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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät magneettisairaalamallissa tu-

kevat sairaanhoitajien työhyvinvointia. Katsauksen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitotieteeseen mag-

neettisairaalamallin mukaisesta sairaanhoitajien työhyvinvoinnista. Tutkimusmenetelmänä oli syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteereinä oli englannin kieli, vastaa tutkimuskysymykseen 

ja käsittelee sairaanhoitajan työhyvinvointia magneettisairaalamallin mukaan. Tiedonhaku to-

teutettiin systemaattisesti syksyllä 2019 käyttäen Cinahl, Medic, Medline ja PsycINFO -tietokantoja. 

Hakusanoina tiedonhauissa käytettiin well-being at work, wellbeing at work, job satisfaction, quality 

of working life, työhyvinvoi*, työtyytyväi*, professional quality of life, work-life balance, work sat-

isfaction, employee satisfaction AND magneettisairaala, magnet hospital, magnet hospitals, magnet 

hospital* AND hoitotyö*, nursing, nursing+. Tietokantahaku tuotti kokonaisuudessaan 329 artikke-

lia, joista 26 artikkelia hyväksyttiin mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Valitut tutkimukset olivat ver-

taisarvioituja tieteellisiä tutkimusartikkeleita, jotka oli julkaistu vuosina 2009—2019. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoa analysoitaessa viitekehyksenä käytettiin magneettisairaalamallin ve-

tovoimatekijöitä. Analyysin tuloksena näistä vetovoimatekijöistä nousivat esiin organisaation voi-

maannuttavat rakenteet, transformationaalinen johtaminen, laadukas ammatillinen toiminta ja veto-

voimainen toimintaympäristö. Organisaatio tukee sairaanhoitajien työhyvinvointia mahdollistamalla 

jatkuvan ammatillisen kehityksen ja jaetun johtajuuden sekä yhtenäistämällä toimintamalleja. Työ-

hyvinvointia tukee myös läsnä oleva esimies, joka huomioivalla ja rakentavalla otteella luo positii-

vista ilmapiiriä työyhteisöön. Laadukas ammatillinen toiminta edistää työhyvinvointia luomalla hy-

vän ammatillisen itsetunnon ja pohjan toimiville, vastavuoroisille kollegiaalisille suhteille. Jatkuvaan 

kehitykseen pyrkivä, myönteinen ja innovoiva työympäristö tukee myös sairaanhoitajien työhyvin-

vointia. 

 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että sairaanhoitajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä tunnistettiin 

magneettisairaalamallin neljästä vetovoimatekijästä. Työhyvinvointia tukemalla organisaatiot vetä-

vät puoleensa ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jotka sitoutuvat työhönsä ja edistävät 

hoitotyön jatkuvaa kehitystä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalai-

sissa terveydenhuollon organisaatioissa, joissa tavoitellaan magneettisairaalastatusta tai halutaan 

hyödyntää magneettisairaalamallin vetovoimatekijöitä. 

 

 

Avainsanat: Hoitotyö, magneettisairaalamalli, työhyvinvointi 

 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
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1 JOHDANTO 

 
 
Sairaanhoitajapula on lähitulevaisuuden näkymä Suomen terveydenhuollon saralla. Sairaanhoitajien 

tyytymättömyys työoloihin ja palkkaan on ollut uutisotsikoissa erityisesti tänä keväänä, jolloin käy-

dään neuvotteluja palkankorotuksista ja muista työeduista. Uudistusten ja muutosten keskellä työhy-

vinvoinnin merkitys korostuu. Sairaanhoitajien työhyvinvointia huomioimalla alan vetovoimaa voi-

taisiin vahvistaa. Hyvän työpaikan kriteerit –mittari laadittiin Sairaanhoitajaliiton toimesta vuonna 

2010 ja sitä on käytetty siitä lähtien työhyvinvoinnin kyselyiden pohjana (Sairaanhoitajien työoloba-

rometri 2018). Vuonna 2018 Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen teettämässä kyselyssä nousi esille työn 

mielekkyyden väheneminen riittämättömän henkilöstön ja jatkuvien organisaatiomuutosten vuoksi. 

Työntekijöiden kuormitus kasvaa ja sitä myöten alaa vaihtavien määrä lisääntyy. (Hankonen 2018.) 

 

Sairaanhoitajien työhyvinvoinnin merkitys tiedetään ja sitä on tutkittu paljon, mutta aihetta haluttiin 

lähestyä uudesta näkökulmasta. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sairaanhoi-

tajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä magneettisairaalamallin voimaannuttavien tekijöiden mukai-

sesti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Syöpäkeskuksen, Lasten ja nuorten sairauk-

sien, Sydän- ja keuhkokeskuksen ja Psykiatrian tulosyksiköt ovat hakemassa magneettisairaalasta-

tusta. Työhyvinvointia tarkasteleva uusi näkökulma saattaisi hyödyttää organisaatioita, jotka tavoit-

televat magneettisairaalastatusta. Hoitotyön vetovoimaisuus on vähentynyt huomattavasti viime vuo-

sina kuten aikoinaan Yhdysvalloissa 1980-luvulla, jolloin magneettisairaalamalli luotiin alan veto-

voimaisuuden lisäämiseksi. Sairaanhoitajan työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin panostetaan mag-

neettisairaalamallissa ja sen vaikutukset henkilöstön työtyytyväisyyden lisäksi näkyvät potilastyyty-

väisyydessä sekä organisaatioiden kustannusten laskussa. 

 

American Nurses Credentialing Centerin “Polku erinomaisuuteen” -ohjelma tunnustaa terveyden-

huollon organisaation sitoumuksen luoda positiivinen käytännön työympäristö, joka voimaannuttaa 

ja sitouttaa työntekijät. Panostamalla sairaanhoitajien optimaaliseen työympäristöön, organisaatio ha-

vainnollistaa pysyvän erinomaisuuden kulttuurin, näyttäen tuloksena menestyvän rekrytoinnin huip-

puhakijoilla ja henkilöstön pysyvyyden korkean työtyytyväisyyden myötä. “Polku erinomaisuuteen” 

-ohjelma perustuu voimakkaasti parantamaan sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä, sitouttamaan par-

haan hoitohenkilökunnan ja hoitotyön johdon, kehittämään moniammatillista yhteistyötä, tarjoamaan 

parasta mahdollista hoidon laatua ja tukemaan taloudellista kasvua. (ANCC 2019a.)  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1 Sairaanhoitaja 

 

Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö, joka toimii hoitotyön asiantuntijana. Sairaanhoitajatut-

kinto on edellytys sairaanhoitajana toimimiselle. Ammatinharjoittamisoikeuden saaneet ovat kaikki 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) rekisteröimiä. Sairaanhoitajan työtä säätelee amma-

tinharjoittamista koskeva lainsäädäntö, oikeudelliset normit, moraalinormit, kansainväliset sopimuk-

set, ammattitaito ja ammattietiikka. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on laissa säädetty velvolli-

suus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä perehtyä säännöksiin ja määräyksiin, jotka koskevat 

heidän ammattitoimintaa. Sairaanhoitajan tulee työssään noudattaa ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja po-

tilaiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä ja toimia potilaan oikeuksien puolestapuhujana. Hänen tu-

lee vastata omasta ammatillisesta kehityksestään ja tuntea vastuunsa hoitotyön kehittäjänä. (Ahonen, 

Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist 2012.) 

 

Väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja kärsimyksen lievittä-

minen mainitaan sairaanhoitajan tehtävänä sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa. Sairaanhoitaja auttaa 

kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa ja palvelee niin yksilöitä, perheitä kuin yhteisöjäkin. Poti-

laan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä sai-

raanhoitajat tukevat toisiaan. Sairaanhoitajan tehtävä on auttaa, ohjata ja tukea potilasta terveyteen ja 

sairauteen liittyvissä toiminnoissa silloin, kun hänellä itsellä ei ole siihen voimaa, tahtoa tai tietoa. 

Sairaanhoitaja auttaa potilasta myös tämän kuollessa. Sairaanhoitajan tehtävänä on ihmisen koko-

naisvaltainen hoito ja huolenpito. Sairaanhoitaja voi toimia eri toimintaympäristöissä, kuten perus-

terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisellä ja kolmannella sekto-

rilla. (Kassara, Paloposki, Holmia, Murtonen, Lipponen, Ketola & Hietanen 2005.) 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa sairaanhoitajalla tarkoitetaan sairaanhoitajaa, joka työskentelee sairaa-

lassa tai avohoidon puolella. 
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2.2 Hoitotyö 

 

Hoitoa, jota terveysalan ammattilainen antaa, kutsutaan hoitotyöksi. Hoitotyössä on tarkoituksena 

tähdätä inhimilliseen toimintaan, joka edistää terveyttä ja lievittää kärsimyksiä. Hoitotyön toiminnot 

ja interventiot perustuvat tutkittuun tietoon, ammattilaisten kokemuksiin tai koettuihin käytänteisiin. 

Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa hoitotyön turvallisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

(Eriksson, Isola, Kyngäs, Leino-Kilpi, Lindström, Paavilainen, Pietilä, Salanterä, Vehviläinen-Julku-

nen & Åstedt-Kurki 2012.) 

 

Näyttöön perustuva toiminta (EBP, Evidence-based Practitise) ja näyttöön perustuva hoitotyö (EBN, 

Evidence-based Nursing) määritellään parhaan, saatavilla olevan ajan tasaisen tiedon arvioinniksi ja 

harkituksi käytöksi kyseisen potilaan tai potilasryhmän terveyden edistämisessä ja hoidossa sekä hä-

nen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata potilaan hoidon tarpeeseen käyttämällä vai-

kuttavaksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä. Potilaiden hoidon ja sosiaali- ja terveysalan 

toimintayksiköiden sekä koulutuksen toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden vahvistaminen sekä henkilöstön osaamisen lisääminen ovat näyttöön perustuvan toi-

minnan tavoitteita. (Perälä 1999; Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a.) 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa hoitotyöllä tarkoitetaan sairaanhoitajan antamaa hoitoa sairaalassa tai 

avohoidossa. 

 

 

2.3 Työhyvinvointi 

 

Työturvallisuuslaissa (2002) määritellään työnantajan velvollisuuksiksi työntekijöiden turvallisuu-

den ja terveyden työssä huolehtimisen tarpeellisilla toimenpiteillä. Työnantajan on siis otettava huo-

mioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 

edellytyksiin liittyvät seikat. (Työturvallisuuslaki 2002.) 

 

Työhyvinvoinnille ei ole vain yhtä määritelmää, mutta se voidaan ajatella kokonaisuutena, joka muo-

dostuu työstä ja sen mielekkyydestä, turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja terveydestä. Hyvä ja moti-

voiva johtaminen sekä hyvä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito lisäävät työhyvin-

vointia. Työssä jaksaminen on myös yhteydessä työhyvinvointiin. Henkilöstön voidessa hyvin työ-

hön sitoudutaan paremmin, työn tuottavuus kasvaa ja sairauspoissaolotkin vähenevät. (Sosiaali- ja 
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terveysministeriö 2019b.) Lyhyesti voidaan myös sanoa, että työhyvinvointi voi olla sitä, että ammat-

titaitoiset työntekijät tekevät turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaa-

tiossa. Työhyvinvoinnin edistäminen on osa johtamista, mutta siihen tarvitaan kuitenkin kaikkia osa-

puolia sekä työntekijää itseään, työyhteisöä että johtajia. Työhyvinvointiin panostamalla investoidaan 

myös organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Työntekijöiden vaihtu-

vuus myös pienenee. (Työterveyslaitos 2019a.) 

 

Mankan kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin mukaan hyvinvointi on voimavaralähtöistä. Voima-

varat perustuvat rakennetekijöihin, joita ovat organisaation kulttuuri ja toimintatavat. Myös työn si-

sällöt ja vaikuttamismahdollisuudet ovat rakennetekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin. Raken-

netekijöiden lisäksi kokonaisvaltaiseen työhyvinvointimalliin kuuluu sosiaalinen pääoma, johon vai-

kuttavat johtaminen ja työyhteisö, ja psykologinen pääoma eli yksilön terveys ja henkinen sekä fyy-

sinen kunto. Näihin tekijöihin vaikuttaa myös yksilön oma tulkinta ja asenteet. (Manka & Manka 

2016.) 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa työhyvinvoinnilla tarkoitetaan nimenomaan sairaanhoitajien työhy-

vinvointia. Sairaanhoitajien työolobarometrin (2018) mukaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

ovat toimivat käytännöt, osallistava johtaminen, työn palkitsevuus, asiantuntijuuden kehittäminen, 

korkeatasoinen hoidon laatu ja työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Samat asiat korostuvat 

myös magneettisairaalamallissa, joka toimii katsauksen viitekehyksenä. Sairaanhoitajan työhyvin-

vointia tarkastellaan katsauksessa magneettisairaalamallin voimaannuttavien tekijöiden mukaisesti. 

Voimaannuttavina tekijöinä pidetään laadukasta ammatillista toimintaa, hyvää johtamista ja toimivia 

rakenteita sekä uutta tietoa, innovaatioita ja parannuksia ja hyviä tuloksia (Torppa 2018). Vaikka 

hyvät tulokset lisäävät potilastyytyväisyyttä ja hyödyntävät taloudellisesti organisaatiota, niin emme 

käsittele tätä osa-aluetta katsauksessa, koska sillä näytti olevan vähiten yhteyttä sairaanhoitajan työ-

hyvinvointiin. 

 

 

2.4 Magneettisairaalamalli 

 

Magneettisairaalamalli on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa 1980-luvun alussa vallitsi kova hoitajapula. 

Ongelmina olivat sairaanhoitajien rekrytoiminen ja jääminen alalle. Jotkut sairaalat saivat kuitenkin 

rekrytoitua päteviä hoitajia ja pidettyä heidät hoitotyössä. Näitä sairaaloita alettiin kutsumaan mag-

neettisairaaloiksi niiden vetovoimaisuuden vuoksi. Vuonna 1983 käynnistettiin tutkimus, jonka 
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avulla selvitettiin näiden sairaaloiden vetovoimaisuustekijöitä. Tutkimuksen lähtökohtana oli nimen-

omaan, miten tietyt sairaalat saivat houkuteltua hoitajia töihin ja miten heidät saatiin pysymään 

työssä. Jonkin aikaa tutkimusraportin valmistumisen jälkeen muodostettiin Magneettitunnustus -oh-

jelma. (Poulin 2017.) 

