvuosina (1997–1999) 

Baltiassa näkyi hoitoalan koulutuksessa ja käytännön työssä Neuvostoliiton vaiku-

tus, ja tavoitteeksi asetettiin Euroopan unionissa vallitsevien käytäntöjen vakiinnut-

taminen. Koulutuksessa ja käytännön hoitotyössä muutokset eivät tapahdu nopeas-

ti, ja sen vuoksi tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa vuosina 1999 ja 2009. 

Tutkimuksen tuloksena oli mahdollista saada realistinen kuva sairaanhoitajien toi-

minnasta sekä siitä, miten he arvioivat johtamista, organisaatiokulttuuria ja hoito-

toimintojen suorittamisen periaatteita. Projektin kansainvälisessä työryhmässä olivat 

edustettuina osallistujamaiden hoitotyöntekijät, sairaanhoitajaliittojen edustajat ja 

sairaanhoitajien kouluttajat, jotka kaikki vahvistivat tutkimuksen tärkeyden.  

Vuonna 1999 tutkimuksen tekemiseen saatiin suullinen tutkimuslupa puhelimit-

se sairaaloiden ylihoitajilta. Kirjallinen tutkimuslupa ei ollut tarpeen, koska Virossa 

ei tuolloin vielä ollut hoitotyön tutkimuksen perinnettä. Suulliset luvat saatiin niistä 

Viron sairaaloista, joissa oli sekä kirurgian että sisätautien osasto (14 sairaalaa). 

Vuonna 2009 sairaaloissa oli jo komiteat tai lautakunnat, joilta pyydettiin ja saatiin 

kirjalliset tai suulliset luvat. Tallinnan lääketieteellisten tutkimusten eettisen toimi-

kunnan (Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee) lupaa ei tarvittu, koska tutki-

mus ei kohdistunut potilaisiin, se ei ollut lääketieteellinen tutkimus eivätkä sairaalat 

vaatineet toimikunnan lupaa.  

Vastaajat olivat vähintään yhden vuoden työkokemuksen omaavia sisätautien ja 

kirurgian osastoilla työskenteleviä sairaanhoitajia, jotka vastasivat kyselyyn vapaaeh-

toisesti. Lomakkeen kysymykset koskivat vastaajien taustatietoja ja jokapäiväistä 
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työtä, eivätkä ne vahingoittaneet vastaajia tai asettaneet heitä epämiellyttävään tilan-

teeseen. Potilaita ei haastateltu tai yksilöity toimintoja kuvailtaessa. Sairaanhoitajilta 

kysyttiin ainoastaan yleisluontoisia kysymyksiä (ikä, koulutus, työkokemus). Koska 

vastaamiseen oli aikaa vähintään viikko, jokainen vastaaja sai valita itselleen sopivan 

ajan ja paikan lomakkeeseen vastaamiseksi. 

Sairaaloissa johtavat hoitajat järjestivät lomakkeiden välittämisen sairaanhoitajil-

le. Moulen ja kollegoiden (2009) mukaan osallistujat voivat tuntea, että heihin koh-

distuu pakkoa, koska tutkimustyön tekijä on heitä korkeammassa asemassa. Tässä 

tutkimuksessa ei ole todennäköistä, että tutkittavat olisivat kokeneet pakkoa, koska 

vastaaja saattoi itse valita sopivan vastaamisajan ja -paikan ja vastaaminen oli va-

paaehtoista. Johtavat sairaanhoitajat eivät nähneet yksittäisiä vastauslomakkeita eikä 

tuloksia ole raportoitu sairaaloittain.  

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1999 tutkijat tapasivat kaikkien 

sairaaloiden hoitotyön johtajat ja esittelivät tutkimuksen tarkoitusta ja kyselyloma-

ketta sekä vastasivat kysymyksiin. Vuonna 2009 otettiin erikseen yhteyttä kunkin 

sairaalan hoitotyön johtajaan joko kirjeitse tai puhelimitse. Koska tämänlaajuinen 

tutkimus oli ainoa Virossa, hoitotyön johtajat olivat siitä tietoisia ja usein myös 

muistivat edellisen kyselyn. Kummassakin vaiheessa tutkijat saivat tiedot osastojen 

sairaanhoitajamääristä sairaaloiden henkilöstöosastoilta. Lomakkeet toimitettiin 

vastaajille avoimissa kirjekuorissa ja palautettiin suljetuissa kirjekuorissa, joten hoi-

totyön johtajilla tai sairaaloiden yhteyshenkilöillä ei ollut mahdollisuutta nähdä vas-

tauksia. Johtavilla sairaanhoitajilla ja yhteyshenkilöillä ei ollut mahdollisuutta seura-

ta, kuka sairaanhoitajista vastasi ja kuka luovutti suljetussa kirjekuoressa tyhjän lo-

makkeen, joten painostamista ei voinut tapahtua. Otantaa suoritettaessa osallistu-

jien henkilötiedot koodattiin, joten ne eivät missään vaiheessa tulleet tutkijan tie-

toon. Tutkijat eivät tavanneet tutkittavia henkilökohtaisesti kummassakaan tutki-

musvaiheessa. 

Sairaaloiden työkieli oli ja on viro (Keeleseadus 1995, Tomusk 2011). Tuloksiin 

saattoi vaikuttaa lomakkeen rakenne: yhdestä aiheesta oli paljon kysymyksiä, mikä 

saattoi väsyttää vastaajia. Lomake saattoi olla vaikea ei-virolaisille vastaajille, mutta 

heilläkin hoitoalan sanasto oli käytössä päivittäin ja vastaajalla oli mahdollisuus 

jättää vastaamatta kysymykseen. Lisäksi voi olettaa, että osa sairaanhoitajista vastasi 

lomakkeeseen niin vuonna 1999 kuin vuonna 2009, ja tällöin vastaaminen saattoi 

olla jopa sujuvampaa. Toisaalta kahden kyselyn välinen aika oli tarpeeksi pitkä niin, 

että tämä ei vaikuttanut vastauksiin.  

Tutkimus antaa luotettavan kuvan Viron sisätautien ja kirurgian osastojen sai-

raanhoitajien hoitotoiminnoista vuosina 1999 ja 2009. Kahden tutkimusvaiheen 
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tulosten vertailu antanee oikeansuuntaisen kuvan Viron sairaanhoidossa tapahtu-

neesta kehityksestä, koska kumpanakin vuonna vastausprosentti oli korkea: 81 % ja 

83 %. Tutkimusaineiston tallentamisessa käytettiin myös koodeja, jolloin voitiin 

varmistaa yksityisyyden toteutuminen. Aineisto on analysoitu niin, että yksittäistä 

vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Tutkijan kunnioittava asenne tutkimuksen 

osallistujia kohtaan vahvista keskinäistä luottamusta (Maltby ym. 2010). 

Tallennetut aineistot on säilytetty osallistujamaissa niin, että ulkopuolisilla henki-

löillä ei ole mahdollisuutta päästä niihin käsiksi. Vastaukset tulivat ainoastaan tutki-

jan tietoon ja niiden säilyttämisessä toteutettiin salassapitovelvollisuuden periaatet-

ta.  

Tutkimuksen tekijä on ollut pitkään tekemisissä tutkittavan ilmiön kanssa. Pro-

jektista on saatu vain vähän tieteellistä palautetta, koska sen pohjalta on laadittu 

ainoastaan kaksi pro gradu -tutkielmaa Virossa (Ernits 2001, Ehasalu 2003) ja yksi 

Suomessa (Kallio 2007). Yhteydet muista maista kotoisin oleviin projektityöryhmän 

asiantuntijoihin ovat jääneet vaatimattomiksi. Niinpä nyt käsillä olevan tutkimuksen 

avulla pyritään esittämään argumentoitu katsaus Virossa tehtävään hoitotyöhön ja 

kuvailemaan hoitotyön ja -tieteen kehitystä nyt ja jatkossa.  

Tutkijoille suurin haaste on taata, että tutkimustulokset on saatu eettisesti, hyviä 

tutkimuskäytäntöjä käyttämällä. Tätä tutkimusta tehdessä on lähdetty tieteellisen 

etiikan periaatteista, joita ovat rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus ja avoimuus julkai-

semisessa (Kankkunen ym. 2013). Toisen työn kunnioittaminen ja plagioinnin vält-

täminen kuuluvat hyvään tieteelliseen tapaan (Vilkka 2007). Tässä työssä tekijä on 

noudattanut tiedonhaussa ja lähteiden käytössä huolellisuutta sekä pyrkinyt merkit-

semään lähdeviitteet tarkasti ja laatimaan asianmukaisen lähdeluettelon. Tutkimus-

tulokset on kuvattu jokaisessa vaiheessa mahdollisimman tarkasti. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimuksen eettisyys on huomioitu jokaisessa tutkimuksen vaiheessa hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia ovat 

ohjanneet Virossa voimassa olevat lait (Isikuandmete kaitse seadus, 2007) ja kan-

sainväliset asetukset (ÜRO inimõiguste.. 2012).  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA 
JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Tämän seurantatutkimuksen tulokset antavat tietoja Viron sairaanhoidon kehitty-

misestä sairaanhoitajien näkökulmasta vuosien 1999 ja 2009 välisenä aikana. Ky-

seessä on virolaisessa hoitotieteen tutkimuksessa ensimmäinen järjestelmällinen ja 

laajapohjainen tutkimus, jossa kahden eri mittauksen avulla luotiin kokonaiskuvaa 

sisätautien ja kirurgian osastojen potilaiden fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja 

hengelliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja niihin liittyvistä hoitotoimin-

noista, organisaatiokulttuurista ja toimintaympäristöstä. Täten tutkimus vahvistaa 

Viron hoitotiedettä. Hoitotyön kehitystä on seurattu niin seurantatutkimuksena 

kuin myös kehitykseen vaikuttavien taustatekijöiden kautta, kuten yhteiskunnan 

nopeat muutokset, sairaanhoitajien koulutus ja organisaatioiden kehityksessä tapah-

tuneet muutokset.  