 

Magneettisairaala on organisaatio, joka on saanut tunnustuksen hoitotyön erinomaisuudesta olemassa 

olevien laadun ja turvallisuuden standardeja noudattaen. Organisaatio käy läpi pitkän hakuprosessin. 

Tunnustuksen myöntää The American Nurses Credentialing Center (ANCC). Magneettisairaala tun-

nustus on kansainvälinen laatujärjestelmä. Tunnustuksen saaminen edellyttää hyvää johtamista, laa-

dukasta ammatillista toimintaa, toimivia rakenteita, uutta tietoa, innovaatioita ja parannuksia. Näiden 

myötä saavutetaan myös laadukas, hyvä hoito ja tulokset. Magneettisairaalassa hoitotyön tulee olla 

näyttöön perustuvan tiedon ohjaamaa. (ANCC 2019b.) 

 

Viittä edellä mainittua tekijää kutsutaan magneettisairaalamallin vetovoimatekijöiksi, jotka pitävät 

sisällään 14 kriteeriä. Näitä kriteereitä kutsutaan magneettisairaalamallissa “magneettivoimiksi” 

(Forces of Magnetism). Hoitotyön erinomaisuuden kriteerit (Taulukko 1) eli magneettivoimat ha-

vainnollistavat magneettisairaalamallin vetovoimatekijöitä. (ANCC 2019c.) 

 

 

Taulukko 1.  Hoitotyön erinomaisuuden kriteerit 

1. magneettivoima Hoitotyön johtamisen laatu 

2. magneettivoima Organisaation rakenteet 

3. magneettivoima Johtamistyyli 

4. magneettivoima Henkilöstöpolitiikka ja -ohjelmat 

5. magneettivoima Hoitotyön mallit 

6. magneettivoima Hoidon laatu 

7. magneettivoima Laadun parannukset 

8. magneettivoima Konsultoinnit ja resurssit 

9. magneettivoima Autonomia 

10. magneettivoima Yhteisö ja terveydenhuollon organisaatio 

11. magneettivoima Sairaanhoitajat opettajina 

12. magneettivoima Hoitotyön imago 

13. magneettivoima Ammattikuntien väliset suhteet 

14. magneettivoima Ammattiosaamisen kehitys 

 

 

Magneettisairaalatunnustuksen saaneiden organisaatioiden tuloksia seurataan erilaisin mittarein po-

tilastyytyväisyyden, hoitajien työtyytyväisyyden ja potilasturvallisuuden sekä hoidon laadun suhteen. 

Hyviä tuloksia magneettisairaaloissa selittävinä tekijöinä ajatellaan olevan toimintaympäristötekijät 
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ja johtaminen. Toimintaympäristötekijöiksi luetaan hoitajien ja lääkärien yhteistyösuhteet, hoitajien 

vaikutusmahdollisuudet, riittävyys ja koulutustaso. Hyvät tulokset ja tavoitteet saavutetaan sitoutu-

neen henkilöstön avulla, joka tulisi huomioida johtamistyylissä ja johdon tuessa. (Torppa 2018.) 

Magneettisairaaloissa korostuu moniammatillinen yhteistyö ja arvostus sekä hoitajien lisääntynyt au-

tonomia potilastyössä. Hoitajien työtyytyväisyys näkyy hoitotyön erinomaisessa laadussa, johon pa-

nostetaan opetuksella ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemisella jokaisessa uran vaiheessa. 

(ANCC 2019b.) 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUS-

KYSYMYS 

 

Tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä magneettisairaalamallin 

voimaannuttavien tekijöiden mukaisesti. 

 

Katsauksen tavoitteena on tuottaa tietoa hoitotieteeseen magneettisairaalamallin mukaisesta työhy-

vinvoinnista sairaanhoitajan työssä. Tuotettua tietoa voidaan käyttää hyväksi sairaanhoitajien työhy-

vinvoinnin ja organisaatioiden työhyvinvointia koskevien toimintamallien parantamiseen. Katsauk-

sen tuottamaa tietoa voidaan jatkossa kohdistaa saman aihealueen tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin. 

 

Katsauksen tutkimuskysymys on: “Mitkä tekijät magneettisairaalamallissa tukevat sairaanhoitajan 

työhyvinvointia?” 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä tieteellisten artikkeleiden tuottamasta tiedosta, 

jonka avulla etsitään vastausta tiettyyn tutkimuskysymykseen. Katsauksen avulla yritetään tunnistaa, 

valikoida, arvioida ja yhdistää oleellista ja laadukasta tutkimuksiin perustuvaa tietoa. (Bettany-Salti-

kov 2012.) Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tuottaa puolueeton ja ymmärret-

tävä yhteenveto jo olemassa olevista tutkimuksista ja tuoda esille tiivistettynä tutkimuskysymykseen 

liittyvä tutkimusnäyttö (Joanna Briggs Institute 2019). Hyvässä kirjallisuuskatsauksessa tehdään syn-

teesi aikaisemmasta tiedosta tutkittavan asian suhteen ja osoitetaan olemassa olevan tiedon aukko. 

Tiedonhaku tehdään systemaattisesti. (Kylmä & Juvakka 2014.) 

 

Systemaattista kirjallisuuskatsausta aloitettaessa tulee tehdä tarkka suunnitelma työn eri vaiheista ja 

suunnitelmaa tulee noudattaa. Jo alussa määritellään tarkkaan kriteerit hyväksyttäville tutkimuksille. 

Tällä tavoin varmistetaan myös osaltaan katsauksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen tulisi olla vertaisarvioitu, jotta se pystytään tarvittaessa toistamaan. Systemaat-

tisen kirjallisuuskatsauksen alussa tulisi olla johdanto, jossa käy ilmi sen tarve. Yksittäisten tutki-

muksien luotettavuutta on joskus vaikea arvioida, mutta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla 

voidaan arvioida useiden samaa aihetta kattavien tutkimuksien luotettavuutta verraten niiden tuloksia 

toisiinsa. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa käytetään tarkkaa tieteellistä menetelmää tulosten 

analysoimisessa, jotta virheiden mahdollisuudet ja puolueellisuus minimoitaisiin. (Bettany-Saltikov 

2012.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen järjestelmällinen tiedonhaku eteni prosessina, jonka lähtökohtana oli 

tutkimuskysymys. Vastausta haettiin siihen, mitkä tekijät tukevat sairaanhoitajan työhyvinvointia 

magneettisairaalamallissa. Tutkimusongelman tarkka määrittely kuului tiedonhaun suunnitteluun 

katsauksen tekemiseksi. Tutkimuskysymys muotoiltiin sellaiseksi, että se on ymmärrettävä ja siihen 

voi vastata. Täsmällinen kysymys ohjasi koko tiedonhakua. Kysymyksen asettelua jäsenneltiin 

PICO-kysymyksen avulla. Kysymyksen asettelu PICO-muodossa on tapa jäsentää tiedonhakua siten, 

että saadaan näyttöä juuri halutusta aihepiiristä ja se voi auttaa myös arvioimaan, onko tulos hyödyn-

nettävissä käytännössä. Tutkimuskysymyksen määrittämisen jälkeen tiedonhaussa edettiin 
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vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin tiedonhakua ja seuraavassa vaiheessa se toteutet-

tiin. Seuraavaksi arvioitiin hakuprosessia, josta jatkettiin saatua tutkimustietoa arvioiden. Viimeiseksi 

koottiin tutkimuskysymykseen saadut vastaukset. (Ahonen ym. 2012.) 

 

 

4.2 Kirjallisuushaku 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin systemaattisesti käyttäen Cinahl, Medic, Medline ja 

PsycINFO -artikkelitietokantoja. Tämä kirjallisuuskatsaus perustuu vertaisarvioituihin kansainväli-

siin tieteellisiin tutkimuksiin. Medic -tietokantahaulla katsaukseen ei löytynyt yhtään kotimaista ver-

taisarvioitua tieteellistä tutkimusta. 

 

Kirjallisuuskatsauksen hakusanat valittiin huolellisesti, koska oleellisten hakusanojen poisjättäminen 

heikentää kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta. Tämän kirjallisuuskatsauksen hakusanoiksi etsittiin 

työhyvinvointia kuvaavia sanoja. Hoidokkia käytettiin apuna oikeanlaisten termien etsinnässä. Ennen 

varsinaisia tietokantahakuja tehtiin koehakuja, jotka auttoivat määrittelemään tutkimuskysymykseen 

vastauksia antavia hakusanoja. Joissain tietokannoissa monikkomuotoinen haku tuotti tuloksia ja yk-

sikkömuoto ei, kun taas toisissa tietokannoissa oli toisinpäin. Kirjaston informaatikko toimi apuna 

tiedonhakua tehtäessä. Informaatikko antoi neuvoja, millaisia ja miten hakusanoja kannattaa käyttää. 

 

Cinahl –tietokannassa hakusanoiksi muodostuivat well-being at work, wellbeing at work, job satis-

faction ja quality of working life, jotka yhdistettiin AND komennolla hakusanoihin magnet hospitals 

ja nursing. Medic –tietokannassa hakusanoina käytettiin työhyvinvoi*, työtyytyväi*, job satisfaction, 

quality of working life, professional quality of life, jotka liitettiin yhteen AND komennolla hakusa-

noihin magneettisairaala, magnet hospital ja hoitotyö*, nursing. Medline –tietokannassa valikoitui 

hakusanoiksi work-life balance, job satisfaction, jotka liitettiin AND komennolla hakusanoihin nur-

sing ja magnet hospital. PsycINFO –tietokannassa muodostui hakusanoiksi job satisfaction, work 

satisfaction, employee satisfaction, jotka nivottiin yhteen AND komennolla hakusanoihin nursing ja 

magnet hospitals. Eri tietokantojen hakusanat on esitelty kuviossa 1. Käsihauilla löytyi magneettisai-

raalaan liittyviä tutkimuksia, mutta ne eivät vastanneet asetettuun tutkimuskysymykseen. Magneetti-

sairaala -haulla löytyi myös artikkeleita, joissa tutkimuksen kohteena olevat sairaalat eivät olleet 

magneettisairaaloita vaan ne käyttivät magneettisairaalamallia hoitotyön laadun parannukseen tai laa-

dun vertailuun. (Kuvio1.) 
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Tämän kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteereinä olivat: vastaa tarkasteltavana olevaan tutkimus-

kysymykseen, tarkastelee sairaanhoitajan työhyvinvointia magneettisairaalamallin mukaisesti ja eng-

lannin kieli. Hakutulos kokonaisuudessaan ennen tietokantarajauksia oli 329. Cinahl –tietokannasta 

löytyi yhteensä 270 artikkelia, Medline –tietokannasta 50 artikkelia, PsycINFO –tietokannasta yh-

deksän artikkelia ja Medic –tietokannasta ei löytynyt yhtään artikkelia. Katsaukseen hyväksyttiin 

mukaan vuosina 2009—2019 julkaistut artikkelit. Katsauksesta jätettiin pois kirjallisuuskatsaukset ja 

muut artikkelit, jotka eivät olleet tutkimusartikkeleita tai vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. Infor-

maatikon ohjeistuksen mukaisesti koko teksti saatavilla -rajausta ei käytetty, jotta mahdollisesti oleel-

lisia artikkeleita ei jäisi hausta pois. Tietokantarajausten jälkeen hakutulos oli 79 artikkelia. Kaikkiin 

artikkeleihin tutustuttiin vaiheittain lukien ensin otsikko ja sitten tiivistelmä. 39 artikkelin otsikko ja 

tiivistelmä eivät vastanneet asetettuun tutkimuskysymykseen. Tietokantojen päällekkäisiä artikke-

leita oli neljä. Seuraavassa vaiheessa luettiin artikkelien koko teksti. Kahdesta artikkelista ei ollut 

saatavilla koko tekstiä ja kahdeksan artikkelia ei vastannut tutkimuskysymykseen. Tutkimusaihe 

osoittautui melko laajaksi, mutta noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheita täsmälli-

sesti ja kriittisesti, aineisto rajautui sopivan kokoiseksi. Tietokantahaun tuloksena kirjallisuuskatsauk-

seen valikoitui 26 tutkimusta. Cinahlista mukaan otettiin 20 artikkelia, Medlinesta viisi artikkelia ja 

PsycINFOsta yksi artikkeli. (Kuvio 1.) 
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Tutkimuskysymys: 

Mitkä tekijät magneettisairaalamallissa tukevat sairaanhoitajan työhyvinvointia? 

 

Hakusanat tietokannoittain: 

Cinahl: ”well-being at work” or “wellbeing at work” or “job satisfaction” or “quality of working 

life” AND “magnet hospitals” AND nursing 

Medic: työhyvinvoi* or työtyytyväi* or ”job satisfaction” or “quality of working life” or “profes-

sional quality of life” AND magneettisairaala or “magnet hospital*” AND hoitotyö* or nursing 

Medline: “work-life balance” or “job satisfaction” AND nursing+ AND “magnet hospital” 

PsycINFO: “job satisfaction” or “work satisfaction” or “employee satisfaction” AND nursing 

AND “magnet hospitals” 

 

Tietokannat: 

Cinahl n=270, Medic n=0, Medline n=50, PsycINFO n=9 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

   
  

 

 

  

   

  
 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kirjallisuushakuprosessi 

 

 

 

Sisäänottokriteerit: 

- Vastaa tarkasteltavana olevaan tutkimuskysymykseen 

- Tarkastelee sairaanhoitajien työhyvinvointia magneetti-

sairaalamallin mukaan 

- Kieli: englanti 

Tietokantarajaukset: 

- Ei tutkimusartikkeli (n=155) 

- Ei vertaisarvioitu artikkeli (n=17) 

- Kirjallisuuskatsaus (n=5) 

- Julkaistu muina vuosina kuin 2009-

2019 (n=71) 

- Muu kuin englannin- tai suomenkieli-

nen (n=2) 

Hakutulos kokonaisuudessaan en-

nen tietokantarajauksia N=329 

Rajattu hakutulos n=79 

Poissulkukriteerit: 

- Otsikko ja tiivistelmä ei vastaa asetet-

tuun tutkimuskysymykseen (n=39) 

- Päällekkäinen toisen tietokannan kanssa 

(n=4) 

Otsikon ja tiivistelmän perusteella 

valitut n=36 

Poissulkukriteerit: 

- Koko tekstiä ei saatavilla (n=2) 

- Koko teksti ei vastaa asetettuun tutki-

muskysymykseen (n=8) 

Valinnat tietokannoittain: Cinahl (n=20), Medline (n=5), Medic (n=0), PsycINFO (n=1) 

 

Tietokannoista koko tekstin ja laadunarvioinnin perusteella valitut (n=26) 

 

YHTEENSÄ n=26 
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4.3 Aineiston kuvaus ja laadunarviointi 

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen valittiin hakuprosessin kautta 26 artikkelia (Liite 1). Kaikki artikkelit 

olivat vertaisarvioituja ja julkaistu tieteellisissä lehdissä. Kaikki katsaukseen mukaan otetut tutki-

mukset olivat englanninkielisiä. Tutkimukset olivat valtaosin tehty Yhdysvalloissa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). Tutkimuksista vain kaksi oli tehty Kana-

dassa (16, 26) ja yksi Taiwanissa (8). 

 

Tutkimukset oli julkaistu vuoden 2009 ja 2018 välillä. Eniten julkaisuja oli vuosikymmenen vaih-

teessa, mutta sen jälkeen julkaisuja oli tasaisesti vuosien 2013—2018 välillä. Suurin osa tutkimuk-

sista oli määrällisiä (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

Laadullisia tutkimuksia oli kaksi (14, 19) ja yhdessä tutkimuksessa oli käytetty sekä määrällisiä että 

laadullisia menetelmiä (2). Yhdessä tutkimuksessa oli käytetty kvasikokeellista tutkimusmenetelmää 

(7). 

 

Yhdessä määrällisessä tutkimuksessa oli vain 95 osallistujaa (n=176), jotka oli valikoitu muka-

vuusotannalla (22). Muut määrällisten tutkimuksien osallistujamäärät vaihtelivat 129 ja 1439 välillä 

(1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26). Sekundäärisiä aineistoja käytettäessä osallistujamäärät 

olivat huomattavasti suurempia vaihdellen 1407 ja 26276 välillä (3, 8, 17, 18, 23, 25). Osallistuja-

määrään vaikutti tutkimuksen laajuus esim. neljä osavaltiota Yhdysvalloissa tai tutkimuksen toteut-

taminen kahdessa eri maassa. Myös vertailu eri ikäluokkien välillä näkyi osallistujamäärässä. Yh-

dessä tutkimuksessa oli käytetty sekundääristä aineistoa, josta analysoitiin ainoastaan avointen kysy-

mysten vastaukset (n=135) induktiivisella sisällön analyysimenetelmällä (2). Laadullisten tutkimuk-

sien osallistujamäärät olivat luonnollisesti huomattavasti pienemmät vaihdellen 10 ja 101 välillä (14, 

19). Kvasikokeellisessa tutkimuksessa oli mukana ennen interventiota 59 hoitajaa ja intervention jäl-

keen 45 hoitajaa (7). Kaksi tutkimuksista oli laadunparannusprojekteja, joissa toisessa osallistuja-

määrä oli ennen interventiota 64 ja intervention jälkeen 57 (9). Toisen laadunparannusprojektin osal-

listujamäärät olivat 840 ja 859 (15).  

 

Suurimmassa osassa tutkimuksista käytettiin kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimusmenetelmiä. 

Määrällisissä tutkimuksissa aineisto kerättiin kyselylomakkein (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,15, 16, 20, 

21, 22, 24, 26). Tutkimuksissa käytettiin mittareina seuraavia: “How Well Are We Working To-

gether” (7), “Adapted Index of Work Satisfaction” (7), “Adapted Index of Job Enjoyment” (7), 

“Group Cohesion Scale” (7), “Professional Quality of Life” (1), “The Baptist Health Nurse Retention 
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Questionnaire” (13), “The Nursing Work Index-Practice Environment Scale” (26), “The Conditions 

of Work Effectiveness Questionnaire II” (26), “The Pressure Management Indicator” (26), “The 

Maslach Burnout Inventory” (26) ja “The Verbal Abuse Scale” (25). 

 

Seitsemässä tutkimuksessa (2, 3, 8, 17, 18, 23, 25) oli käytetty sekundääristä aineistoa. Yksi sekun-

dääristä aineistoa käyttäneistä tutkimuksista oli alun perin kvantitatiivinen, mutta avointen kysymys-

ten vastauksia analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysimenetelmää (2). Yhdessä tutkimuk-

sessa oli käytetty sekä sekundääristä että kyselylomakkeen avulla kerättyä aineistoa (9). Yhdessä tut-

kimuksessa tietoa kerättiin syvähaastattelun avulla (14) ja yhdessä ryhmä- ja yksilöhaastatteluin (19). 

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetuista vertaisarvioiduista tutkimuksista suurin osa oli tehty 

magneettisairaaloissa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 24, 26). Tutkimuksissa käsiteltiin työtyy-

tyväisyyttä, myötätuntotyytyväisyyteen ja myötätuntouupumiseen vaikuttavia tekijöitä, kommuni-

kaation, ristiriitojen ja yhteistyön merkitystä, työhön sitoutuneisuutta, työympäristön merkitystä, ura-

kehityksen ja ammattitaidon kehittämisen tukemista, tuen muotoja ja mentoroinnin ja voimaantumi-

sen vaikutuksia sekä hoidon laadun ja henkilöstömitoituksen merkitystä. 

 

Osassa tutkimuksia verrattiin tuloksia magneetti- ja ei-magneettisairaaloiden välillä (3, 10, 17, 21, 

23, 25) mm. työhön sitoutuneisuudessa, työtyytyväisyydessä, työn määrässä, organisaation tuessa, 

hoitotyön vihamielisyydessä, sanallisessa pahoinpitelyssä, sairaanhoitajien asenteissa, työympäris-

tössä, henkilöstömäärässä, työuupumisessa ja hoitotyön laadussa. 

 

Yhdessä tutkimuksessa verrattiin magneettisairaalan, magneettimatkalla olevan ja ei-magneettisai-

raalan välillä esiintyviä eroja mm. työssä, työympäristössä ja ammatillisissa suhteissa (18). Taiwa-

nissa tehdyssä tutkimuksessa käsiteltiin magneettisairaalaominaisuuksien esiintyvyyttä sekä työtyy-

tyväisyyden ja magneettisairaalaominaisuuksien välistä yhteyttä (8). Myös magneettisairaalakritee-

rien mukaisten muutosten myötä esiintyviä laadunparannuksia hoitotyössä tutkittiin yhdessä tutki-

muksessa (15). 

 

Magneettisairaalamalliin perustuvan rakeenteellisen voimaantumisen ja tuen vaikutuksia vastaval-

mistuneiden sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen, ammattitaitoon, uranvaihtoaikomuksiin ja hoidon 

laatuun (16) tutkittiin Kanadassa. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin magneettisairaalan viitekehyksen 

mukaisesti hoitajien työtyytyväisyyttä ja työtyytymättömyyttä sekä kerättiin hoitajien näkemyksiä 
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ratkaisuista (19). Myös magneettimatkalla olevan organisaation muutosten vaikutusta hoitajien työ-

tyytyväisyyteen (12) oli tutkittu. 

 

Magneettisairaaloita on yhteensä 505 ja suurin osa näistä sijaitsee Yhdysvalloissa. Euroopassa mag-

neettisairaaloita on tällä hetkellä ainoastaan Belgiassa yksi. Belgian lisäksi magneettisairaaloita on 

vain muutamia muissa maissa kuten Libanonissa, Australiassa, Kanadassa ja Saudi-Arabiassa. Uu-

simmat magneettisairaalatunnustukset on annettu tänä vuonna Jordaniaan, Arabiemiraatteihin, Kii-

naan ja Japaniin. (ANCC 2019d.) Tästä syystä suurin osa tutkimuksista oli tehty Yhdysvalloissa. 

Tutkimukset, jotka eivät olleet toteutettu magneettisairaalassa, olivat käyttäneet magneettisairaala-

mallia viitekehyksenä. 

 

Tähän katsaukseen mukaan otettujen artikkelien laatu tulee arvioida kriittisesti. Joanna Briggsin laa-

dunarviointikriteerit kirjallisuuskatsauksille on yleisesti käytetty laadunarvioinnin väline. Laadulli-

sille ja määrällisille tutkimuksille on omat laadunarviointikriteeristöt. Tähän kirjallisuuskatsaukseen 

mukaan valittujen tutkimusten laadunarviointi toteutettiin Joanna Briggs –instituutin ohjeita noudat-

taen. Eri tutkimusmenetelmin toteutettujen tutkimusten laadunarviointiin käytettiin menetelmän mu-

kaista tarkistuslistaa. Laadunarviointimenetelmissä laadullisissa tutkimuksissa korkein mahdollinen 

pistemäärä oli 10/10, määrällisissä tutkimuksissa 8/8 ja kvasikokeellisessa tutkimuksessa 9/9. Laa-

dunarvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi kaikkien 26 tutkimuksen laadunarvioinnin tekivät mo-

lemmat kirjallisuuskatsauksen tekijät ensin itsenäisesti, jonka jälkeen kriteereitä pohdittiin yhdessä 

syvällisemmin. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2019a.) 

 

Laadullisten tutkimuksien laadunarvioinnissa pistemäärät olivat 10/10 (14), 9/10 (19) ja 8/10 (2). 

Pistemääriä vähensivät tutkijan kulttuuristen tai teoreettisten lähtökohtien mainitsemattomuus tai 

puutteellinen arviointi tutkijan vaikutuksesta tutkimukseen. Yksi laadullisista tutkimuksista (2) oli 

alun perin määrällinen, josta sekundääriaineistona käytettiin vain avointen kysymysten vastaukset. 

Kvasikokeellisen laadunarvioinnin pistemäärä oli 6/9 (7). Pistemäärää vähensi osallistuneiden ryh-

mien erilaisuus ja kontrolliryhmien puute sekä seurannan aikana tapahtuneen osallistuneiden kadon 

syyn arvioinnin puute. Määrällisten tutkimuksien laadunarvioinnin korkein saavutettu pistemäärä oli 

8/8 (22, 24) ja matalin pistemäärä oli 4/8 (9, 25, 26). Määrällisten tutkimuksien laadunarvioinnissa 

keskimääräisesti eniten oli 7/8 saatu pistemäärä (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23). 

Pisteen vähennys johtui joko tutkijan/tutkijoiden koulutustason, tutkimusosaamisen ja vastuun tai 

osallistujien valintakriteereiden tarkasta määrittelyn puuttumisesta. Usean pisteen vähennys johtui 

edellä mainittujen kriteerien lisäksi sekoittavien tekijöiden vaikutusten huomioimisen ja soveltuvien 
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tilastollisten menetelmien puutteesta tai osallistuneiden mukaanotto- ja poissulkukriteerien sekä koh-

deryhmän ja tutkimusolosuhteiden riittämättömästä kuvailusta. Yhdessä tutkimuksessa (5) oli käy-

tetty sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä, mutta laadunarvioinnissa käytettiin mää-

rällistä kriteeristöä, sillä määrällinen osuus oli laajempi. (Liite1.) 

 

 

4.4 Aineiston analysointi sisällönanalyysi menetelmää käyttäen 

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan jo valmista tietoa tai aineistoa kuvailla tiiviste-

tyssä muodossa. Sisällönanalyysissä tarkastellaan tutkimusaineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroa-

vaisuuksia etsien ja tiivistäen saatua tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysissä käytettiin deduktiivista lähestymistapaa, jonka teo-

reettisena viitekehyksenä oli magneettisairaalamallin vetovoimatekijät. Deduktiivisen päättelytavan 

mukaisesti edettiin yleisestä kuvauksesta yksittäiseen eli tässä katsauksessa magneettisairaalamallin 

voimaannuttaviin tekijöihin (Kylmä & Juvakka 2014). Kyseisen mallin vetovoimatekijöistä muodos-

tettiin analyysirunko, jonka luomiin rajoihin aineistosta nousseet pelkistykset luokiteltiin. Aineiston 

analyysia ohjasi siis jo olemassa oleva kehys. (Elo & Kyngäs 2008; Tuomi & Sarajärvi 2002.) Tut-

kimuksen tarkoitus ja kysymyksen asettelu ohjasivat sisällönanalyysiä. Analyysirungon muodosta-

misen jälkeen aineistosta etsittiin vastauksia tutkimuskysymykseen: Mitkä tekijät tukevat sairaanhoi-

tajan työhyvinvointia magneettisairaalamallissa? Aineistoa läpikäymällä saatiin yleiskuva tutkitta-

vasta ilmiöstä. Selkeän yleiskuvan saamisen jälkeen, aineisto pilkottiin osiin ja siitä etsittiin alkupe-

räisilmaisuja, jotka kuvasivat työhyvinvointia tukevia tekijöitä. Nämä alkuperäisilmaisut sijoitettiin 

analyysirunkoon niiden sisältöä vastaavien käsitteiden alle. Kaikki kirjallisuuskatsaukseen valikoidut 

artikkelit olivat englanninkielisiä, jonka vuoksi alkuperäisilmaisut tarkastettiin useaan otteeseen. Al-

kuperäisilmausten asiayhteys tarkastettiin myös pelkistyksiä tehtäessä. Alkuperäisilmaisuja oli 113. 

Näistä merkityksellisistä alkuperäisilmaisuista aloitettiin pelkistäminen. (Kylmä & Juvakka 2014.) 

 

Graneheimin & Lundmanin (2004) mukaan pelkistämisestä voidaan puhua myös tiivistämisenä, sillä 

se viittaa asian lyhentämiseen kuitenkin säilyttäen ydin sisällön. Kylmää & Juvakkaa (2014) mukail-

len laatua kuvaavat sanat pyrittiin säilyttämään pelkistyksissä ja välttämään liiallinen typistäminen. 

Pelkistyksissä käytettiin myös osittain samoja sanoja kuin alkuperäisilmaisuissa pyrkien säilyttämään 

asian ydin. (Kylmä & Juvakka 2014.) Hakustrategian tuotoksena saatiin 344 pelkistystä. 
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Seuraavaksi pelkistykset koottiin erilliselle tiedostolle, jossa niitä vertailtiin ja ryhmiteltiin saman-

kaltaisuuksien mukaan. Vertailussa ja ryhmittelyssä pidettiin mielessä muodostettu analyysirunko. 

Analyysi eteni induktiivisesti. Pelkistykset, jotka olivat sisällöltään samankaltaisia, yhdistettiin ja 

niille nimettiin alaluokat, joita oli 60. Tämän jälkeen samansisältöiset alaluokat yhdistettiin yläluok-

kiin ja näitä oli 21. Luokkien nimeämisessä huomioitiin, että kaikki sen alla olevat pelkistykset/ala-

luokat kuvasivat kyseistä luokan nimeä. Analyysirungon pääkäsitteiden sisältö muodostui niiden ai-

healuetta vastaavista yläluokista. Luokittelu vietiin eteenpäin vähitellen välttäen liian nopeaa abst-

raktiotason nostoa. (Taulukko 2.) Näin tehtäessä saatiin vastaus tutkimuskysymykseen. Sisällönana-

lyysin viimeinen vaihe eli abstrahointi tapahtui vähitellen analyysin vaiheiden edetessä. (Kylmä & 

Juvakka 2014.) 