Tutkimustulosten pohjalta voidaan päätellä seuraavaa:  

1. Sairaanhoitajat kokevat tärkeäksi hoitotyön toiminnot potilaan hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Sairaanhoitajien koulutuksessa ja hoitoalan johtamisessa pai-

notetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja tämä oli tunnistettavissa 

tässä tutkimuksessa. Työkokemus ja ikä lisäävät sairaanhoitajan valmiutta 

tunnistaa potilaan psyykkiset ja hengelliset ongelmat. Tämä kuvaa sitä, että 

elämänkokemus lisää valmiuksia kohdata potilas kokonaisvaltaisesti. Sisätau-

tien osastolla työskentelevät sairaanhoitajat painottivat potilaan sosiaalisen 

hoitotyön tärkeyttä toisin kuin kirurgisen osaston sairaanhoitajat. Sisätautien 

osaston työnkuva todennäköisesti mahdollistaa potilaan kanssa keskustelun 

hänen elämäntilanteestaan paremmin kuin kiireisellä kirurgisella osastolla on 

mahdollista. 

2. Potilaat tulevat sisätautien ja kirurgiselle osastolle tyypillisesti fyysisen ongel-

man takia. On luonnollista, että sairaanhoitajat tunnistivat näitä potilaan fyy-

sisiä ongelmia ja käyttivät niihin eniten aikaa. He kuitenkin toivat esille 

psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten osa-alueiden tärkeyden potilaan hy-

vinvoinnin kannalta, mutta ajankäyttö näihin näytti olevan rajallista. Hoito-

ajat ovat nykyään entistä lyhyempiä, mikä asettaa haasteen kohdata potilas 
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kokonaisvaltaisesti ja vastata hänen laadukkaaseen hoitamiseensa. Moniam-

matillinen yhteistyö helpottaisi sairaanhoitajien paineita vastata kaikkiin poti-

laan hoitotyön osa-alueisiin.  

3. Virossa on ollut vuosia sairaaloissa tehtävänmukainen työnjako. Tämä on 

ollut toimiva yhteiskunnallisessa muutoksessa, minkä Viro on käynyt läpi 

1990-luvulla ja mikä heijastuu 2000-luvulle saakka. Tämä tutkimus osoittaa, 

että organisaatiokulttuurissa on siirrytty ryhmätyömallin mukaiseen työnja-

koon ja samalla on tunnistettavissa edelleen siirtymistä monimuotoiseen 

työnjakoon, mikä on korkeatasoisen hoitotyön tavoitteena. Sairaanhoitajien 

koulutus ei yksin voi muuttaa työn organisointitapaa, vaan siihen tarvitaan 

terveydenhuolto-organisaation työtapojen muutosta. 

4. Sairaanhoitajien toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Vuodepaik-

kojen määrä sairaaloissa väheni tutkimusajankohtien välissä, mutta sairaan-

hoitajien määrä pysyi samana. Samaan aikaan iäkkäiden potilaiden määrä li-

sääntyi. Vaikka vuodepaikkojen määrä on vähentynyt, potilaiden määrä on 

pysynyt samana tai jopa lisääntynyt. Tämä on haaste sairaanhoitajien työn 

kuormittumiselle ja sitä kautta työuupumukselle. Tässä tutkimuksessa sai-

raanhoitajat kokivat heidän määränsä olevan riittävä. Muutos hoitoaikojen 

lyhenemiseen ja osastojen kuormittumiseen on kiihtynyt 2000-luvun edetes-

sä, joten työn riskitekijät on syytä tunnistaa.  

5. Tutkimuksen tuloksena koottiin tilastollinen hoitotyön toimintamalli joka 

sisältää hoitotoiminnot potilaan hyvinvoinnin kannalta, potilaiden ongelmat, 

hoitoon kuluneen ajan, toimintaympäristön ja organisaatiokulttuurin. Voi-

daan nähdä, että tärkeitä toiminta-alueita koskevat sairaanhoitajien näkemyk-

set eivät muutu nopeasti. Siten mittausten välinen 10 vuoden ajanjakso on 

kaikin puolin perusteltavissa varsinkin, kun otetaan huomioon, että tuona ai-

kana korkeakoulutettujen sairaanhoitajien osuus kasvoi merkittävästi. Sai-

raanhoitajien asenteissa ei todennäköisesti olisi voinut havaita mitattavia 

muutoksia tätä lyhyemmässä ajassa. Potilaiden hyvinvointiin merkittävimmin 

liittyneet tekijät voi jakaa viiteen ryhmään: sairaanhoitajien työkokemus, or-

ganisaatiotekijät, hoitotoimintoihin kulunut aika ja potilailla esiintyvien hen-

gellisten ja psyykkisten ongelmien tiedostaminen.  

6. Tutkimuksessa luotu hoitotyön toimintamalli on käyttökelpoinen sairaanhoi-

tajien koulutuksessa, hoitoalan johtamisessa sekä valtakunnallisia hoitotyön 

painotuksia arvioitaessa. Malli liittyy tiettyyn aikakauteen Viron terveyden-

huollon kehityksessä ja siksi se vaatii jatkuvaa arvioimista ja tarvittaessa edel-

leen kehittämistä. 
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Tutkimuksen käytännön arvo on siinä, että siitä saadaan Virossa tehtävälle 

hoitotyölle tärkeitä, näyttöön perustuvia ja tarkoituksenmukaisia suuntia.  

● Hoitoalan koulutuksessa tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kehitettäessä 

hoitotyön suunnittelua ja opetusta koskevia käytännön jaksoja. Tämä lähen-

tää hoitotyön teoriaa ja käytäntöä. 

● Hoitoalan koulutuksen laatua voidaan parantaa harjoitteluohjaajien tarkoi-

tuksenmukaisella koulutuksella ja uudistamalla koulutusohjelmia harjoittelu-

paikkojen ja oppilaitosten yhteistyönä. Tässä on tärkeää ottaa huomioon tut-

kimuksen tulokset ja kytkeä ne opetustyöhön. Opetussuunnitelmien kehittä-

minen tapahtuu työmarkkinoiden vaatimuksien sekä EU:n ja Viron tarpeiden 

mukaisesti.  

● Korkeakoulujen ja terveydenhoitoviranomaisten yhteistyötä kehitetään täy-

dennyskoulutuksilla. Tutkimuksen perusteella hoitotyön keskijohdon koulut-

taminen henkilöstöjohtamisen ja työn organisoinnin alueella on tarpeellista. 

Lisäksi tarvitaan sairaanhoitajien täydennyskoulutusta erityisesti psyykkisten 

ja hengellisten hoitotoimintojen toteuttamisessa. Tutkimus osoitti, että sai-

raanhoitajien osaamista potilaan psyykkisten ja hengellisten ongelmien tun-

nistamisessa ja ongelmiin vastaamisessa hoitotoiminnoilla voisi vahvistaa sa-

moin kuin moniammatillista hoitotyötä.  

● Tähän asti ei ole ollut valtiollisesti tunnustettuja selkeitä menetelmiä ja malle-

ja, joiden avulla voitaisiin suunnitella terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen 

tarvittavan henkilöstön ammattijakaumaa ja mitoitusta. Tämä tutkimus osoit-

ti, että merkittäviä työn organisointiin vaikuttavia tekijöitä olivat osaston hoi-

taja–lääkäri- ja hoitaja–vuodepaikka-suhdeluvut. Näitä pitäisi jatkossa tarkas-

tella kansainvälisten suositusten valossa, kun koulutuspaikkoja suunnitellaan 

valtakunnallisessa päätöksenteossa.  

● Tutkimustulos toi esille, että vaikka potilaan fyysisiin tarpeisiin vastaaminen 

toimii hyvin, erityisesti sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin olisi kiinnitettävä 

huomiota ja otettava ne ammattihenkilöiden, potilaiden ja omaisten välisiin 

keskusteluihin. Keskustelu voisi lähteä sairaanhoitajaliiton samoin kuin poti-

lasjärjestöjen toimesta.  

● Virossa ei ole vironkielistä oppikirjaa hoitotyön ja hoitotieteen kehityksestä, 

hoitotyötä koskevasta lainsäädännöstä eikä hoitoalan tutkimustyöstä. Tämä 

tutkimus on antanut kimmokkeen ja näyttöön perustuvan pohjan oppikirjan 

laatimiselle.  