 

Sisällönanalyysi oli hyvä menetelmä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineiston analysoimiseen, 

sillä sen avulla jo olemassa olevasta aineistosta ei analysoitu kaikkea tietoa vaan etsittiin vastausta 

tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimuskysymykseen. Sisällönanalyysillä pystyttiin kuvaamaan hyvin 

sairaanhoitajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä tiivistetyssä muodossa. (Kylmä & Juvakka 2014.) 

 

 

Taulukko 2. Analyysiesimerkki alkuperäisilmaisuista yhteen pääluokkaan 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Mahdollisuudet edetä 

uralla ja olla tietoi-

nen uusimmista tren-

deistä ja teknologi-

asta vahvistivat työ-

tyytyväisyyttä. (14) 

Tietoisuus uusim-

mista trendeistä vah-

visti työtyytyväi-

syyttä (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uusi tieto inspiroi 

hoitotyössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innovatiivisuus 

herättää kiinnos-

tusta hoitotyön 

edistämiselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietoisuus uusim-

masta teknologiasta 

vahvisti työtyytyväi-

syyttä (14) 

Työtyytyväisyyttä ja 

voimaantumista sekä 

hoidon laatua mitat-

taessa korkeimmiksi 

arvioitiin mahdolli-

suudet oppia uutta ja 

käyttää oppeja hy-
väksi sekä työtove-

rien väliset toimivat 

suhteet. (26) 

Uusien oppien hy-

väksi käyttäminen ar-

vioitiin merkittäväksi 

tekijäksi työtyytyväi-

syydessä (26) 
Uusien oppien hy-

väksi käyttäminen ar-

vioitiin merkittäväksi 

tekijäksi voimaantu-

misessa (26)  

Tutkimustiedon ja 

sosiaalisen median 

käyttö mainittiin 

myös ammattitaidon 

ja urakehityksen tu-

kemisessa. (6) 

Tutkimustiedon 

käyttö tuki ammatti-

taidon kehitystä (6) 
Tutkimustiedon 

käyttö tuki urakehi-

tystä (6) 
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Magneettisairaalat 

olivat useammin 

opetussairaaloita ja 

teknologiaa käytet-

tiin enemmän. (17) 

Magneettisairaalassa 

käytettiin teknolo-

giaa enemmän (17) 

 

 

 

 
Innovoiva työ-

paikka luo mie-

lenkiintoa työtä 

kohtaan 

Vetovoimainen 

toimintaympäris-

tötukee työhyvin-

vointia  Magneettisairaalat 

olivat useammin ope-

tussairaaloita (17) 

Työssä pysyvyyttä 

sairaanhoitajien mie-

lestä parantavat pa-

lautteiden myötä teh-

dyt parannukset hoi-

totyössä. (5) 

Palautteiden myötä 

tehdyt parannukset 

hoitotyössä paransi-

vat työssä pysyvyyttä 

(5) 

Magneettisairaaloissa 

oli paremmat työym-

päristöt. (17) 

Magneettisairaaloissa 

oli paremmat työym-

päristöt (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Suotuisat työolot 

ovat vetovoimai-

sia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Myönteinen työ-

ympäristö edistää 

työtyytyväisyyttä 

Tulokset vahvistivat 

myös magneettisai-

raaloissa olevan po-

sitiivisempi työym-

päristö, jossa päte-

vien hoitajien sanal-

lisen väkivallan sie-

tokyky on mata-

lampi. (25) 

Magneettisairaaloissa 

oli positiivisempi 

työympäristö (25) 

Magneettisairaalassa 

työskentely ja työ-

tyytyväisyys vaikut-

tivat positiivisesti 

potilashoidon laadun 

arviointiin hoitajami-

toitukseen suhteutet-

tuna. (20) 

Magneettisairaalassa 

työskentely vaikutti 

positiivisesti potilas-

hoidon laadun arvi-

ointiin hoitajamitoi-

tukseen suhteutet-

tuna (20) 

Kaikki hoitajat koki-

vat hyvän olon koke-

muksen vaikuttavan 

työtyytyväisyyteen. 

Hyvänä olona mai-

nittiin itseluottamus 

ammattiroolissa, tyy-

tyväisyys valittuun 

organisaatioon ja po-

tilaan asioiden hoita-

minen parhaalla 

mahdollisella ta-
valla. (14) 

Tyytyväisyys valit-

tuun organisaatioon 

vaikutti työtyytyväi-

syyteen (14) 

Magneettisairaa-

lassa kollegoiden 

tuki, työssä pysy-

vyys, työtyytyväi-

syys ja sopiva työ-

määrä oli sairaanhoi-

tajien arvioimana 

korkeampi kuin ei-

magneettisairaalassa 

Sairaanhoitajat ar-

vioivat työtyytyväi-

syyden korkeam-

maksi magneettisai-

raalassa kuin ei-mag-

neettisairaalassa (3) 
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eri vuosina mitat-

tuna. (3) 

Magneettisairaalassa 

työskentelevillä hoi-

tajilla oli vähemmän 

työtyytymättömyyttä, 

työuupumusta ja ai-

komusta lähteä työs-

tään. (25) 

Magneettisairaalassa 

työskentelevillä sai-

raanhoitajilla oli vä-

hemmän työtyyty-

mättömyyttä (25) 

Yksikön erikoistu-

neisuus myötävai-

kutti siihen, että työ-

uupumusta ja trau-

maperäistä stressiä 

esiintyi vähem-

män. (1) 

Yksikön erikoistu-

neisuus vähensi työ-

uupumusta (1) 

Yksikön erikois-

tuneisuus keven-

tää työn kuormi-

tusta Yksikön erikoistu-

neisuus vähensi trau-

maperäistä stressiä 

(1) 

Vihamielisyyttä 

esiintyi sekä mag-

neetti- että ei-mag-

neettisairaaloissa. 

Vihamielisyyttä ra-

portoitiin kuitenkin 

vähemmän magneet-

tisairaaloissa. (10) 

Magneettisairaalassa 

raportoitiin vähem-

män vihamielisyyttä 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Työntekijöistä 

huolehtiva työ-

paikka tuo muka-

naan työtyytyväi-

syyttä 

Magneettisairaalassa 

työskentelevillä hoi-

tajilla oli vähemmän 

työtyytymättömyyttä, 

työuupumusta ja ai-

komusta lähteä työs-

tään. (25) 

Magneettisairaalassa 

työskentelevillä sai-

raanhoitajilla oli vä-

hemmän työuupu-

musta (25) 

Tulokset vahvistivat 

myös magneettisai-

raaloissa olevan po-

sitiivisempi työym-

päristö, jossa päte-

vien hoitajien sanal-

lisen väkivallan sie-

tokyky on mata-

lampi. (25) 

Magneettisairaaloissa 

sanallisen väkivallan 

sietokyky oli mata-

lampi (25) 

Hyvät työsuhteet ja 

välittävä työympä-

ristö olivat merkittä-

viä tekijöitä työtyy-

tyväisyyteen ja 

työssä pysyvyyteen. 

(22) 

Välittävä työympä-

ristö oli merkittävä 

tekijä työtyytyväi-

syyteen (22) 
Välittävä työympä-

ristö oli merkittävä 

tekijä työssä pysy-

vyyteen (22) 
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5 TULOKSET 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineistosta nousi esille sairaanhoitajien työhyvinvointia tukevia teki-

jöitä neljästä magneettisairaalamallin voimaannuttavasta ulottuvuudesta, joita olivat organisaation 

voimaannuttavat rakenteet, transformationaalinen johtaminen, laadukas ammatillinen toiminta ja ve-

tovoimainen toimintaympäristö. 

 

 

5.1 Organisaation voimaannuttavat rakenteet 

 

Organisaation voimaannuttavat rakenteet tukevat sairaanhoitajien työhyvinvointia. Organisaation 

voimaannuttavista rakenteista esiin nousivat ammatillisen kehityksen mahdollistaminen, asianmukai-

nen palkkio tehdystä työstä, jaettu johtajuus, yhdessä tekemisen voima ammatillisessa kasvussa, yh-

tenäiset toimintamallit ja arvostus hoitotyötä kohtaan (Taulukko 3). 

 

 

Taulukko 3. Organisaation voimaannuttavat rakenteet alaluokista pääluokkaan 
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Ammatillisen kehityksen mahdollistaminen lisää työtyytyväisyyttä. Sairaanhoitajat kokevat mahdolli-

suuden ammatilliseen kasvuun tärkeänä asiana hoitotyössä (8, 14, 22, 26). Ammatillisen kehittymisen 

mahdollistamisen lisäksi organisaation tuki uralla etenemiseen lisää työtyytyväisyyttä. Organisaation 

investointi koulutuksen mahdollistamisessa koetaan arvokkaana (6, 14). Merkityksellistä on rahalli-

nen tuki ura- ja ammattitaidon kehityksessä kuten myös sairaalan sisäinen akateeminen koulutus. 

Kouluttautuminen edesauttaa sairaanhoitajien hyvänolon tunnetta työssä (1, 21, 23), parantaa myötä-

tuntotyytyväisyyttä ja vähentää työuupumusta. 

 

Asianmukainen palkkio tehdystä työstä innostaa hoitotyössä. Riittävä rahallinen korvaus toimii kan-

nustimena työelämässä (5, 8, 19). Asianmukainen palkka edistää sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä 

ja työssä pysyvyyttä. Erikoistumisesta ja ylityöstä tulee saada rahallista kompensaatiota. Työtyyty-

väisyyttä edistävät myös työedut (5, 18), joita kaivataan lisää. Työetujen parantaminen lisää työssä 

pysyvyyttä. 

 

Jaettu johtajuus hoitotyössä vahvistaa työtyytyväisyyttä. Vastuun tasapuolinen jakaminen voimaan-

nuttaa työyhteisöä (5, 7, 14, 18). Sairaanhoitajien vastuuttaminen lisää työssä pysyvyyttä ja työtyy-

tyväisyyttä. Nimetyn vastaavan sairaanhoitajan avulla parannetaan työn organisointia. Vaikuttamis-

mahdollisuudet hoitotyössä vahvistavat työtyytyväisyyttä (14, 16, 18, 19). Työntekijöiden valinta-

prosessiin, työympäristöön ja päätöksiin vaikuttaminen työpaikalla lisäävät työtyytyväisyyttä. 

 

Yhdessä tekemisen voima tukee ammatillista kehitystä. Ryhmään kuuluminen on eduksi sairaanhoi-

tajien ammatillisessa kasvussa ja verkostoituminen on hyödyksi osaamisen kehittymisessä. (6) Pro-

jektit, komiteoihin osallistuminen ja sosiaalisen median käyttö tukevat urakehitystä. 

 

Yhtenäinen toimintamalli tukee käytännön työtä. Yksiselitteinen työn järjestely tuo selkeyttä sairaan-

hoitajien työhön (7, 19). Roolien ja työnkuvien selkiyttäminen tukevat työtyytyväisyyttä ja aikatau-

luttaminen parantaa työn organisointia. Organisaation yhteiset tavat toimia tukevat työyhteisöä (7, 

16, 20). Toimivat rakenteet yksiköissä ovat apuna ristiriitatilanteissa ja tukevat työtyytyväisyyttä. 

 

Hoitotyön arvostaminen on tärkeää. Arvon antaminen omalle osaamiselle on merkityksellistä (14, 

19) kuten myös ammatillisen tiedon ja taidon arvostaminen. Pätevyyden ylläpitäminen lisää sairaan-

hoitajien työtyytyväisyyttä. Myös kollegoiden arvostaminen hoitotyössä on tähdellistä (14, 22). Kol-

legoilta toivotaan ystävällisyyden lisäksi rehellistä palautetta ja kunnioitusta. Kollegoiden välinen 
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luottamus koetaan tärkeänä. Arvostus hoitotyössä on huomionarvoista (12, 13, 14, 16, 22). Tärkeää 

on tunnustuksen ja arvostuksen saaminen hyvästä työstä, joka lisää myös työssä pysyvyyttä. Aikaan-

saamisen tunne lisää työtyytyväisyyttä. 

 

 

5.2 Transformationaalinen johtaminen 

 

Transformationaalinen johtaminen tukee sairaanhoitajien työhyvinvointia. Transformationaalisen 

johtamisen ominaisuuksista esiin nousi huomioiva, rakentava ja vastavuoroinen johto, joka luo posi-

tiivisen ilmapiirin ja tukee hyvinvoivaa työyhteisöä (Taulukko 4). 

 

 

Taulukko 4. Transformationaalinen johtaminen alaluokista pääluokkaan 

 
 

 

Huomioiva esimies tukee työyhteisön työhyvinvointia. Esimiehen tuki on merkittävä tekijä hoito-

työssä (3, 26). Tuen saaminen esimieheltä vaikuttaa positiivisesti hoidon laatuun ja lisää työtyytyväi-

syyttä. Esimiestyössä olennaista on hoitotyön arvostus (8, 22), kunnioitus ja työtyytyväisyyden ar-

vostaminen. Kiinnostus työntekijöitä kohtaan on tärkeää (5, 14). Esimiehen toivotaan antavan aikaa 

työntekijöille, jolloin hän myös oppii tuntemaan henkilökunnan paremmin. Pätevä esimies tukee 
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hyvinvointia työyhteisössä (7, 8, 19). Johdonmukainen, ristiriitoja ratkova ja työtä selkeästi suunnit-

televa esimies lisää työtyytyväisyyttä. 

 

Rakentavaa yhteistyötä toteuttava esimies tukee työyhteisön työtyytyväisyyttä. Hyvällä esimiehellä on 

taito kuunnella (5, 8, 14). Sairaanhoitajat toivovat esimiehen kuuntelevan heidän huoliaan ja ideoitaan 

ja luovan avoimen ympäristön keskustelulle. Huomioivaa esimiestä arvostetaan (8, 14, 22). Esimies-

ten toivotaan olevan ystävällisiä ja ymmärtäväisiä sekä osallistuvan sosiaalisiin aktiviteetteihin sai-

raanhoitajien kanssa. Vuorovaikutuksellista esimiestä pidetään arvossa (14). Tärkeinä esimiehen 

ominaisuuksina pidetään lähestyttävyyttä ja vastaanottavaisuutta. Palautteen (5, 22) ja kannustuksen 

saaminen esimiehiltä on merkityksellistä (5). Rehellisen palautteen lisäksi esimieheltä toivotaan vil-

pitöntä kiitosta ja enemmän kannustusta. Välitön tunnustus esimieheltä lisää työtyytyväisyyttä. 

 

Positiivinen työympäristö rakentuu vastavuoroisen johdon tuella. Vahva organisaation johto tukee 

sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä (19, 26) ja luo odotuksia hyvästä hoidosta. Organisaation johdon 

pätevyys on tärkeää (13) ja tukee työssä pysyvyyttä. Johtajien toivotaan olevan välittäviä, sitoutuneita 

ja kliinisesti osaavia. Keskusteleva yhteistyö johdon kanssa myötävaikuttaa hyvän työympäristön 

luomiseen (13, 15, 26). Johtajan toivotaan olevan vastaanottavainen ja läsnä sekä kuuntelevan hoita-

jien huolia ja ideoita. Tukemalla henkilökuntaa johto edistää myönteistä toimintaympäristöä (7, 13, 

14, 15). Hoitajien ideoita ja henkilökuntaa tukemalla johto vahvistaa työssä pysyvyyttä ja työtyyty-

väisyyttä. 

 

 

5.3 Laadukas ammatillinen toiminta 

 

Laadukas ammatillinen toiminta tukee sairaanhoitajien työhyvinvointia. Laadukkaan ammatillisen 

toiminnan osa-alueista esiin nousivat vuorovaikutuksellinen kanssakäyminen potilaan ja sairaanhoi-

tajan välillä, ammattitaidon merkityksen huomiointi, vastavuoroinen yhteistyö lääkäreiden kanssa, 

toimiva työtovereiden välinen suhde, yhteisen hyvän rakentaminen moniammatillisesti, ammatillinen 

tuki hoitotyössä, pätevä neuvonantaja, työnimu, hyvä ammatillinen itsetunto ja harkittu resurssien 

käyttö (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Laadukas ammatillinen toiminta alaluokista pääluokkiin 

 
 

 

Vuorovaikutuksellinen kanssakäyminen potilaan ja sairaanhoitajan välillä laadukkaassa hoitotyössä 

edistää työtyytyväisyyttä. Potilaslähtöisen hoidon toteuttaminen ensiluokkaisesti vahvistaa sairaan-

hoitajien työtyytyväisyyttä (9, 13, 14, 16, 19, 20, 23). Laadukas hoito on hyvän hoidon kriteerien 

mukaista ja oikea-aikaista. Laadukas hoitotyö lisää myös työssä pysyvyyttä. Suunnitelmallinen hoi-

totyön mallin mukainen potilashoito lisää työtyytyväisyyttä (26). Hoidon jatkuvuus, ajantasaiset hoi-

tosuunnitelmat ja hoitotyönmalliin perustuva hoitotyö koetaan tärkeinä. Toimiva vuorovaikutussuhde 
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sairaanhoitajan ja potilaan välillä edistää työtyytyväisyyttä (19). Hyvän suhteen kehittäminen sai-

raanhoitajan ja potilaan välille on tärkeää. 

 

Ammattitaidon merkityksen huomiointi on tärkeää laadukkaassa hoitotyössä. Itsenäinen toiminta hoi-

totyössä edistää sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä (8, 12, 13, 16, 22) sisältäen organisoinnin, arvi-

oinnin ja päätöksenteon omassa työssä. Autonomian tukeminen on tärkeää työssä pysyvyydessä. Am-

matillinen osaaminen mahdollistaa laadukkaan hoidon toteuttamisen (20, 21, 26). Uudet opit ja niiden 

implementointi on merkityksellistä hoidon laadussa.  Laadun arviointia parantavat menettelytapojen 

oikeudellisuus ja osaston erikoistuminen. Asiantuntijuuteen ja tietoon perustuva päätöksenteko koe-

taan tärkeinä. 

 

Vastavuoroinen yhteistyö lääkäreiden kanssa on osa hyvää toimintaympäristöä. Lääkäreiden ja sai-

raanhoitajien välinen hyvä yhteistyö (11, 26) ja toimivat ja positiiviset suhteet (8, 13, 15, 16, 19, 20, 

26) ovat osa työympäristöä ja parantavat sitä. Hyvät lääkäreiden ja sairaanhoitajien väliset suhteet 

parantavat sairaanhoitajien hoidon laadun arviointia ja lisäävät aikomusta jäädä alalle. Työtyytyväi-

syyttä lisäävät rentous, kunnioitus ja ystävällisyys lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisissä suhteissa. 

Magneettisairaalamallin käyttö näkyy kollegiaalisissa suhteissa ja lääkäreiden arvostuksessa sairaan-

hoitajia kohtaan. 

 

Toimiva suhde työtovereiden välillä voimistaa työtyytyväisyyttä. Työtovereiden väliset hyvät suhteet 

tukevat tyytyväisyyttä työyhteisössä (18, 19, 26) ja ovat merkityksellisiä voimaantumisessa ja hoidon 

laadun arvioinnissa. Suhteet kollegoiden kanssa työn ulkopuolella koetaan positiivisena asiana (14, 

22) työtyytyväisyydessä. Sairaanhoitajat toivovat sosiaalisia aktiviteetteja kollegoiden kanssa. Kol-

legiaaliset sairaanhoitajien väliset suhteet edistävät työtyytyväisyyttä (8, 20) kuten myös ystävälli-

syys, rentous ja kunnioitus sairaanhoitajien välisissä suhteissa. Kollegan huomiointi parantaa hoidon 

laadun arviointia. 

 

Yhteisen hyvän rakentaminen moniammatillisesti edistää hyvinvointia työyhteisössä. Tiiminä työs-

kentely optimoi hyvinvoivaa työympäristöä (13, 14, 15, 19) ja on tärkeää sairaanhoitajien työssä py-

syvyydessä. Magneettisairaalamallin käyttö näkyy positiivisesti lääkäreiden arvostuksena sairaanhoi-

tajien päätöksentekoon osallistumisessa sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisessä tiimityösken-

telyssä. Rakentava kommunikaatiotapa ongelmatilanteissa vähentää ristiriitoja työyhteisössä (2). 

Suora, rehellinen, reilu ja ymmärtäväinen lähestymistapa ristiriitoihin on kunnioittavaa. Ristiriitojen 

kasvua ennaltaehkäisee rauhallinen, välittävä, vakuuttava ja epäsuorasti erimielisyyksiä esille tuova 
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tapa. Hyvää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä tarvitaan edistämään työtyytyväisyyttä (7, 12, 19, 

22) ja se on merkittävä tekijä työssä pysyvyydessä. Toimiva työyhteisö myötävaikuttaa laadukkaan 

hoitotyön toteuttamiseen (20). Ystävällisyys, yhteneväisyys ja auttavaisuus työyhteisössä on tärkeää 

hoidon laadun arvioinnissa. 

 

Ammatillinen tuki hoitotyössä on merkityksellistä. Sairaanhoitajien saama tuki vahvistaa työtyytyväi-

syyttä (3, 7, 8, 10, 14, 16). Tuki koetaan arvokkaana eettisissä asioissa ja vaikeissa tilanteissa. Uusien 

sairaanhoitajien saama tuki parantaa työtyytyväisyyttä ja yksikön tuen arvioidaan kasvavan työvuo-

sien myötä. Työtoverin antama tuki on merkityksellistä hoitotyössä (3, 14) ja parantaa työtyytyväi-

syyttä. 

 

Pätevä neuvonantaja antaa eväitä laadukkaalle ammattitaidolle. Mentorointi vahvistaa sairaanhoi-

tajien ammatillista kehitystä (6, 24) ja tukee urakehitystä. Sen hyötyinä nähdään myös turvallisuus, 

uraoptimismi, johtajuusvalmius, pätevyys ja ammatillinen kasvu.  Mentorointi palvelee koko työyh-

teisöä (5, 7, 19, 24) ja parantaa työssä pysyvyyttä. Se kasvattaa ryhmään kuulumisen tunnetta ja työ-

tyytyväisyyttä. Sen hyötynä on myös jatkumo mentoroidusta mentoroijaksi. Hyvä perehdytys luo 

vankan pohjan ammattitaidolle (6, 26) ja edistää työtyytyväisyyttä. Rooliopetus koetaan tärkeäksi 

ammattitaidon ja urakehityksen tukemisessa. 

 

Työnimu ja työtyytyväisyys tukevat toisiaan. Työhön perehtyneisyys sitouttaa sairaanhoitajat työyh-

teisöön (4). Sitoutuminen koostuu omistautuneisuudesta, omaksumisesta, tarmokkuudesta ja koko-

naissitoutuneisuudesta. Magneettisairaalassa korostuu työssä pysyvyys (3, 25). Se arvioidaan korke-

ammaksi magneettisairaalassa kuin ei-magneettisairaalassa. Työssä pysyvyys ja työtyytyväisyys ovat 

kytköksissä toisiinsa (22, 23). Samassa yksikössä pysyvien sairaanhoitajien työtyytyväisyys on pa-

rempaa, joka edesauttaa työssä pysyvyyttä. 

 

Hyvä ammatillinen itsetunto tukee työntekoa. Tasapainoinen olotila auttaa sairaanhoitajan työssä (10, 

14). Työn ja henkilökohtaisen elämän välinen tasapaino on tärkeää ja hyvän olon kokeminen työssä 

edistää työtyytyväisyyttä. Varmuus omassa työssä tuo työtyytyväisyyttä (10, 14). Itseluottamus am-

mattiroolissa on merkityksellistä. 

 

Harkittu resurssien käyttö luo suotuisat työolot. Liikkumavara työvuorojen suunnittelussa on suo-

siollista työyhteisössä (5, 12, 13, 14). Lyhyemmät työvuorot ja joustava työvuorosuunnittelu paran-

tavat sairaanhoitajien työssä pysyvyyttä. Joustavuus työvuorosuunnittelussa lisää myös 
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työtyytyväisyyttä. Kohtuullinen kuormitus hoitotyössä edistää työssä jaksamista (3, 13, 15, 17, 19, 

20, 26). Riittävä määrä sairaanhoitajia hoitotyössä sekä varahenkilöstön implementointi parantaa työ-

tyytyväisyyttä ja sopiva hoitohenkilökunnan määrä lisää työssä pysyvyyttä. Magneettisairaalamallin 

käyttö lisää tukipalvelujen määrää. Potilaan kanssa asioimiseen mahdollistettu riittävä aika lisää työ-

tyytyväisyyttä (19, 26) Riittävän ajan luominen potilasohjaukseen on tärkeää. Ammattitaitoinen hoi-

tohenkilöstö vahvistaa työyhteisöä (13, 19, 26). Kliinisesti pätevät kollegat koetaan tärkeänä asiana 

työssä pysyvyydessä ja hakijavalinnan tiukentaminen lisää työtyytyväisyyttä. 

 

 

5.4 Vetovoimainen toimintaympäristö 

 

Vetovoimainen toimintaympäristö tukee työhyvinvointia. Innovatiivisuus ja myönteinen työympä-

ristö nousivat esiin toimintaympäristön vetovoimaisuutta tukevina tekijöinä (Taulukko 6). 

 

 

Taulukko 6. Vetovoimainen toimintaympäristö alaluokista pääluokkaan 

 
 

 

Innovatiivisuus herättää kiinnostusta hoitotyön edistämiselle. Innovoiva työpaikka luo mielenkiintoa 

työtä kohtaan (5, 17). Sairaanhoitajien työssä pysyvyyttä lisää palautteiden myötä tehdyt parannukset 

hoitotyössä. Uusi tieto inspiroi hoitotyössä (6, 14, 26). Uusin teknologia ja uusimmat trendit vahvis-

tavat työtyytyväisyyttä. Tutkimustiedon ja uusien oppien hyväksi käyttäminen voimaannuttaa hoito-

henkilöstöä. 

 

Myönteinen työympäristö edistää työtyytyväisyyttä. Suotuisat työolot ovat vetovoimaisia (3, 14, 17, 

20, 25). Magneettisairaaloiden positiivinen työympäristö parantaa sairaanhoitajien hoidon laadun ar-

viointia ja edistää työtyytyväisyyttä. Yksikön erikoistuneisuus keventää työn kuormitusta (1). Eri-

koistuneisuus vähentää myös traumaperäistä stressiä ja työuupumusta. Työntekijöistä huolehtiva 
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työpaikka tuo mukanaan työtyytyväisyyttä (10, 22, 25). Välittävä työympäristö parantaa työtyytyväi-

syyttä ja työssä pysyvyyttä. Magneettisairaaloissa sairaanhoitajilla on vähemmän työuupumusta ja 

sanallisen väkivallan sietokyky on matalampi, myös vihamielisyyttä raportoidaan vähemmän. 
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6 PÄÄTELMÄT JA POHDINTAA 

 

 

6.1 Tulosten tarkastelua 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan sairaanhoitajien työhyvinvointia tukevia tekijöitä 

nousi esille neljästä magneettisairaalamallin voimaannuttavasta osa-alueesta, jotka olivat organisaa-

tion voimaannuttavat rakenteet, transformationaalinen johtaminen, laadukas ammatillinen toiminta 

ja vetovoimainen toimintaympäristö. Pyrkimällä täyttämään magneettipolun vaatimukset, organisaa-

tiot joutuvat huomioimaan myös sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja sitoutumista tukevia tekijöitä. 

Kulkemalla kohti huippuosaamista edistetään hoitajien yhteistä päätöksentekoa, vastuullista johta-

mista, laadukasta ja turvallista hoitoa, ammatillista kehitystä ja tasapainoista elämäntapaa. Nämä te-

kijät lisäävät työtyytyväisyyttä, vähentävät työperäistä stressiä ja ehkäisevät loppuun palamista. 

(ANCC 2019e.) 

 

Aiemmassa magneettisairaalamallin vetovoimatekijöitä tunnistavissa tutkimuksessa on saatu saman-

kaltaisia tuloksia kuin tässä kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuksessa on tunnistettu 8 tekijää, jotka 

vetävät hoitajia puoleensa. Näitä vetovoimatekijöitä ovat työskentely kliinisesti pätevien kollegoiden 

kanssa, hoitajien autonomia eli ammatillinen itsenäisyys ja vastuullisuus, hoitotyön käytännön ja toi-

mintaympäristön hallinta, asianmukainen ja riittävä henkilökunta, hyvä moniammatillinen yhteistyö 

sekä hoitajan ja lääkärin välinen yhteistyö, kannustava ja tukea antava johtaminen, tuki koulutukselle 

ja potilaan huomioiminen ja potilaaseen keskittyminen on tärkeintä. (Orre 2009.) Nämä samat veto-

voimatekijät tukevat myös sairaanhoitajien työhyvinvointia, kuten tässä kirjallisuuskatsauksessa on 

todettu. 