Tällä tutkimuksella on tärkeä merkitys hoitotieteelle ja hoitotyön käytännölle.  
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Tulosten perusteella seuraavat kehitys- ja tutkimushankkeet vaikuttavat tar-

peellisilta:  

1. Tarton yliopistossa vuonna 1998 käynnistynyt hoitotieteen maisterikoulutus 

keskittyy hoitopedagogiikkaan ja hoitotyön johtamiseen. Virossa suunnitel-

missa on kehittää kolmas koulutusvaihtoehto, joka keskittyy kliiniseen sai-

raanhoitoon. Tärkeää on ottaa huomioon, että hoitotieteen maistereista on 

työmarkkinoilla kysyntää.  

2. Vuonna 2019 on aikomus tehdä samalla mittarilla uusintatutkimus ja verrata 

siitä saatavia tietoja aikaisempiin tuloksiin. Tämän jälkeen on mahdollista 

täydentää mallia ja nähdä hoitotoimintojen dynamiikan kehitys potilaiden hy-

vinvoinnin näkökulmasta. Lisätutkimukset organisaatiota ja toimintaympäris-

töä koskevista aiheista ovat välttämättömiä, koska tähän mennessä on käynyt 

ilmi, että nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi sairaanhoitajien työhön. Näin 

saadaan järjestelmällisesti tutkittua tietoa Virossa tehtävän hoitotyön kehityk-

sestä. Mittaria voisi testata myös muilla kuin sisätautien ja kirurgisilla vuode-

osastoilla. 

3. Suurimpana esteenä Viron terveydenhoitopalvelujen tehostamiselle ja poti-

laskeskeisen hoidon kehittämiselle on sairaanhoitajapula. Henkilöstöpulan 

johdosta ei ole mahdollista kehittää sairaanhoitoa tasolle, joka vastaisi väes-

tön tarpeita ja vähentäisi sekä sairaaloissa että omaishoidossa yksittäisten 

henkilöiden työmäärää. Sairaanhoitajia muuttaa edelleen ulkomaille, ja tämän 

vuoksi on luotava edellytykset sille, että sairaanhoitajat olisivat motivoituneita 

työskentelemään Virossa. Virossa annettava terveydenhoidon koulutus on 

kansainvälisesti arvostettua, mistä on osoituksena se, että suuri joukko viro-

laisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia on siirtynyt ulkomaille töihin.  

4. Kansainvälistä yhteistyötä ja osallistumista verkostoihin on tarpeellista vah-

vistaa edelleen. Pohjoismaiden, erityisesti suomalaisten kollegoiden tuella on 

tärkeä merkitys Viron hoitotieteen kehitykselle. Monet hoitotieteen maisterit 

jatkavat tohtoriopintoja Suomessa. Kansainvälistymiselle luovat hyvän poh-

jan digiteknologian tarjoamat mahdollisuudet.  

Tämä tutkimus tuo lisäarvoa hoitotyön koulutukselle perus-, maisteri- ja tohtori-

tasolla ja antaa tärkeän panoksen Virossa harjoitettavalle hoitotyölle ja  

hoitotieteelle.  
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AND professional  
activity* 
development 

Tietokannat Medline 
 

CINAHL 
Complete 

Academic Search  
Complete 

Health Source: 
Nursing/  

Academic  
Edition 

Regional 
Business 

News 

Master-
FILE 

Premier 

Osumien määrä 965 397 640 181 1 138 

Jatkuu 
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Hyväksytty 47 

 Käsihaku 

Hyväksytty 14 

Kokonaan hyväk-
sytty 

61 
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LIITE 5  

Kyselylomake 

The Baltic-Finland-Nurse Project 

Nurses' Professional Action 

Data Collection in Estonia, Finland, Latvia, Lithuania 

1999-2000 

 

 

 

Nursing Research Institute  
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Dear Nurse, 

In Estonia, Finland, Latvia and Lithuania has been going on The Development project 

for Nursing, Nursing Research and Education (The Baltic-Finland NuRsE-Project). The study 

of Nurses’ Professional Action is a part of this project and focuses on the nurses who 

work on the medical and surgical units and on the long-term wards. Now it is pur-

pose to collect the data in each country. It has been given a permission for the 

study. 

 

The Baltic-Finland NuRsE Project’s leader is the senior lecturer Aino Kallio from Helsinki 

Polytechnic/Health Care and Social Services and the vice leader is Anne Ehasalu from Tallinn 

Medical School. The other board members of the project from Finland are the principal lectur-

er Leila Pihlaja from Mikkeli Polytechnic/School of Social Work and Health Care and the plan-

er of education Inkeri Havu from Helsinki Polytechnic/Health Care and Social Services. The 

board members from Estonia are the medical doctor Mai Lipping from Tallinn Medical School 

and the president of Estonian Nurses Association Ilve-Teisi Remmel. The board members 

from Latvia are the director Inese Paudere University of Latvia Nursing Education Programme, 

the vice president Mara Lazdina from Latvian Nurses association and the chief nurse Sandra 

Lapina from Riga Hospital no 1. The board members from Lithuania are the director of educa-

tion Loreta Gudeliene-Gudeleviciene and the educational coordinators Vilma Krupinskiene, 

Virginija Kriauziene and Rimante Kasiulaityte from Lithuania Center of Professional Training 

and Specialization of Nurses. Scientific leader of the project is RN, DsocSc, PhD, Docent Ritva 

Raatikainen from Tampere University, Department of Nursing Science.  

 

The results of the study will be used to develop the nursing practice, nursing edu-

cation and nursing research in Estonia, Finland, Latvia and Lithuania. By joining to 

this Sturdy of Nurses’ Professional Action you can be with in the international develop-

ment work of nursing. The results of the study will be presented in theses, semi-

nars and in the national and international nursing journals. 
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You can answer to the questionnaire anonymously, and the data will be analyzed 

absolutely confidentially. It is very important that you complete the questionnaire 

carefully. Then it is possible to receive the reliable picture of nursing. 

 

Please, enclose you questionnaire into the return envelope where is 

________________name. Return the envelope to nurse director’s office by 

___________(date), from where they are sent to the person in charge of the study.  

We are happy to give you further information concerning the study. 

Contact person is _______________________________________, phone 

_______________. 

 

 

    
Ritva Raatikainen  Aino Kallio  Inkeri Havu 
Teaduslik juht   Projektijuht  Koolituse planeerija 

    
Leila Pihlaja   Anne Ehasalu  Ülle Ernits 
Uurija    Juhataja asetäitja Kontaktisik 
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The BALTIC-FINLAND NuRsE -Project – NURSES’ PROFESSIONAL 

ACTION 

(Copyright: Raatikainen, R., Havu, I., Kallio, A., Pihlaja, I., Ehasalu, A., Lipping, M., Ernits, Ü., 

Remmel, T., Paudere, I., Lazdina, M., Lapina, S., Gudeliene-Gudeleviciene, L., Kasiulaityte, R., 

Krupinskiene, V., Kriauziene, V.) 

QUESTIONNAIRE TO NURSES 

Circle the number of the most appropriate answer (only one) or write down 

you answer, please! Observe, that questions are typed on both sides of the paper. 

 

1. Country 
1. Estonia 
2. Finland 
3. Latvia 
4. Lithuania 

 

2. Position 
1. Nurse 
2. Other, what? _________________________________________ 

 

3. Permanence of the employment 
1. Permanent 
2. Temporary 

 

4. Working experience as a nurse in the nursing practice _______years. 

 

5. Age ______years. 

 

6. Basic education. Circle only one alternative. 
1. Elementary school (7-9 years) 
2. Secondary school (10-12 years) 
3. Other, what? _________________________________________ 
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7. Do you have a nursing specialization certification? 
1. No 
2. Yes, what? __________________________________________ 

 

8. Do you have a nursing university degree? 
1. No 
2. Bachelor 
3. Master 

 

The following questions concern the working conditions in your ward 

 

9. Working please 
1. Local hospital 
2. Area hospital 
3. Central hospital 
4. University hospital 

 

10. Ward 
1. Medical ward 
2. Surgical ward 
3. Long-term ward (mainly for elderly people; 65 years or over) 

 

11. The main age group of the patients cared for in your ward 
1. Mainly adults (Under 65 years) 
2. Both adults and elderly people 
3. Mainly elderly people (65 years or over) 
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12. Do the patients in your ward have the following types of problems? 

  
Not at all 

Quite 
few 

Quite 
many 

Many 
Very 
many 

1. 
Somatic prob-
lems 

1 2 3 4 5 

2. Mental problems 1 2 3 4 5 

3. Social problems 1 2 3 4 5 

4. 
Religious prob-
lems 

1 2 3 4 5 

 
13. How many beds are there in your ward? __________ (number) 

 

14. How many nurse positions are there in you ward? __________ 
(number) 

 

15. How many physician positions are there in you ward? __________ 
(number) 

 

16. How many nurse assistant positions are there in your ward? 
__________ (number) 

 

17. How many nurse assistants without a professional education are 
there in you ward? __________ (number) 

 

18. How many orderlies are there in you ward? __________ (number) 

 

19. How adequate in your opinion is the number of nurses in relation to 
the number of patients in your ward? 

1. Enough 
2. Fairly enough 
3. Not enough 
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20. Which work shift is lacking the nurses the most? Circle only one al-
ternative! 