 

 

Organisaation voimaannuttavat rakenteet 

 

Erikoisosaaminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja ammattitaidon päivitystä. Tämän katsauksen 

tuloksissa ilmenee sairaanhoitajien toivovan mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja omassa työssä ke-

hittymiseen. Upenieksin (2003) mukaan luomalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja ylenemi-

seen, kliiniseen kehittymiseen tai tarjoamalla lisävastuuta, joka haastaa henkilökunnan luovuuden, 

vedetään puoleen päteviä ja tyytyväisiä sairaanhoitajia, jotka myös pysyvät työssään. Organisaation 
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panostus, joka keskittyy kehittämään mahdollisuuksien olemassaoloa, informaatiota ja resursseja, 

voimaannuttaa henkilökuntaa ja parantaa työtyytyväisyyttä. (Upenieks 2003.) Tämän katsauksen tu-

loksien mukaan ammatillinen kasvu ja ammattitaidon arvostus lisää sairaanhoitajien työhyvinvointia. 

Ehkä juuri ammatillinen osaaminen vaikuttaa siihen, että yksikön erikoisosaaminen lisää työtyyty-

väisyyttä, koska tämän katsauksen tulosten mukaan keikkatyössä osaston erikoisosaaminen taas lisää 

työuupumusta. Vahva osaaminen voi lisätä yksilön itsevarmuutta ja organisaation arvostusta yksilöä 

kohtaan, mutta keikkatyössä yksilön osaaminen ja itsevarmuus harvoin korostuvat yhtä näkyvästi 

kuin pysyvän henkilökunnan keskuudessa. Keikkatyöläinen joutuu kertaamaan organisaation käytän-

teitä sekä yksikön erikoisosaamisen eri ulottuvuuksia potilastyössä ja se voi heijastua luottamukseen 

oman työn vaikuttavuudesta. Kouluttautumisen mahdollistaminen ja investointi niihin sekä uralla ete-

nemisen mahdollistaminen organisaation taholta tukevat sairaanhoitajien ammatillista kasvua ja työ-

tyytyväisyyttä. Iharvaara (2013) korostaa tutkimuksessaan osaamisen tukemista ja kannustamista 

muutosprosessin johtamisessa. Tämän katsauksen tuloksissa ilmenee, että magneettisairaaloissa työs-

kentelee korkeammin koulutettu hoitohenkilöstö. Magneettimatkalla olevat organisaatiot huomioivat 

elinikäisen oppimisen, jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen kasvun tärkeyden ja arvostavat 

niitä (ANCC 2019a). 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus osoitti, että magneettisairaalamallin mukainen henkilöstöpolitiikka sisältää 

asianmukaisen palkan ja työedut. Tämän katsauksen tuloksien mukaan sopiva palkka kannustaa hoi-

totyössä. Tyytyväisyydellä rahalliseen kompensaatioon on yhteys työssä pysyvyyteen. Myös työetu-

jen parantaminen edistää työssä pysyvyyttä. Mahdollisuudet osallistua rahallisesti avustettuihin 

jatko-opintoihin magneettisairaalassa koetaan erinomaisiksi. Yhdessä tekeminen magneettisairaa-

loissa tulee esiin mahdollisuutena osallistua komiteoihin ja projekteihin. Ryhmäytyminen ja verkos-

toituminen tukevat sairaanhoitajan ammattitaidon kehitystä. Komiteoihin osallistuneet sairaanhoita-

jat näkevät osallistumisen mahdollisuutena ja velvollisuutena muutoksen mahdollistamisessa ja ke-

hityksen edistämisessä (McClure, Poulin, Sovie & Wandelt 1983). 

 

Magneettisairaalamallin mukaan organisaation voimaannuttaviin rakenteisiin kuuluu jaettu johtajuus. 

Tämän katsauksen tuloksissa käy ilmi, että esimiehen tulisi vastuuttaa yksikön sairaanhoitajia tasa-

puolisesti. Vastuuttaminen helpottaa myös työn organisoimista esim. nimetyn vastaavan sairaanhoi-

tajan avulla. Yksikön hoitotyöntekijöillä voi olla monia toisistaan poikkeavia vahvuuksia ja näiden 

yksilöllisten ominaisuuksien havainnoiminen ja huomioiminen onkin ehkä suurin haaste esimiehille. 

Joskus yksilön vahvuudet löytyvät vasta muiden huomion kohdistuessa niihin. Yksilöllisten vahvuuk-

sien huomioiminen vaatii tarkkaa silmää ja läsnäoloa. Vastuun jakaminen kertoo luottamuksesta ja 
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luottamus taas arvostuksesta. Tiimivastaavien ja vastuuhenkilöiden roolien tukeminen on Iharvaaran 

(2013) mukaan esimiehen keinoja jakaa vastuuta ja tukea sairaanhoitajien itsenäisyyttä. Vastuuttami-

nen voimaannuttaa ja vaikuttamismahdollisuudet edistävät työtyytyväisyyttä. Uusien sairaanhoitajien 

valintoihin vaikuttaminen vahvistaa sairaanhoitajien päätöksentekoon osallistumista. Magneettimat-

kan laatuvaatimukset tukevat työympäristöä, jossa hoitajilla on ääni, he työskentelevät yhteistyössä 

kollegoiden kanssa ja kaikkien työpanosta arvostetaan (ANCC 2019e). 

 

Tämän katsauksen tulosten mukaan yhtenäiset toimintamallit selkiyttävät hoitotyötä ja ovat sairaan-

hoitajien tukena käytännön työssä. Kaikkien toimiessa yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti risti-

riidat vähenevät. Yhteiset toimintamallit parantavat myös hoidon laatua ja potilaiden saama hoito on 

tasalaatuista. Turvallista ja laadukasta hoitoa takaamaan on asetettu laissa vaatimus tutkimusnäyttöön 

perustuvasta hoitokäytäntöjen yhtenäistämisestä (Terveydenhuoltolaki 2010). Näyttöön perustuva 

toiminta on edellytys turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle ja toiminnan tukena tarvitaan osaamista. 

Organisaation sisäisiä, yhtenäisiä käytäntöjä luodessa tarvitaan käytänteiden tietoista levittämistä. 

Tiedon jakamisessa korostuu yhteistyön ja viestinnän merkitys. (Korhonen, Jylhä, Korhonen & Ho-

lopainen 2018.) 

 

Hoitotyön imagoon vaikuttaa arvostuksen tunne (ANCC 2019c). Tämän katsauksen tuloksissa hoito-

työn arvostaminen nähdään tärkeänä. Omalle osaamiselle on osattava antaa arvoa. Myös kollegoiden 

suhtautuminen vaikuttaa arvostuksen kokemiseen. Arvostavan ilmapiirin luomiseen voidaan vaikut-

taa monin keinoin. Yhteiset pelisäännöt, esimiehen asenne hoitotyön eri ulottuvuuksiin, rakentava ja 

kannustava palaute, vastuun jakaminen ja avoimen keskustelun luominen voivat toimia työkaluina 

toinen toista arvostavan ja tukevan työyhteisön rakentamiseen.  Heiskasen (2012) pro gradu –tutkiel-

man tuloksissa ilmenee sairaanhoitajien kokevan hoitotyön arvostuksen liian vähäiseksi työn vaati-

vuuteen verrattuna. Sairaanhoitajat kokevat arvostuksen puutetta potilashoidossa. Heidän ammatilli-

suuttaan ja asiantuntijuuttaan ei huomioida lääkäreiden taholta. Hoitotyön arvostus ei näy esimerkiksi 

hoitajien palkassa. (Heiskanen 2012.) 

 

 

Transformationaalinen johtaminen 

 

Magneettisairaalamallin mukaisen transformationaalisen johtamisen juuret ovat 1970-luvulta, jolloin 

Burns (1978) ilmaisi muutosjohtamisen perustuvan työntekijöiden ja johtajien yhteisiin tarpeisiin ja 

tavoitteisiin, joihin organisaation toiminta perustuu. Yhteisen päämäärän ja arvojen avulla sekä 
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johtajat että työntekijät sitoutuvat organisaatioon. Transformationaalinen johtaminen perustuu moti-

voivaan ja rohkaisevaan johtamistyyliin. Transformationaalinen johtaja kannustaa työntekijöitä ke-

hittämään omaa osaamistaan ja pyrkimään omaan parhaimpaansa. (Burns 1978.) 

 

Tämän katsauksen tulosten mukaan sairaanhoitajien työhyvinvointia edistää vuorovaikutuksellinen, 

hoitotyötä arvostava ja tukea antava esimies. Palautteen ja kannustuksen antamisen avulla esimies 

toteuttaa rakentavaa yhteistyötä, joka tukee työyhteisön työtyytyväisyyttä. Kannustava johtaja moti-

voi työntekijöitä jatkuvaan kehitykseen ja onnistumisten huomiointi esimiehen taholta kiinnittää 

myös muiden huomion kehitystyöhön, joka ansaitsee arvostusta. Työhyvinvointia heikentävistä teki-

jöistä nousee esille muutokset hoitotyön johdossa, jotka lisäävät työuupumusta. Esimiehen vaihtu-

vuus voi tuoda mukanaan luottamuksen puutetta. Vie aikansa oppia tuntemaan ja luottamaan uuden 

esimiehen johtamistyyliin. Myös Iharvaara (2013) toi tutkimustuloksissaan esille vuorovaikutuksel-

lisen tukemisen ja kannustamisen muutosjohtamisessa. Kuunteleva ja välittävä johtamistyyli ja pa-

lautteen antaminen ovat oivia keinoja vuorovaikutukselliseen tukemiseen. Myös konkreettisen työn 

tukemisen ja arkeen osallistumisen merkitystä korostettiin. (Iharvaara 2013.) Magneettimatkan laa-

tuvaatimukset tuovat johdon lähemmäksi käytännön työtä tukien sairaanhoitajien toimintaa (ANCC 

2019e). 

 

Transformationaaliset johtajat lisäävät työntekijän työnhallintaa tarjoamalla heille tarvittavia voima-

varoja ja tukemalla itsenäiseen toimintaan osoittaen heidän henkilökohtainen panoksensa tärkeyden 

ja merkityksen koko työyhteisölle ja organisaatiolle. Transformationaalisen johtamisen mukaan joh-

tajat kannustavat työntekijöitä tavoittelemaan korkeampia saavutuksia, motivoivat heitä yhteisen hy-

vinvoinnin tavoitteluun oman henkilökohtaisen tarpeen tavoittelun sijaan, saavat heidät keskittymään 

heidän omiin taitoihinsa mahdollistaen henkilökohtaisen kasvun ja kehittävät heidän kykyään lähes-

tyä ongelmia uudella tavalla. (Bass & Avolio 1993.) Oppimalla tuntemaan työntekijöitään esimie-

hellä on mahdollisuus tunnistaa yksilön vahvuudet ja heikkoudet. Esimies voi kannustamalla hyö-

dyntää yksilön vahvuuksia työyhteisössä ja tunnistaa heikkouksien avulla osaamistarpeet. Kehitys-

keskusteluissa esimies voi motivoida yksilöä heikkouksiensa vahvistamiseen ja tukea vahvuuksia. 

 

 

Laadukas ammatillinen toiminta 

 

Potilaan ja sairaanhoitajan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen 

luottamukseen. Potilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon koskien omaa hoitoaan 
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ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Potilaan kohtaamisessa ihmisarvon kunnioitus korostuu ja se 

näkyy myös potilaan omaisten ja läheisten kohtelussa. (Qvick 2010.) Tämän katsauksen tulosten mu-

kaan potilasturvallisuus, hoidon oikea-aikaisuus ja jatkuvuus ovat tärkeitä hoitotyössä ja lisäävät sai-

raanhoitajien työtyytyväisyyttä. Laadukkaan hoitotyön toteuttaminen lisää työn mielekkyyttä. 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus osoitti, että autonomia ja päätöksentekoon osallistuminen edistävät sairaan-

hoitajien työtyytyväisyyttä. Magneettisairaaloissa sairaanhoitajat kokevat mahdollisuutensa osallis-

tua päätöksentekoon paremmaksi. Kramerin ja Schmalenbergin (2004) mukaan sairaanhoitajien au-

tonomia on tärkein työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen vaikuttava tekijä. Autonomia ja päätök-

sentekoon osallistuminen korostuu enemmän magneettisairaaloissa kuin muissa sairaaloissa. (Kramer 

& Schmalenberg 2004.) Kvist ym. (2013) mukaan potilaiden tyytyväisyys Suomen neljässä sairaa-

lassa arvioitiin magneettisairaalamallin ainoaksi osa-alueeksi, joka ylsi tavoitetasolle tutkimuksessa. 

Potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa ammattitaitoiseen hoitoon ja sairaanhoitajat arvioivatkin osaa-

misensa erinomaiseksi. (Kvist, Mäntynen, Turunen, Partanen, Miettinen, Wolf & Vehviläinen-Julku-

nen 2013.) Tämän katsauksen tulokset osoittivat, että oman työn asiantuntijuus koetaan merkityksel-

lisenä laadukkaassa hoitotyössä. 

 

Tämän katsauksen tuloksissa magneettisairaalamallin käyttö lisää lääkäreiden arvostusta sairaanhoi-

tajien päätöksentekoon osallistumista kohtaan. Sairaanhoitajat kokevat hyvän yhteistyön lääkäreiden 

kanssa tukevan toimivaa työympäristöä. Positiivinen yhteistyö lääkäreiden kanssa parantaa myös hoi-

totyön laadun arviointia. Heiskasen (2012) tutkimustuloksissa raportoitiin samankaltaisia tuloksia. 