1. Not any shift 
2. Morning shift (6.01-12.00) 
3. Day shift (12.01-14.00) 
4. Afternoon shift (14.01-17.00) 
5. Evening shift (17.01-21.00) 
6. Night shift (21.01-6.00) 
7. Every shift 

The following questions concern the aims of the nursing and the time used 

for the nursing activities. Evaluate your last ordinary 7-8 hours morning/day 

or evening work shift. 

 
21. In which shift did you work? 

1. In the morning/day shift (about 7.00-15.00) 
2. In the evening shift (about 15.00-22.00) 

 

22. How long was your shift? __________ hours. 

 

23. How essential in your daily work were the following aims in terms of 
the well-being of the patients you cared for? Think of the shift you 
chose above. Circle the number you consider the most appropriate alterna-
tive.  

  Not at 
all es-
sential 

Not 
very 

essential 
Essential 

Very 
essential 

1. Managing with the daily life ac-
tivities 

1 2 3 4 

2. Achieving a good state of nutri-
tion 

1 2 3 4 

3. No physical symptoms 1 2 3 4 

4. Peaceful sleep 1 2 3 4 

5. The ability to move 1 2 3 4 

6. Normal waste elimination 1 2 3 4 

7. Normal condition of the skin 1 2 3 4 

8. Normal breathing 1 2 3 4 

9. Finding hope 1 2 3 4 

10. Coping with the life crisis 1 2 3 4 
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11. Adapting to a long-term illness 1 2 3 4 

12. Satisfaction 1 2 3 4 

13. Experience of love and tender-
ness 

1 2 3 4 

14. Experience of learning new things 1 2 3 4 

15. Fearlessness 1 2 3 4 

16. Self-esteem 1 2 3 4 

17. Maintenance of the family rela-
tions 

1 2 3 4 

18. Maintenance of the friendships 1 2 3 4 

19. Maintenance of the roles 1 2 3 4 

20. Activity in hobbies 1 2 3 4 

21. Partnership with the other pa-
tients 

1 2 3 4 

22. Self-activity in the every day life 1 2 3 4 

23. Responsibility for the significant 
others 

1 2 3 4 

24. Economical security 1 2 3 4 

25. A religious balance 1 2 3 4 

26. A clear view of life 1 2 3 4 

27. A cheerful experience of belief 1 2 3 4 

28. A confidence in the future 1 2 3 4 

 
24. How much time did you use for the following activities in a patient’s 

physical nursing? Think of the same work shift you thought before. 

 

 
No
t at 
all 

Abou
t 5 

min 

Abou
t 15 
min 

Abou
t 30 
min 

Abou
t 1 

hour 

Abou
t 2 

hours 

Abou
t 3 

hours 

Over 
3 

hours
, how 
much

? 

1. 
Promoting a 
good ability 
for moving 

1 2 3 4 5 6 7  

2. 

Promoting a 
good ability 
for breath-
ing 

1 2 3 4 5 6 7  

3. 

Promoting a 
good mus-
cular 
strength 

1 2 3 4 5 6 7  
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4. 

Promoting a 
good ability 
in coordina-
tion 

1 2 3 4 5 6 7  

5. 

Maintaining 
the nutrition 
and fluid 
Intake 

1 2 3 4 5 6 7  

6. 

Maintaining 
the waste 
elimination 
(bowels and 
urine) 

1 2 3 4 5 6 7  

7. 

Maintaining 
the cleanli-
ness of the 
skin and 
clothes 

1 2 3 4 5 6 7  

8. 

Maintaining 
the ability to 
move 
around 

1 2 3 4 5 6 7  

          

9. 
Preventing 
infections 

1 2 3 4 5 6 7  

10. 
Preventing 
accidents 

1 2 3 4 5 6 7  

11. 
Preventing 
decubitus 

1 2 3 4 5 6 7  

12. 
Preventing 
dehydration 

1 2 3 4 5 6 7  

          

13. 
Tending of 
wounds 

1 2 3 4 5 6 7  

14. 
Taking care 
of the medi-
cation 

1 2 3 4 5 6 7  

15. 
Catheteriza-
ting 

1 2 3 4 5 6 7  

16. 
Giving ene-
ma 

1 2 3 4 5 6 7  

          

17. Training a 1 2 3 4 5 6 7  
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patient to 
use auxiliary 
means 

18. 

Helping a 
patient to 
stand up 
from the 
bed 

1 2 3 4 5 6 7  

19. 

Helping a 
patient to 
start to 
move 
around lead-
ed by the 
hand 

1 2 3 4 5 6 7  

20. 
Giving mas-
sage 

1 2 3 4 5 6 7  

25. How much time did you use for the following activities in a patient’s 
mental nursing? Think of the same work shift you thought before. 

 

 
Not 
at 
all 

About 
5 min 

About 
15 

min 

About 
30 

min 

About 
1 

hour 

About 
2 

hours 

About 
3 

hours 

Over 
3 

hours, 
how 

much? 

1. 
Strengthening 
the belief for 
the future 

1 2 3 4 5 6 7  

2. 
Enhancing 
hope 

1 2 3 4 5 6 7  

3. 
Strengthening 
the self-
esteem 

1 2 3 4 5 6 7  

4. 

Creating pos-
itive, success-
ful experi-
ences 

1 2 3 4 5 6 7  

          

5. 
Maintaining 
the mental 
activity 

1 2 3 4 5 6 7  

6. 
Exercising 
the memory 

1 2 3 4 5 6 7  

7. Listening to 1 2 3 4 5 6 7  
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the life sto-
ries 

8. 
Talking about 
the patients’ 
desires 

1 2 3 4 5 6 7  

          

9. 
Preventing 
fears 

1 2 3 4 5 6 7  

10. 
Preventing a 
disruption of 
self 

1 2 3 4 5 6 7  

11. 

Preventing 
the loss of 
sexual identi-
ty 

1 2 3 4 5 6 7  

12. 

Preventing 
situations 
which pro-
voke aggres-
sive feelings 

1 2 3 4 5 6 7  

          

13. 
Comforting a 
sad patient 

1 2 3 4 5 6 7  

14. 

Discussing 
with a patient 
in order to 
relieve the 
anxiety 

1 2 3 4 5 6 7  

15. 
Calming a 
restless pa-
tient 

1 2 3 4 5 6 7  

16. 
Encouraging 
a depressed 
patient 

1 2 3 4 5 6 7  

17. 
Helping a 
patient to 
accept losses 

1 2 3 4 5 6 7  

18. 

Helping a 
patient to 
build up a 
new self im-
age 
 

1 2 3 4 5 6 7  
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19. 

Helping a 
patient to 
learn new 
skills by a 
mental pic-
ture exercise 

1 2 3 4 5 6 7  

20. 

Helping a 
patient to use 
a creative 
expression as 
a recovery 
strategy 

1 2 3 4 5 6 7  
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26. How much time did you use for the following activities in a patient’s 
social nursing? Think of the same work shift you thought before. 

 

 
Not 
at 
all 

About 
5 min 

About 
15 

min 

About 
30 

min 

About 
1 

hour 

About 
2 

hours 

About 
3 

hours 

Over 
3 

hours, 
how 

much? 

1. 

Increasing a 
patient’s abil-
ity to take 
responsibility 

1 2 3 4 5 6 7  

2. 

Promoting 
the integrity 
of a patient’s 
family rela-
tions 

1 2 3 4 5 6 7  

3. 
Strengthening 
a patient’s 
social roles 

1 2 3 4 5 6 7  

4. 
Increasing a 
patient’s so-
cial activities 

1 2 3 4 5 6 7  

          

5. 

Maintaining a 
patient’s rela-
tions with the 
significant 
others 

1 2 3 4 5 6 7  

6. 
Maintaining a 
patient’s 
friendships 

1 2 3 4 5 6 7  

7. 

Organizing 
recreative 
situations for 
a patient 

1 2 3 4 5 6 7  

8. 

Maintaining a 
patient’s in-
teraction with 
the patient 
community 

1 2 3 4 5 6 7  

          

9. 
Preventing 
the loss of 

1 2 3 4 5 6 7  
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one’s role 

10. 

Preventing 
the decrease 
of a patient’s 
self-activity 

1 2 3 4 5 6 7  

11. 

Preventing 
alienation 
between the 
spouses 

1 2 3 4 5 6 7  

12. 
Preventing 
isolation 

1 2 3 4 5 6 7  

          

13. 

Restoring a 
withdrawn 
patient to the 
social con-
tacts 

1 2 3 4 5 6 7  

14. 
Decreasing 
social help-
lessness 

1 2 3 4 5 6 7  

15. 

Creating a 
social sup-
port Network 
when needed 

1 2 3 4 5 6 7  

16. 
Restoring the 
broken social 
relationships 

1 2 3 4 5 6 7  

          

17. 

Helping a 
patient to 
replace the 
lost roles 
with new 
ones 

1 2 3 4 5 6 7  

18. 

Searching for 
educational 
possibilities 
in order to 
find new 
social activi-
ties 

1 2 3 4 5 6 7  

19. 
Finding a 
new signifi-

1 2 3 4 5 6 7  
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cant person 
in place of 
the lost one 

20. 

Finding new 
hobbies to 
increase a 
patient’s ac-
tivity 

1 2 3 4 5 6 7  

 

27. How much time did you use for the following activities in a patient’s 
religious nursing? Think of the same work shift you thought before. 

 

 
Not 
at 
all 

About 
5 min 

About 
15 

min 

About 
30 

min 

About 
1 

hour 

About 
2 

hours 

About 
3 

hours 

Over 
3 

hours, 
how 

much? 

1. 

Strengthening 
a patient’s 
own convic-
tion 

1 2 3 4 5 6 7  

2. 

Creating pos-
sibilities for 
the religious 
activities 

1 2 3 4 5 6 7  

3. 
Supporting 
the prayer life 
of a patient 

1 2 3 4 5 6 7  

4. 
Supplying 
religious lit-
erature 

1 2 3 4 5 6 7  

5. 

Offering a 
possibility of 
the Holy 
Communion 

1 2 3 4 5 6 7  

6. 
Creating pos-
sibility for a 
pastoral care 

1 2 3 4 5 6 7  

7. 
Creating pos-
sibility for a 
confession 

1 2 3 4 5 6 7  

8. Intercessory 1 2 3 4 5 6 7  
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prayer for a 
patient 

9. 

Arranging a 
religious ser-
vice for a 
patient 

1 2 3 4 5 6 7  

10. 

Calling the 
clergyman to 
come when a 
patient wish-
es 

1 2 3 4 5 6 7  

 

28. Answer to these questions if you have cared for a dying patient dur-
ing last two weeks. How much time did you use during one 7-8 
hours shift to his/her nursing care? Otherwise move to the question 29.  

 

 
Not 
at 
all 

About 
5 min 

About 
15 

min 

About 
30 

min 

About 
1 

hour 

About 
2 

hours 

About 
3 

hours 

Over 
3 

hours, 
how 

much? 

1. 

Relieving the 
symptoms 
(e.g. pain, 
nausea) 

1 2 3 4 5 6 7  

2. 

Taking care 
of the breath-
ing in differ-
ent ways 

1 2 3 4 5 6 7  

3. 
Taking care 
of the skin 

1 2 3 4 5 6 7  

4. 
Taking care 
of the mouth 

1 2 3 4 5 6 7  

5. 
Ensuring the 
fluid intake 

1 2 3 4 5 6 7  

          

6. 
Strengthening 
the feeling of 
security 

1 2 3 4 5 6 7  

7. 
Supporting 
the self-
esteem 

1 2 3 4 5 6 7  
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8. 
Maintaining 
hope 

1 2 3 4 5 6 7  

9. 
Respecting 
the patient’s 
conviction 

1 2 3 4 5 6 7  

10. 
Supporting 
the personal 
tranquility 

1 2 3 4 5 6 7  

          

11. 

Supporting 
the mainte-
nance of the 
primary roles 
(e.g. father, 
daughter, 
woman) 

1 2 3 4 5 6 7  

12. 

Maintaining 
the closest 
human rela-
tions 

1 2 3 4 5 6 7  

13. 
Creating a 
homelike 
environment 

1 2 3 4 5 6 7  

14. 

Acting as a 
significant 
person when 
needed 

1 2 3 4 5 6 7  

15. 

Supporting 
the relatives 
of the dying 
patient 

1 2 3 4 5 6 7  

The following questions concern the organizational issues in you ward.  

29. How is the work distributed in you ward? Circle only one alternative.  
1. According to the tasks 
2. According to the group work model 
3. According to the own nurse model 
4. According to the multiprofessional team model (representants of 

different professional groups solve the patient’s problem together) 
5. Any combination of the first four, what 

_______________________________ 
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30. What is the main leadership style like in you ward? Circle only one al-
ternative. 

1. The orders come only from the superiors 
2. The nurses’ opinions are taken into consideration in decision mak-

ing among the staff 
3. Leadership style based on the patient’s needs; e.g. the patient’s and 

the relatives’ opinions are taken into consideration in the decision 
making and development work 

 

31. What is the physical environment like in you ward? 
1. Poor 
2. Satisfactory 
3. Good 

 

32. What is the communication like between the staff members in you 
ward? 

1. Not open 
2. Quite open 
3. Fully open 

 

33. What is the mental atmosphere like in your ward? 
1. Poor 
2. Satisfactory 
3. Good 

 

34. What is the co-operation like between the different professional 
groups in your ward? 

1. Poor 
2. Satisfactory 
3. Good 

 

35. Which of the following alternatives primarily guides the work in your 
ward? Circle only one alternative. 

1. A daily and a weekly routine program 
2. The individual needs of a patient assessed by the nurse 
3. The negotiation with the patients based on their needs 
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36. How is you daily use of time distributed between the direct nursing 
and the indirect nursing? Circle only one alternative. 

1. I use more time for the indirect nursing (e.g., distribution of the 
medication on the tray, cleaning of the instruments) 

2. I use equal time for the indirect and the direct nursing 
3. I use more time for the direct nursing (e.g., washing a patient, 

changing dressings and giving guidance to the patient) 

 

The following questions concern your daily nursing activities. 

 

37. How do you most usually act when taking care of your patients dai-
ly? Circle the number, which you consider the most appropriate alternative 
of the statements. 

  Fully 
disagree 

Disagree Agree 
Fully 
agree 

1. I report to the other nurses mainly 
about the orders concerning the 
nursing procedures 

1 2 3 4 

2. I often organize the transferring of a 
patient to another care place with-
out having consulted the relatives 

1 2 3 4 

3. The discussions between the patient 
and myself are absolutely confiden-
tial 

1 2 3 4 

4. I inform the patient only about the 
instructions given by the doctor 

1 2 3 4 

5. I take into consideration continu-
ously the patient’s individual wishes 
when the care facility is decided on 

1 2 3 4 

6. I take the initiative in a discussion 
about the care of the patient with 
the relatives 

1 2 3 4 

7. The time I use for nursing interven-
tions is the same for every patient; it 
does not just depend on the need 
for care 

1 2 3 4 

8. I carry out certain nursing activities 
at certain times 
 

1 2 3 4 
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9. I consult the patient when the deci-
sions concerning his/her care are 
made 

1 2 3 4 

10. I actively inform the relatives about 
the patient’s care 

1 2 3 4 

11. I keep in contact with the relatives 
on behalf of a very sick patient 

1 2 3 4 

12. I will intervene if the physician’s 
order is incorrect 

1 2 3 4 

13. The patient has to ask sometimes 
again for a pain relief before I help 
him/her 

1 2 3 4 

14. I often use auxiliary means which 
improve the patient’s independent 
activity 

1 2 3 4 

15. I give a positive feed-back to in-
crease the patient’s autonomy 

1 2 3 4 

16. I take care of every patient accord-
ing to his/her individual needs 

1 2 3 4 

17. When caring the patient, I spend 
most of my time on the nursing 
procedures 

1 2 3 4 

18. My discussion with the patient is 
unnecessary if there is lack of time 

1 2 3 4 

19. I discuss with the patient also when 
not doing the procedures 

1 2 3 4 

20. I introduce myself personally to the 
patient 

1 2 3 4 

21. I make the environment inspiring 
for the patient’s activity 

1 2 3 4 

22. I respect also the human dignity of 
an unpopular patient 

1 2 3 4 

23. I discuss much with the patient 
about the important events in 
his/her life 

1 2 3 4 

24. When choosing nursing procedures, 
I think of how the patient might feel 
about them 

1 2 3 4 
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The following statements concern you opinions about your own action in 

nursing. 

 

38. What principles most usually guide your own nursing action? Circle 
the number you consider the most appropriate alternative of the state-
ments. 

  Fully 
disagree 

Disagree Agree 
Fully 
agree 

1. I often do my duties in the same 
order and time of the day 

1 2 3 4 

2. I do not need arguments for the 
nursing procedures 

1 2 3 4 

3. I can often identify the patient’s 
religious needs in nursing care plan-
ning 

1 2 3 4 

4. I am able to advance the scientific 
development of nursing 

1 2 3 4 

5. I think it is important to understand 
the patient’s description about 
his/her experiences as a base of the 
nursing care 

1 2 3 4 

6. I think that nursing is a call in my 
life 

1 2 3 4 

7. I have good abilities for caring the 
patient as an individual 

1 2 3 4 

8. I perceive my work to consist of 
separate tasks 

1 2 3 4 

9. I am satisfied that I have gained any 
job 

1 2 3 4 

10. I need orders from my superior in 
my work 

1 2 3 4 

11. I support the unpopular colleague 
when he/she is in trouble 

1 2 3 4 

12. I get a feeling of an inner satisfac-
tion from a confidential patient 
relationship 

1 2 3 4 

13. I present new ideas when develop-
ing the nursing practice 

1 2 3 4 

14. I think that my colleagues value me 
as an expert in nursing 
 

1 2 3 4 
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15. If necessary, I take responsibility for 
my colleagues to act professionally 
right 

1 2 3 4 

16. I am able to act as an advocate of 
the patient in spite of the opposite 
opinions 

1 2 3 4 

17. I deal with the only one problem of 
a patient at a time 

1 2 3 4 

18. I develop continuously the quality 
of nursing with others 

1 2 3 4 

19. I have a power to carry out good 
changes in nursing 

1 2 3 4 

20. I do not see that the nursing science 
would make a difference in the pa-
tient care 

1 2 3 4 

21. I do not see the relatives participat-
ing in the care is important 

1 2 3 4 

22. I experience as my task to influence 
on the decisions 

1 2 3 4 

23. I take every patient’s cultural back-
ground into consideration in nurs-
ing care planning 

1 2 3 4 

24. When evaluating the patient care, I 
use nursing models 

1 2 3 4 

 

The following statements concern you nursing education. 