Potilashoidon laatua huononsi sairaanhoitajien epätasa-arvoinen suhde lääkäreiden kanssa. (Heiska-

nen 2012.) Konfliktit ja kommunikaatiostressi vaikuttavat epäsuotuisasti työoloihin. Hoitajien kerto-

man mukaan lääkärit eivät aina ymmärrä sairaanhoitajan roolia potilaan hoidossa. Vaikka magneet-

tisairaalassa työntekijät raportoivat olevan tyytyväisiä yhteistyöhön lääkäreiden kanssa, esiintyy siel-

läkin yksittäisiä kokemuksia lääkäreiden epäammattimaisesta käytöksestä. Positiivisuus vastavuoroi-

sessa yhteistyössä tukee sairaanhoitajien työhyvinvointia ja työssä pysyvyyttä. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksissa korostuu toimivat suhteet työyhteisöissä ja laadukkaan hoi-

don toteuttamisen merkitys työhyvinvointiin. Nämä kaksi tuloksissa esiin tullutta tekijää vaikuttavat 

myös toisiinsa. Mediassa usein moititaan hoidon laatua julkisissa organisaatioissa ja negatiivinen pa-

laute osaltaan saattaa vaikuttaa hoitohenkilöstön motivaatioon. Ammatillinen kehittyminen ja hyvän 

hoidon toteuttaminen saattaa tällöin jäädä motivaation puutteen jalkoihin. Median piirtämä kuva voi 
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myös vaikuttaa hoitotyön arvostukseen organisaatioiden sisällä. Arvostuksen puute taas voi vaikuttaa 

toimiviin suhteisiin. Herkästi syntyy oravanpyörä, jonka pysäyttämiseen täytyy löytää keinot. 

 

Qvickin (2010) mukaan työtovereita tulee tukea potilashoitoa koskevissa asioissa, työssä jaksami-

sessa ja ammatillisessa kehittymisessä. Omaa ja muiden asiantuntijuutta tulee kunnioittaa. (Qvick 

2010.) Tämän katsauksen tuloksissa toimivat kollegiaaliset suhteet tukevat sairaanhoitajien työtyyty-

väisyyttä ja parantavat arvioitua hoidon laatua. Työhyvinvointia tukevat myös ystävyyssuhteet ja 

työn ulkopuolella tapahtuvat aktiviteetit. Magneettisairaaloissa koetaan sanallisen väkivallan sieto-

kyvyn olevan matalampi ja vihamielisyyttä raportoidaan vähemmän. Sairaanhoitajat saavat enemmän 

tukea kollegoiltaan ja toimivat kollegiaaliset suhteet voimaannuttavat. 

 

Magneettimatkan organisaatioissa on paremmat kollegoiden väliset suhteet, yhteistyö ja keskinäinen 

kunnioitus (ANCC 2019e). Toimimaton yhteistyö ja toisten hoitajien kritisointi voi aiheuttaa ristirii-

toja ja stressiä. Vaikka sairaanhoitajien toiveena on rehellinen palaute kollegoilta, tulee kriittinen ar-

viointi kohdentaa oikeudenmukaisesti ja prosesseja parantavasti. Syyttely ja kritisointi eivät ole hy-

väksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on hoitotyössä käytössä oleva vaaratapahtumien raportointijärjes-

telmä Haipro. Valviran (2007) selvityksen mukaan vaaratapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

potilasturvallisuus vaarantuu hoidon aikana. Raportoinnin tarkoituksena on edistää potilas- ja työn-

tekijäturvallisuutta, ei syyllistää tai rangaista ketään tapahtuneesta tai läheltä piti tilanteesta.  Sen 

avulla pyritään myös kiinnittämään huomiota kehittämistä vaativiin seikkoihin ja vähentämään hait-

tatapahtumia. Parannusten avulla hoidon laatu ja työtyytyväisyys paranee. (Valvira 2007.) 

 

Moniammatillinen yhteistyö rakentuu usean eri tiedon ja osaamisen näkökulmasta, jota todellisen 

kokonaiskuvan muodostaminen edellyttää. Se, kuinka kootaan yhteen ja prosessoidaan kaikki osaa-

minen ja tieto, nousee keskeiseksi asiaksi yhteistyössä. (Isoherranen 2005.) Tämän katsauksen tulok-

sien mukaan hyvä tiimityöskentely tukee työtyytyväisyyttä ja työssä pysyvyyttä sekä edistää laaduk-

kaan hoidon toteutumista. Rakentava kommunikaatio edesauttaa moniammatillisen toimivan yhteis-

työn toteutumista. Huomioivalla ja rakentavalla kommunikaatiolla voidaan välttää myös ristiriitati-

lanteiden syntyminen, joita esimerkiksi alentava puhuttelutyyli ja huomioimatta jättäminen saattavat 

aiheuttaa. Mahdollisia ristiriitatilanteita tulisi käsitellä välittömästi, jotta vältetään tilanteen toistumi-

nen. Ristiriitatilanteiden ratkaisemattomuus voi aiheuttaa jatkuvan syklin, jossa sosiaalinen tuki on 

vähäistä tai olematonta. Yhteinen näkemys, selkeät päämäärät, asiantuntijuus, hyvä kommunikointi, 

yhteishenki ja eri roolien ymmärrys ja arvostus sekä puolueeton johto ovat toimivaa moniammatillista 

yhteistyötä kuvaavia ominaisuuksia (Karila & Nummenmaa 2005). 
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Tuoreessa mentorointia käsittelevässä tutkimuksessa tuodaan esille sen tärkeys mahdollisuutena op-

pia, saada neuvoja ja ohjausta ja luoda luottamuksellinen suhde mentorin kanssa. Tutkimustuloksissa 

tuodaan esille kuitenkin se, että mentorilta odotetaan myös neuvoja päämäärien luomisessa ja uralla 

etenemisessä ja näihin odotuksiin ei juurikaan vastata. (Gentry & Vowell Johnson 2019.) Tämä kat-

saus osoitti, että ammatilliseen kasvuun ja kollegoilta saatuun tukeen liittyy vahvasti perehdytys ja 

mentorointi. Hyvä perehdytys antaa tukevan perustan ammatilliselle kasvulle ja mentorointi tukee 

ammattitaidon lisäksi työssä pysyvyyttä ja ryhmäytymistä. Tämän katsauksen tulosten mukaan men-

toroinnin kautta tapahtuva kehitys on yhteydessä myös johtajuuden kehittymiseen. 

 

Aamulla mielellään töihin lähtevä, työnsä mielekkääksi kokeva ja siitä nauttiva työntekijä kokee työ-

nimua. Tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen ovat kolme työssä koettua myönteistä hyvin-

voinnin ulottuvuutta, jotka ilmentävät työnimua. (Hakanen 2011.) Tämän kirjallisuuskatsauksen tu-

loksissa nousee esiin samat työnimua kuvaavat ulottuvuudet. Työn imu ja työtyytyväisyys vaikuttavat 

myönteisesti toisiinsa ja niillä on myös yhteys työssä pysyvyyteen. Magneettisairaaloissa työhön si-

toutuneisuus korostuu. American Nursing Credentialing Centerin mukaan sairaanhoitajien vaihtu-

vuus on kallista kaikille organisaatioille ottaen huomioon suorat ja välilliset kustannukset. Vielä va-

hingollisempaa on vaihtuvuuden vaikutus työvoiman moraaliin ja kliinisen hoitotyön laatuun. Vain 

yhden sairaanhoitajan vaihtuvuuden estäminen kattaa nimeämisestä koituneet kustannukset ja tekee 

magneettimatkan kannattavaksi. (ANCC 2019e.) 

 

Tämän katsauksen tuloksissa työn ja henkilökohtaisen elämän tasapaino on tärkeää sekä hyvän olon 

kokeminen työssä. Itseluottamus omassa työssä parantaa työtyytyväisyyttä. Myönteiset kokemukset 

henkilökohtaisessa elämässä voivat rikastuttaa työelämää ja tukea hyvinvointia niin työssä kuin yk-

sityiselämässä (Hakanen 2011). Työterveyslaitoksen (2019) mukaan on tärkeää löytää kuormittavuu-

den ja palautumisen tasapaino. Kuormittavuutta täytyy siis olla jonkin verran, jotta palautumista, fyy-

sistä sekä henkistä, voi tapahtua. Hyvin palautunut työntekijä saa enemmän aikaiseksi ja on aktiivi-

sempi sekä oppii uusia asioita. (Työterveyslaitos 2019b.) Palautuminen on erityisen tärkeää kuormit-

tavassa työssä. Jos palautumista ei tapahdu, niin pitkittynyt väsymys voi johtaa työuupumukseen. 

Työhyvinvointia tukee henkinen irtautuminen työstä ja työajatuksista. (Hakanen 2011.) Tämän kat-

sauksen tuloksissa ilmenee, että magneettisairaaloissa työuupumusta esiintyy vähemmän. 

 

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan potilaat kokivat henkilökuntamäärän olevan vähäinen ja sai-

raanhoitajat tunsivat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa potilaille (Kvist ym. 2013). Tämän katsauksen 
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tulokset osoittivat, että magneettisairaaloissa hoitohenkilöstömäärä potilashoitoa kohden on suu-

rempi. Koska riittävä määrä sairaanhoitajia parantaa työtyytyväisyyttä, olisi sairaalassa hyvä olla va-

rahenkilöstö resursseja. Varahenkilöstön avulla voidaan mahdollisesti ehkäistä työuupumusta eikä 

henkilöstövaje näkyisi vakituisen henkilökunnan työmäärän lisääntymisenä. Tämän katsauksen tu-

loksien mukaan joustavuus työvuorosuunnittelussa ja osallistuminen työvuorosuunnitteluun tukevat 

työhyvinvointia. Työssä jaksamista taas tukee mahdollisuus lyhyempiin työvuoroihin. Työajan ly-

hennystä voisi hyväksikäyttää esimerkiksi eläköityvien sairaanhoitajien työssä jaksamista tukemaan. 

Koivistoinen ja Kurki (2010) artikkelissaan kirjoittavat henkilöstön osallistamisen mahdollistami-

sesta tietotekniikan avulla. Vuorotyössä on tärkeää työtyytyväisyyden ja työssä pysyvyyden kannalta 

ottaa huomioon henkilökunnan toiveet, elämäntilanteet ja harrastukset. Tässä apuna on autonominen 

työvuorosuunnittelu, jossa työntekijät suunnittelevat työvuoronsa itse. Yhteiset säännöt ja toimiva 

tietojärjestelmä työvuorosuunnittelussa tukevat työvuorojen jakautumista oikeudenmukaisesti ja elä-

mäntilannetta mukaillen. (Koivistoinen & Kurki 2010.) 

 

 

Vetovoimainen toimintaympäristö 

 

Vetovoimainen toimintaympäristö lisää henkilöstön sitoutumista, yksikön tehokkuutta, mikä johtaa 

parempiin potilaiden kokemuksiin, tyytyväisyyteen, potilasturvallisuuteen ja hoitotyön tuloksiin 

(ANCC 2019e). Magneettisairaalamallin mukainen toimintaympäristö on myötämielinen uudistuk-

sille. Tämän katsauksen tuloksien mukaan innovatiivisuus ja positiivinen asenne muutoksille edistää 

sairaanhoitajien työhyvinvointia. Ajanmukaiset kehitysideat otetaan innolla vastaan ja uudistetaan 

rohkeasti toimintaympäristöä niiden mukaisesti. Palautteiden myötä pyritään parantamaan toimin-

taympäristöä. Palautteiden määrää pyritään lisäämään helpottaen sähköisten palautteiden antoa. Yk-

siköihin on mm. hankittu iPadeja ja palautteiden antoa muistutellaan lähettämällä tekstiviestejä. Äly-

puhelimella QR-koodia skannaamalla pääsee helposti sähköisille palautesivuille. Myös kokemusasi-

antuntijoita ja asiakasraatia olisi hyvä kuunnella toimintaympäristöä parannettaessa. Tämän katsauk-

sen tuloksissa tuodaan esille, että magneettisairaalat ovat usein opetussairaaloita, joissa ollaan tietoi-

sia uusimmista trendeistä ja teknologiasta. Teknologiaa käytetään lisääntyvissä määrin hoitotyötä tu-

kemaan mm. lääkehoidossa älylääkekaapein ja Apotti-tietojärjestelmän avulla. Hankosen (2018) mu-

kaan työn mielekkyyttä lisää nimenomaan uusi teknologia. 

 

Joissain sairaanhoitopiirien yksiköissä on viime aikoina pyritty sairaanhoitajapulan vuoksi kierrättä-

mään hoitajia eri yksiköissä. Erikoisaloja yhdistämällä on muodostettu suurempia vuodeosastoja, 
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joissa hoitajien kierto voisi toteutua helpommin. Toiminnan tavoitteena on ollut hoitajien joustava 

liikkuvuus erikoisalojen välillä. Potilasturvallisuuden ja hoitajien osaamisen tukemisen vuoksi hoita-

jille on järjestetty tarvittavaa koulutusta. Monen erikoisalan sisäistäminen vie aikaa ja se voi vaikuttaa 

työmotivaatioon. Tämän katsauksen tuloksissa kuitenkin käy ilmi, että juuri yksikön erikoistuneisuus 

myötävaikuttaa siihen, että työuupumusta ja traumaperäistä stressiä esiintyy vähemmän ja työn kuor-

mittavuus kevenee. Näiden tuloksien pohjalta voidaan miettiä mahdollisia hoitajien kierrättämisen 

mukanaan tuomia haittoja. Joidenkin erikoisalojen syväosaaminen saattaa vähentyä, koska osaava 

henkilökunta ei halua laajentaa toimenkuvaansa ja sitoutuminen työhön kärsii. Tämä saattaa vaikuttaa 

myös työssä pysyvyyteen. 