 

39. Think of your nursing education. What was it like? Circle the number 
you consider the most appropriate alternative of the statements. 

  Fully 
disagree 

Disagree Agree 
Fully 
agree 

1. During my nursing education I 
started to understand the purpose 
of my life 

1 2 3 4 

2. The development of a nursing 
based of scientific study results was 
handled during the education 

1 2 3 4 

3. The education gave me the abilities 
to perform separate tasks only 

1 2 3 4 
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4. The education gave me abilities to 
take into consideration the patient’s 
individual needs 

1 2 3 4 

5. The education gave me the abilities 
to improve the quality of nursing 

1 2 3 4 

6. The teachers did not allow any dis-
cussion during the lecturers 

1 2 3 4 

7. I learned mainly on “learning by 
rote” 

1 2 3 4 

8. The teachers said what I should do 
during the education 

1 2 3 4 

9. Learning was based on critical de-
bates in study groups 

1 2 3 4 

10. My personality did not strengthen 
during my nursing education 

1 2 3 4 

11. During the education individual 
needs were taken into consideration 
in learning  

1 2 3 4 

12. The education increased my abilities 
of the self-directed learning 

1 2 3 4 

13. The facts given were mainly based 
on the medical knowledge 

1 2 3 4 

14. The teaching was based on nursing 
models 

1 2 3 4 

15. The teacher encouraged a joined 
responsibility between the students 

1 2 3 4 

16. The education gave me information 
mainly about the care of the physi-
cal illnesses 

1 2 3 4 

17. The teachers supported my personal 
growth 

1 2 3 4 

18. During the education solving social 
problems of the people was prac-
ticed 

1 2 3 4 

19. During the education it was possible 
to study religious matters 

1 2 3 4 

20. Health promotion of the people was 
included in the education 

1 2 3 4 

21. In a study situation I was in I-thou 
relationship with my teacher 

1 2 3 4 

22. During the education we studied 
goal oriented together as equal part-
ners with teachers 

1 2 3 4 
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23. My learning consisted mainly of 
nursing procedures training 

1 2 3 4 

24. During the education my abilities to 
defend the weak ones increased 

1 2 3 4 

25. Caring of a suffering patient was 
included in the education 

1 2 3 4 

26. The knowledge offered in the edu-
cation was based on the knowledge 
practiced in the nursing before 

1 2 3 4 

27. During the education the discus-
sions increased my abilities to un-
derstand experiences 

1 2 3 4 

 
40. Evaluate the following personal characteristics of yourself? Circle the 

alternative number 0-10, which responds the best to your view of yourself. 

  Weak Strong 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Trust            

2. Autonomy            

3. Initiative            

4. Industriousness            

5. Identity            

6. Intimacy            

7. Generativity            

8. Integrity            

9. Empathy            

10. Intelligence            

11. Willpower            

12. Leadership            

 

41. Please, describe what is the most important need for development in 
nursing in you ward? 

 

42. What is especially good in the nursing in your ward? 

Please, make sure that you have answered every question.  

THANK YOU FOR YOUR VALUABLE ANSWERS! 
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LIITE 6 
Sairaanhoitajien taustatekijät, potilaiden ongelmat fyysisen hoitotyön näkökulmasta ja 
ajankäyttö 

Muuttuja 
1999 2009 

KA/KH p-arvo KA/KH p-arvo 

Yleissivistävä koulutus  0.981  0.719 

7–9 vuotta 67,58 (14,45)  72,15 (15,91)  

10–12 vuotta 69,14 (16,63)  70,48 (18,37)  

Muu 68,64 (1710)  74,04 (22,71)  

Erikoistuminen  0.492  0.257 

Ei 68,18 (16,86)  69,19 (17,56)  

Kyllä 69,47 (16,18)  70,61 (19,12)  

Osasto  0.341  0.497 

Sisätautien 67,78 (15,15)  70,64 (18,31)  

Kirurgian 69,57 (15,99)  72,59 (19,12)  

Fyysiset ongelmat potilailla,  
n (%) 

    

Ei lainkaan 59,41 (19,38) 0.004 75,44 (22,79) 0.693 

Muutamassa tapauksessa 67,83 (16,52)  72,20 (20,49)  

Monessa tapauksessa 67,86 (16,15)  74,39 (18,93)  

Useissa tapauksissa 70,42 (15,46)  69,79 (19,06)  

Hyvin useissa tapauksissa 73,38 (17,01)  73,13 (18,49)  

Psyykkiset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.272  0.001 

Ei lainkaan 60,39 (14,11)  61,97 (25,21)  

Muutamassa tapauksessa 67,83 (15,63)  68,31 (20,08)  

Monessa tapauksessa 70,26 (15,83)  70,86 (16,93)  

Useissa tapauksissa 68,32 (17,95)  78,52 (17,70)  

Hyvin useissa tapauksissa 71,38 (20,71)  80,65 (14,30)  

Sosiaaliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.428  0.045 

Ei lainkaan 64,92 (12,91)  70,46 (22,03)  

Muutamassa tapaukses-
sa 

67,25 (15,18)  68,86 (20,69)  

Monessa tapauksessa 69,40 (15,82)  69,66 (17,67)  

Useissa tapauksissa 69,96 (18,43)  75,59 (16,82)  

Jatkuu 
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Hyvin useissa tapauksissa 68,00 (18,42)  76,92 (17,62)  

Hengelliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.027  0.966 

Ei lainkaan 67,49 (16,48)  71,31 (18,67)  

Muutamassa tapauksessa 69,17 (16,41)  71,98 (18,34)  

Monessa tapauksessa 72,64 (19,60)  59,08 (6,87)  

Useissa tapauksissa 77,38 (9,19)  72,24 (30,06)  

Hyvin useissa tapauksissa 91,37 (9,22)  73,48 (0,00)  

Sairaanhoitajien määrän  
riittävyys 

 0.021  0.997 

Riittävä 64,67 (17,10)  70,44 (20,01)  

Melko riittävä 70,35 (15,94)  72,91 (17,42)  

Riittämätön 70,81 (16,03)  70,38 (18,82)  

Viimeksi tehdyn työvuoron 
pituus 

 0.935  0.245 

Noin 8 tuntia 66,83 (16,02)  69,82 (17,47)  

Noin 12 tuntia 69,70 (16,24)  71,49 (18,92)  

Noin 24 tuntia 67,18 (17,86)  85,88 (16,20)  

Työn organisointitapa  0.001  0.926 

Tehtävän mukaan 70,38 (15,03)  70,07 (17,73)  

Ryhmätyön malli 69,57 (14,98)  72,23 (18,12)  

Yksilöllinen hoitotyön malli 69,59 (15,45)  69,02 (17,46)  

Moniammatilliset työryhmät 72,05 (21,25)  70,36 (24,74)  

Yhdistelmä 58,19 (21,03)  72,78 (18,92)  

Johtamistyyli  0.470  0.472 

Autoritaarinen 69,08 (15,73)  73,06 (20,56)  

Sairaanhoitajien mielipiteet 67,27 (17,10)  71,45 (17,64)  

Potilaiden tarpeet 70,72 (16,38)  70,46 (18,99)  

Fyysinen ympäristö  0.722  0.732 

Huono tai tyydyttävä 69,03 (15,82)  70,95 (18,07)  

Hyvä 68,38 (17,59)  72,22 (19,59)  

Työntekijöiden  välinen  
kommunikaatio 

 0.503  0.419 

Ei-avoin 70,20 (15,61)  71,55 (25,32)  

Melko avoin 67,98 (16,44)  72,30 (16,99)  

Täysin avoin 71,43 (17,46)  68,41 (22,59)  

Jatkuu 
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Henkinen ilmapiiri  0.975  0.286 

Huono 67,15 (15,71)  74,94 (18,69)  

Tyydyttävä 69,04 (15,19)  69,26 (17,64)  

Hyvä 68,59 (18,62)  74,31 (19,81)  

Työntekijöiden yhteistyö  0.071  0.330 

Huono 71,52 (15,16)  79,63 (21,21)  

Tyydyttävä 69,84 (15,52)  69,61 (17,99)  

Hyvä 66,89 (17,96)  73,30 (19,19)  

Työn organisointiperuste  0.670  0.837 

Normaali päivä- tai viikko-ohjelma 69,09 (15,18)  69,27 (18,61)  

Potilaiden tarpeiden arviointi 68,25 (17,18)  72,41 (18,34)  

Potilaiden tarpeista neuvottelu 70,47 (15,59)  70,39 (19,23)  

Ajankäyttö  0.386  0.944 

Välilliset hoitotoiminnot 66,67 (17,76)  72,02 (18,57)  

Välilliset ja välittömät hoitotoimin-
not 

69,06 (16,31)  71,03 (17,77)  

Välittömät hoitotoiminnot 69,27 (16,40)  72,80 (23,14)  

KA = keskiarvo, KH = keskihajonta 

Tärkeyden todennäköisyys p osoittaa, eroavatko riippuvan muuttujan (hyvinvoinnin 

komponentin) keskiarvot riippumattoman muuttujan eri arvoilla. Jos p < 0.05, kes-

kiarvot eroavat merkitsevästi eli riippumaton muuttuja vaikuttaa riippuvaan muut-

tujaan tilastollisesti merkitsevästi. 
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LIITE 7 
Sairaanhoitajien taustatekijät, potilaiden ongelmat psyykkisen hoitotyön näkökulmasta 
ja ajankäyttö 

Muuttuja 
1999 2009 

KA/KH p-arvo KA/KH p-arvo 

Yleissivistävä koulutus  0.362  0.897 

7–9 vuotta 65,05 (17,52)  64,11 (15,86)  

10–12 vuotta 66,04 (13,57)  66,32 (13,88)  

Muu 66,83 (13,68)  64,28 (21,55)  

Erikoistuminen  0.750  0.310 

Ei 65,99 (14,93)  63,71 (14,67)  

Kyllä 66,47 (13,29)  66,21 (16,39)  

Osasto  0.116  0.471 

Sisätautien 67,92 (13,76)  66,25 (15,60)  

Kirurgian 64,95 (14,42)  64,34 (16,20)  

Fyysiset ongelmat potilailla,  

n (%) 
 0.751  0.914 

Ei lainkaan 65,77 (13,17)  67,68 (23,36)  

Muutamassa tapauksessa 65,78 (12,34)  65,45 (15,30)  

Monessa tapauksessa 65,82 (17,29)  63,81 (16,80)  

Useissa tapauksissa 65,71 (11,64)  66,73 (15,67)  

Hyvin useissa tapauksissa 67,26 (15,86)  61,85 (19,54)  

Psyykkiset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.847  0.007 

Ei lainkaan 65,60 (8,39)  60,16 (17,59)  

Muutamassa tapauksessa 65,85 (13,00)  64,07 (16,43)  

Monessa tapauksessa 67,05 (14,20)  63,85 (15,17)  

Useissa tapauksissa 65,59 (16,13)  67,69 (15,30)  

Hyvin useissa tapauksissa 66,85 (16,75)  77,36 (12,19)  

Sosiaaliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.322  0.198 

Ei lainkaan 63,81 (12,60)  65,12 (16,03)  

Muutamassa tapauksessa 65,11 (14,88)  63,28 (17,76)  

Monessa tapauksessa 66,66 (13,84)  65,43 (15,03)  

Useissa tapauksissa 66,49 (14,20)  65,06 (14,49)  

Jatkuu 
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Hyvin useissa tapauksissa 67,56 (13,71)  70,89 (16,31)  

Hengelliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.813  0.930 

Ei lainkaan 66,32 (12,62)  64,96 (16,10)  

Muutamassa tapauksessa 66,09 (14,17)  65,85 (15,61)  

Monessa tapauksessa 70,36 (19,57)  73,05 (11,21)  

Useissa tapauksissa 68,05 (14,24)  63,36 (24,24)  

Hyvin useissa tapauksissa 52,09 (49,59)  59,15 (0,00)  

Sairaanhoitajien määrän riittä-
vyys 

 0.794  0.292 

Riittävä 65,88 (14,82)  67,03 (14,65)  

Melko riittävä 67,07 (13,43)  65,54 (14,51)  

Riittämätön 65,63 (14,35)  63,60 (18,14)  

Viimeksi tehdyn työvuoron 
pituus 

 0.031  0.501 

Noin 8 tuntia 63,59 (14,73)  65,20 (13,39)  

Noin 12 tuntia 66,24 (14,43)  65,05 (16,47)  

Noin 24 tuntia 68,34 (12,58)  77,96 (13,77)  

Työn organisointitapa  0.246  0.888 

Tehtävän mukaan 64,99 (13,92)  63,94 (13,88)  

Ryhmätyön malli 66,76 (13,92)  66,43 (15,23)  

Yksilöllinen hoitotyön malli 65,91 (14,44)  62,90 (15,16)  

Moniammatilliset työryhmät 63,18 (20,38)  60,27 (23,07)  

Yhdistelmä 69,30 (10,88)  70,68 (14,47)  

Johtamistyyli  0.509  0.913 

Autoritaarinen 66,23 (14,24)  65,00 (17,20)  

Sairaanhoitajien mielipiteet 65,48 (14,46)  65,45 (15,78)  

Potilaiden tarpeet 67,40 (13,45)  65,21 (15,24)  

Fyysinen ympäristö  0.467  0.290 

Huono tai tyydyttävä 65,82 (14,06)  64,35 (14,91)  

Hyvä 66,80 (14,25)  66,84 (17,11)  

Työntekijöiden välinen  
kommunikaatio 

 0.838  0.889 

Ei-avoin 64,64 (16,86)  62,04 (15,74)  

Melko avoin 66,55 (14,06)  65,93 (15,36)  

Jatkuu 
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Täysin avoin 65,83 (12,70)  64,18 (17,65)  

Henkinen ilmapiiri  0.395  0.129 

Huono 61,93 (16,70)  62,42 (15,77)  

Tyydyttävä 66,48 (13,36)  64,18 (15,02)  

Hyvä 66,56 (14,75)  67,69 (16,91)  

Työntekijöiden yhteistyö  0.686  0.327 

Huono 65,83 (16,27)  61,72 (4,87)  

Tyydyttävä 65,99 (14,15)  64,46 (15,03)  

Hyvä 66,64 (13,86)  66,60 (17,00)  

Työn organisointiperuste  0.156  0.580 

Normaali päivä- tai viikko-ohjelma 62,20 (15,46)  63,80 (15,42)  

Potilaiden tarpeiden arviointi 67,76 (14,04)  65,71 (15,96)  

Potilaiden tarpeista neuvottelu 64,96 (11,80)  66,35 (15,32)  

Ajankäyttö  0.725  0.292 

Välilliset hoitotoiminnot 64,21 (14,46)  63,68 (14,13)  

Välilliset ja välittömät hoitotoimin-
not 

66,99 (13,93)  65,26 (15,72)  

Välittömät hoitotoiminnot 65,51 (14,45)  67,85 (18,56)  

KA = keskiarvo, KH = keskihajonta 
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LIITE 8 
Sairaanhoitajien taustatekijät, potilaiden ongelmat sosiaalisen hoitotyön näkökulmasta ja 
ajankäyttö 

Tunnus 
1999 2009 

KA/KH p-arvo KA/KH arvo 

Yleissivistävä koulutus  0.346  0.824 

7–9 vuotta 57,33 (20,98)  56,91 (19,70)  

10–12 vuotta 55,78(18,38)  55,41 (20,21)  

Muu 58,58 (17,98)  55,62 (26,17)  

Erikoistuminen  0.402  0.683 

Ei 56,35 (19,14)  55,01 (20,00)  

Kyllä 57,78 (18,01)  56,11 (21,80)  

Osasto  0.034  0.292 

Sisätautien 59,29 (18,79)  57,20 (21,54)  

Kirurgian 55,36 (18,38)  53,88 (20,69)  

Fyysiset ongelmat potilailla,  
n (%) 

 0.878  0.617 

Ei lainkaan 48,59 (15,20)  54,66 (27,19)  

Muutamassa tapauksessa 60,98 (16,14)  56,89 (19,41)  

Monessa tapauksessa 56,36 (21,45)  51,46 (21,41)  

Useissa tapauksissa 59,22 (15,57)  54,62 (24,44)  

Hyvin useissa tapauksissa 55,26 (22,06)  57,70 (18,39)  

Psyykkiset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.187  0.237 

Ei lainkaan 61,23 (7,72)  48,28 (28,29)  

Muutamassa tapauksessa 58,28 (18,02)  55,13 (22,50)  

Monessa tapauksessa 57,19 (18,77)  55,39 (18,21)  

Useissa tapauksissa 54,51 (19,92)  54,78 (26,58)  

Hyvin useissa tapauksissa 56,22 (17,96)  63,26 (16,51)  

Sosiaaliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.241  0.182 

Ei lainkaan 56,93 (15,30)  59,26 (13,73)  

Muutamassa tapauksessa 56,66 (18,65)  52,77 (23,00)  

Monessa tapauksessa 55,86 (19,27)  54,79 ( 20,53)  

Jatkuu 
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Useissa tapauksissa 59,13 (18,29)  57,10 (20,24)  

Hyvin useissa tapauksissa 58,75 (15,60)  61,81 ( 22,47)  

Hengelliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.299  0.417 

Ei lainkaan 57,66 (16,57)  54,75 (23,19)  

Muutamassa tapauksessa 56,97 (19,38)  55,97 (19,56)  

Monessa tapauksessa 56,64 (19,66)  74,61 (13,69)  

Useissa tapauksissa 54,83 (15,72)  55,58 (26,56)  

Hyvin useissa tapauksissa 37,42 (37,96)  76,49 (27,82)  

Sairaanhoitajien määrän riittä-
vyys 

 0.190  0.701 

Riittävä 55,51 (17,58)  56,66 (19,18)  

Melko riittävä 56,78 (20,42)  55,20 (21,23)  

Riittämätön 58,43 (17,79)  55,17 (22,72)  

Viimeksi tehdyn työvuoron 
pituus 

 0.301  0.598 

Noin 8 tuntia 56,34 (17,81)  58,85 (18,73)  

Noin 12 tuntia 56,48 (19,36)  54,54 (21,88)  

Noin 24 tuntia 59,32 (16,64)  65,18 (16,65)  

Työn organisointitapa  0.591  0.926 

Tehtävän mukaan 55,45 (18,69)  51,98 (20,90)  

Ryhmätyön malli 59,72 (18,32)  57,96 (21,27)  

Yksilöllinen hoitotyön malli 53,99 (19,75)  52,46 (17,49)  

Moniammatilliset työryhmät 50,62 (19,88)  51,29 (25,14)  

Yhdistelmä 56,62 (15,81)  57,38 (13,71)  

Johtamistyyli  0.837  0.033 

Autoritaarinen 59,46 (16,93)  50,66 (22,38)  

Sairaanhoitajien mielipiteet 54,08 (18,90)  54,76 (22,13)  

Potilaiden tarpeet 59,06 (19,19)  59,84 (18,16)  

Fyysinen ympäristö  0.845  0.197 

Huono tai tyydyttävä 56,80 (17,39)  57,29 (20,71)  

Hyvä 57,31 (20,22)  53,35 (21,71)  

Työntekijöiden välinen  
kommunikaatio 

 0.401  0.907 

Ei-avoin 59,05 (18,78)  54,60 (25,10)  

Jatkuu 
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Melko avoin 56,99 (18,37)  55,97 (19,74)  

Täysin avoin 55,94 (19,65)  54,89 (25,24)  

Henkinen ilmapiiri  0.813  0.976 

Huono 57,42 (18,85)  50,86 (28,34)  

Tyydyttävä 57,11 (17,83)  56,74 (20,35)  

Hyvä 56,82 (19,76)  54,92 (21,23)  

Työntekijöiden yhteistyö  0.201  0.156 

Huono 59,46 (18,47)  48,58 (11,37)  

Tyydyttävä 57,84 (18,31)  58,50 (20,50)  

Hyvä 55,58 (18,99)  52,94 (21,80)  

Työn organisointiperuste  0.794  0.275 

Normaali päivä- tai viikko-
ohjelma 

54,65 (19,78)  50,51 (24,07)  

Potilaiden tarpeiden arviointi 58,30 (18,32)  57,14 (20,78)  

Potilaiden tarpeista neuvottelu 54,89 (17,87)  55,70 (17,98)  

Ajankäyttö  0.856  0.108 

Välilliset hoitotoiminnot 55,56 (18,01)  49,12 (24,07)  

Välilliset ja välittömät hoitotoi-
minnot 

57,84 (18,78)  57,11 (19,88)  

Välittömät hoitotoiminnot 55,75 (18,52)  57,41 (21,42)  

KA = keskiarvo, KH = keskihajonta 
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LIITE 9 
Sairaanhoitajien taustatekijät, potilaiden ongelmat hengellisen hoitotyön näkökulmasta 
ja ajankäyttö 

Muuttuja 
1999 2009 

KA/KH p-arvo KA/KH p-arvo 

Yleissivistävä koulutus  0.479  0.763 

7–9 vuotta 52,20 (21,60)  51,43 (24,61)  

10–12 vuotta 52,65 (19,89)  48,89 (22,74)  

Muu 53,92 (18,71)  50,06 (29,57)  

Erikoistuminen  0.309  0.230 

Ei 52,16 (20,36)  46,11 (24,50)  

Kyllä 54,10 (18,96)  51,45 (24,39)  

Osasto  0.613  0.592 

Sisätautien 53,55 (18,77)  50,51 (23,52)  

Kirurgian 52,68 (20,47)  48,73 (25,81)  

Fyysiset ongelmat potilailla,  
n (%) 

 0.434  0.721 

Ei lainkaan 48,91 (16,20)  40,89 (33,64)  

Muutamassa tapauksessa 56,73 (18,57)  52,53 (26,61)  

Monessa tapauksessa 53,25 (20,89)  43,42 (23,92)  

Useissa tapauksissa 53,03 (18,93)  51,40 (23,22)  

Hyvin useissa tapauksissa 51,07 (21,87)  49,37 (27,24)  

Psyykkiset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 
0.039  0.115 

Ei lainkaan 65,88 (5,92)  54,11 (35,72)  

Muutamassa tapauksessa 54,07 (18,95)  47,56 (22,99)  

Monessa tapauksessa 54,07 (18,95)  47,56 (22,99)  

Useissa tapauksissa 55,02 (19,33)  48,68 (23,32)  

Hyvin useissa tapauksissa 48,60 (21,06)  49,13 (26,43)  

Sosiaaliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.926  0.309 

Ei lainkaan 56,80 (14,48)  58,68 (37,60)  

Muutamassa tapauksessa 53,21 (19,58)  46,02 (25,00)  

Monessa tapauksessa 52,73 (19,56)  48,09 (23,18)  

Jatkuu 
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Useissa tapauksissa 54,75 (20,10)  53,89 (22,87)  

Hyvin useissa tapauksissa 50,16 (20,03)  52,69 (25,00)  

Hengelliset ongelmat potilailla, 
n (%) 

 0.117  0.573 

Ei lainkaan 54,02 (18,92)  49,43 (26,29)  

Muutamassa tapauksessa 52,88 (19,23)  49,08 (22,98)  

Monessa tapauksessa 55,13 (29,75)  78,20 (20,81)  

Useissa tapauksissa 25,94 (27,37)  48,59 (29,97)  

Hyvin useissa tapauksissa 33,65 (33,70)  76,35 (0,00)  

Sairaanhoitajien määrän riittä-
vyys 

 0.020  0.917 

Riittävä 49,46 (18,91)  48,94 (23,21)  

Melko riittävä 54,08 (20,87)  51,02 (24,98)  

Riittämätön 55,01 (19,06)  48,26 (24,93)  

Viimeksi tehdyn työvuoron 
pituus 

 0.698  0.302 

Noin 8 tuntia 52,10 (19,75)  47,05 (21,17)  

Noin 12 tuntia 53,15 (19,66)  50,28 (25,24)  

Noin 24 tuntia 53,38 (20,11)  56,74 (29,15)  

Työn organisointitapa  0.496  0.456 

Tehtävän mukaan 51,68 (20,13)  44,96 (25,73)  

Ryhmätyön malli 53,59 (18,92)  51,52 (23,71)  

Yksilöllinen hoitotyön malli 54,53 (18,93)  42,65 (21,21)  

Moniammatilliset työryhmät 47,91 (27,40)  50,31 (31,38)  

Yhdistelmä 55,28 (17,78)  53,95 (12,59)  

Johtamistyyli  0.930  0.832 

Autoritaarinen 54,90 (18,57)  44,62 (24,66)  

Sairaanhoitajien mielipiteet 50,74 (19,87)  53,30 (24,50)  

Potilaiden tarpeet 54,66 (20,42)  47,44 (23,60)  

Fyysinen ympäristö  0.974  0.913 

Huono tai tyydyttävä 52,96 (19,36)  49,83 (24,99)  

Hyvä 53,09 (20,21)  49,43 (23,85)  

Työntekijöiden välinen  
kommunikaatio 

 0.527  0.963 

Ei-avoin 53,82 (17,84)  52,70 (28,11)  

Jatkuu 
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Melko avoin 53,29 (19,69)  49,27 (24,14)  

Täysin avoin 51,55 (20,99)  50,44 (25,09)  

Henkinen ilmapiiri  0.544  0.594 

Huono 54,34 (21,82)  46,16 (32,97)  

Tyydyttävä 53,27 (19,29)  49,53 (23,41)  

Hyvä 52,49 (20,07)  50,43 (24,83)  

Työntekijöiden yhteistyö  0.259  0.992 

Huono 58,91 (18,59)  47,91 (20,52)  

Tyydyttävä 53,21 (19,90)  49,73 (25,12)  

Hyvä 52,09 (19,52)  49,69 (24,05)  

Työn organisointiperuste  0.562  0.794 

Normaali päivä- tai viikko-ohjelma 49,89 (20,67)  46,13 (28,82)  

Potilaiden tarpeiden arviointi 54,52 (19,87)  51,00 (24,05)  

Potilaiden tarpeista neuvottelu 51,08 (17,36)  47,89 (20,27)  

Ajankäyttö  0.850  0.477 

Välilliset hoitotoiminnot 51,54 (21,00)  44,81 (26,48)  

Välilliset ja välittömät hoitotoimin-
not 

53,95 (19,26)  51,02 (23,98)  

Välittömät hoitotoiminnot 51,53 (20,16)  48,96 (22,94)  

KA = keskiarvo, KH = keskihajonta 

 
 

 