 

 

6.2 Kirjallisuuskatsauksen eettisyys ja luotettavuus  

 

Eettisyys 

 

Tutkittu tieto eroaa arkitiedosta, sillä tutkimuksien tulee täyttää tietyt vaatimukset, jotta sitä voidaan 

pitää tieteellisenä tutkimuksena. Näihin luetaan universaalisuus, yhteisöllisyys, puolueettomuus ja 

järjestelmällisen epäilyn periaatteet. Hyvä tutkimus täyttää eettiset vaatimukset, jos se noudattaa hy-

vää tieteellistä käytäntöä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016.) Tutkijan noudattaessa hyvää tieteel-

listä käytäntöä, pyrkii hän käyttämään tervettä järkeä ja kunnioittamaan ja huomioimaan toisia (Eriks-

son ym. 2012). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ohjeen mukaisesti tämä kirjallisuuskat-

saus tehtiin eettisesti hyväksyttävällä ja luotettavalla tavalla pyrkien tulosten uskottavuuteen hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Katsauksen teon jokaisessa vaiheessa huomioitiin re-

hellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

 

Tutkijan on ymmärrettävä ja tunnettava tutkimusetiikka. Tutkijan on suunniteltava huolellisesti, 

kuinka käsitellä etiikkaa tutkimuksessaan ja ennakoitava mahdolliset riskit tutkimuksessaan. (Doody 

& Noonan 2016; Åstedt-Kurki & Kaunonen 2018.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytettiin runsaasti 

ja monipuolisesti lähteitä. Lähdeviittaukset kirjattiin huolellisesti ja tarkasti muiden tuottamaa tietoa 

kunnioittaen ja erottaen tekijöiden omat ajatukset lähteistä. Kuten hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu, pyrittiin tulokset raportoimaan mahdollisimman avoimesti ja tarkasti välttäen tulosten vää-

ristymisen. (Kylmä & Juvakka 2014.) 
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Tutkimuksen eettisiin kysymyksiin kuuluu myös tutkimusaiheen valinta. Tutkimusaihe voi olla sen-

sitiivinen ja aiheen valinnassa sen oikeudelliset ulottuvuudet tulee huomioida. Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa aihe ei ole sensitiivinen. (Kylmä & Juvakka 2014.) Aihe ei noussut pelkästään tekijöiden 

uteliaisuudesta, vaan siihen vaikutti myös organisaation käytännön tarve (Ronkainen, Pehkonen, 

Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2014). Aiheen valintaan vaikutti vahvasti myös tämänhetkinen ter-

veydenhuollon tilanne, jossa alan ammattilaisten riittämättömyys vaikuttaa työssä jaksamiseen. Sai-

raanhoitajien työhyvinvointia parantamalla voidaan vaikuttaa alan vetovoimaisuuteen. Alan kiinnos-

tavuutta lisäämällä, voidaan vaikuttaa terveydenhuollon tulevaisuuteen. Aihe on ajankohtainen ja sitä 

voitaisiin käyttää hyväksi terveydenhuollon organisaatioissa, joissa halutaan parantaa työhyvinvoin-

tia. Aihevalintaa pohdittiin tuotetun tiedon merkityksen arvioinnilla omaa tieteenalaa ja yhteiskuntaa 

kohtaan sekä tutkimuskysymyksen arvomaailmaa ajatellen (Kylmä & Juvakka 2014). 

 

 

Luotettavuus 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen prosessi suunniteltiin huolellisesti ja itsearviointia toteutettiin eri vai-

heissa. Ensin tutustuttiin aiheeseen koehakuja tekemällä. Koehakujen kautta nousseiden tutkimusten 

lähdeluetteloista ja asiasanoista saatiin apua hakusanoihin. Kirjallisuushauissa käytettiin eri tietokan-

toja. Luotettavuutta heikensi mahdollisesti joidenkin artikkeleiden koko tekstien puuttuminen, jolloin 

joitakin oleellisia tutkimuksia saattoi jäädä kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle. Tähän katsaukseen 

valittiin kaikki ne tutkimukset, jotka vastasivat tutkimuskysymykseen ja joista oli koko teksti saata-

villa. Kaikki tähän kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit olivat vertaisarvioituja tieteellisiä artik-

keleita, joiden laadunarviointi toteutettiin Joanna Briggs -instituutin kriteerien mukaisesti molempien 

tekijöiden toimesta, joka lisäsi katsauksen luotettavuutta. Järjestelmällisen katsauksen avulla pyrittiin 

tieteellisiä menetelmiä käyttämällä mahdollisimman objektiivisesti tunnistamaan, kriittisesti arvioi-

maan ja syntetisoimaan kaikki oleelliset tutkimukset sairaanhoitajan työhyvinvointia tukevista teki-

jöistä magneettisairaalamallissa (Ahonen ym. 2012). Tämän kirjallisuuskatsauksen menetelmälliseen 

laadunarviointiin käytettiin Joanna Briggs- instituutin (2018) arviointikriteeristöä järjestelmälliselle 

katsaukselle, jotka täyttyivät katsauksen tekijöiden mielestä hyvin (Hoitotyön tutkimussäätiö 2019b). 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen artikkelit olivat kaikki englanninkielisiä, joka on voinut aiheuttaa vää-

rinymmärryksiä ja näin heikentää luotettavuutta. Luotettavuutta kuitenkin lisäsi tekijöiden yhteinen 

keskustelu katsauksen tekemisen kaikissa vaiheissa. Kielikäännöksien ymmärrettävyys varmistettiin 

niin, että molemmat tekijät lukivat tutkimukset ensin yksin ja sitten yhdessä tuloksista keskustellen. 
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Jotkut käsitteet olivat vieraita, joten väärinymmärryksien välttämiseksi käännöstyötä tehtiin tarkasti 

ja huolellisesti. Alkuperäisilmaisut etsittiin ja pelkistykset sekä luokittelut tehtiin tekijöiden yhteis-

ymmärryksessä. Lisäksi apuna käytettiin vertaisarviointia ja ohjaavan opettajan palautteita. Osa tu-

loksista esiin nousseista työhyvinvointia tukevista tekijöistä olisi sopinut muutaman eri alaluokan 

alle. Viitekehys ohjasi kuitenkin luokittelua, jonka mukaisesti pohdintaa aiheuttaneet tekijät luokitel-

tiin. Tämän katsauksen tuloksien luotettavuutta tukee huolellinen tutkimuskontekstin kuvaus ja ana-

lyysin etenemisen tarkka kuvaaminen. Taulukointia ja liitteitä käytettiin kuvaamaan ja havainnollis-

tamaan aineistoa. Analyysiesimerkillä haluttiin kuvata analyysin etenemistä alkuperäistekstistä läh-

tien ja siten lisätä myös katsauksen luotettavuutta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015.) Luo-

tettavuutta pyrittiin vahvistamaan esimerkkien lisäksi myös prosessien tarkoilla kuvauksilla. Koko 

kirjallisuuskatsauksen kuvauksessa käytettiin apuna molempien tekijöiden muistiinpanoja. 

 

Hakuprosessissa saadut tutkimukset arvioitiin tiedonhaun suunnittelun ja toteutuksen jälkeen. Artik-

kelin otsikon ja tiivistelmän mukaan karsittiin ensin ne artikkelit, jotka eivät vastanneet tutkimusky-

symykseen. Sen jälkeen luettiin artikkelit kokonaan kahden kirjallisuuskatsauksen tekijän toimesta ja 

keskusteltiin tutkimusten hylkäämisistä ja valinnoista. Sisällönanalyysin avulla arvioitiin tutkimus-

tietoa ja pyrittiin löytämään vastauksia käytännön hoitotyöhön. Kliinisen ongelman työstämisessä 

saadun tutkimustiedon kriittinen arviointi, käytetyn menetelmän ja tuotetun tutkimustiedon luotetta-

vuuden, kliinisen merkittävyyden ja tilanteeseen sopivuuden tarkastelu ovat keskeisiä asioita (Aho-

nen ym. 2012). Tämän katsauksen prosessin edetessä akateeminen luku- ja kirjoitustaito harjaantui 

ja tieteellisen tiedon kriittinen arviointi sekä oman ajattelun tarkastelu kehittyivät. Raportoinnissa 

pyrittiin kuvaamaan katsauksen menetelmä ja menetelmälliset kriteerit, jotta katsauksen tulos olisi 

luotettavaa tietoa. Tässä katsauksessa esiin tulleet luotettavuutta mahdollisesti heikentävät tekijät kir-

jattiin ylös ja hakuprosessin vaiheiden toistettavuus tarkistettiin. (Ahonen ym. 2012.) 

 

Sisällönanalyysiä on kritisoitu sen yksinkertaisuudesta ja laadullisuuden riittämättömyydestä, vaik-

kakaan sisällönanalyysin etenemiselle ei ole selkeitä sääntöjä. Sisällönanalyysi on joustavaa ja tutkija 

itse päättää, mihin analyysin tuloksiin on tyytyväinen. Tämä myös vaikeuttaa sisällönanalyysin teke-

mistä, koska se ei ole suoraviivaista vaan sen vaiheet ovat osittain päällekkäisiä. (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2015.) Deduktiivista analyysimenetelmää käytettiin tässä kirjallisuuskatsauksessa, 

jolloin analyysiä ohjasi teoreettinen viitekehys. Tässä kirjallisuuskatsauksessa sairaanhoitajien työ-

hyvinvointia tukevat tekijät olivat yhdenmukaisia viitekehyksenä käytetyn magneettisairaalamallin 

vetovoimatekijöiden kanssa ja ohjautuivat muodostettuun analyysirunkoon vaivattomasti. Tämän 

katsauksen tulokset rikastivat jo olemassa olevaa tietoa magneettisairaalamallin vetovoimatekijöistä. 
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Tekijöiden kokemattomuuden vuoksi ohjeisiin, luotettavuus- ja eettisyyskriteereihin palattiin useaan 

otteeseen kirjallisuuskatsauksen jokaisessa vaiheessa. Kokemattomuus kirjallisuuskatsauksien teke-

misessä altisti myös virheiden tekemiselle. Vaikka tutkimusaihe oli tekijöiden mielenkiinnon kohde, 

niin tietämys aiheesta oli rajallinen. Jonkinlaiset ennakko-oletukset aiheesta oli olemassa, mutta ai-

neisto itsessään ohjasi analyysin kulkua. (Kylmä & Juvakka 2014.) Tehtäessä kirjallisuuskatsaus pa-

rityönä pystyttiin muistuttamaan toinen toista perusteltavuudesta sekä siitä, etteivät mielipiteet ole 

liian jyrkkiä etsiessä yhtenäistä tulkintaa (Ronkainen ym. 2014). Jokaisessa vaiheessa eettisyyden ja 

luotettavuuden pohdinta teki tietoiseksi omien valintojen kauaskantoisista vaikutuksista. (Kylmä & 

Juvakka 2014). 

 

 

6.3 Johtopäätökset, suositukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit olivat pääasiassa Yhdysvalloista, josta koko magneettisai-

raalamalli on lähtöisin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisissa ter-

veydenhuollon organisaatioissa, joissa tavoitellaan magneettisairaalastatusta tai halutaan hyödyntää 

magneettisairaalamallin vetovoimatekijöitä. Tämän katsauksen tulosten mukaan magneettisairaalas-

tatus lisää työtyytyväisyyttä. Deduktiivisen sisällönanalyysin avulla magneettisairaalamallin mukai-

sia vetovoimatekijöitä täydennettiin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Magneettisairaalamallia toteut-

tamalla organisaatio hyötyy myös taloudellisesti, koska sairaanhoitajien vaihtuvuuden vähenemisen 

lisäksi potilaiden määrä kasvaa hyvän maineen ja erinomaisen hoidon laadun myötä. Koska hoidon 

laatuun ja opetukseen panostetaan paljon ja henkilökunta on näin ollen erittäin pätevää ja osaavaa, 

niin myös keskimääräiset hoitoajat lyhentyvät ja kuolleisuus laskee. (ANCC 2019f.) 

 

Kiinnittämällä huomiota sairaanhoitajien autonomian tukemiseen ja osallistamiseen, riittävään hen-

kilöstöresursointiin ja avoimeen keskusteluympäristöön voidaan tukea sairaanhoitajien työhyvin-

vointia. Asianmukaisella resurssoinnilla voidaan keventää hoitotyön fyysistä rasitetta. Riittävä hen-

kilöstömäärä ja työergonomia voivat helpottaa kuormittavuutta, kuten painavien potilaiden siirtoa ja 

potilaiden hoitoisuutta. Organisaation kannattaa panostaa yhtenäisten toimintamallien kehittämiseen 

ja kouluttautumisen mahdollistamiseen. Uusi tieto voi edistää luovuutta ja innovatiivisuutta. Innos-

tuneen henkilökunnan kokeilujen ja epäonnistumisten kautta saattaa löytyä organisaatiolle parhaat 

toimintatavat. 
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Pohdinnassa mainittiin toimivien suhteiden ja laadukkaan hoidon toteuttamisen merkitykset työhy-

vinvoinnille. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voisi käytäntöön suositella avoimuuden ja toiminnan 

läpinäkyvyyden korostamista positiivista työilmapiiriä ja henkilökunnan välisiä suhteita tukemaan. 

Tietoisuus eri työnkuvista ja yksilön työpanoksesta toisi mukanaan ymmärrystä tiimityön ja toimivan 

yhteistyön merkityksestä. Ymmärryksen myötä usein myös arvostus kasvaa ja yhteistyö paranee. Ar-

vostuksen tunne tukee ammatillista itsetuntoa ja motivoi kehittämään itseään ja työtään. Motivoitunut 

työyhteisö auttaa työssä jaksamisessa ja edistää laadukkaan hoitotyön toteutumista. 

 

Erityisesti erikoissairaanhoidon piirissä suositaan nykyään sairaansijoiltaan suurempia yksiköitä. 

Kasvanut henkilökuntamäärä ja suuret yksiköt etäännyttävät esimiehen henkilökunnasta, eikä aikaa 

ole riittävästi koko henkilökunnan huomioimiseen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voisi suositella 

käytäntöön vahvempaa esimiehen läsnäoloa, jolla todettiin olevan moninaisia vaikutuksia. Tietoisesti 

läsnä olevan esimiehen voi olla mahdollista tunnistaa työyhteisöstä yksilölliset vahvuudet ja kannus-

taa yksilöä käyttämään vahvuuksiaan muun muassa jaetun johtajuuden avulla. Esimies voi tukea 

työntekijöitä kuuntelemalla ja kannustamalla sekä antamalla tilaa erilaisille ideoille ja innovaatioille. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksista saatiin kattava kuvaus työhyvinvointia tukevista tekijöistä, 

jotka havainnollistavat magneettisairaalamallin vetovoimatekijöiden merkitystä. Panostamalla työ-

hyvinvointiin organisaatiot vetävät puoleensa ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jotka 

sitoutuvat työhönsä ja edistävät hoitotyön jatkuvaa kehitystä. 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi pohtia magneettisairaalamallin mukaisten työhyvinvointitekijöiden vai-

kuttavuutta esimiesten näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi tutkia, millaisia jo olemassa olevia kei-

noja tai toimintatapoja eri yksiköillä on uusiin työntekijöihin tutustumiseen ja heidän vahvuuksiensa 

löytämiseen. Jatkossa olisi myös kiinnostavaa tutkia, millaisia toimintatapoja julkinen sektori voisi 

käyttää hoitotyön jatkuvan kehityksen motivointiin ja miten uusia innovaatioita hyödynnetään sekä 

työstetään eteenpäin yksiköissä. Kirjallisuuskatsauksen tulosten innostamana olisi mielenkiintoista 

tutkia, miten paljon magneettisairaalamallia hyödynnetään julkisella sektorilla työhyvinvoinnin tu-

kemiseen Suomessa. Työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden resursoinnin tasapuolista jakautumista 

työyksiköissä ja yksiköiden erilaisia toimintatapoja tukea työhyvinvointia olemassa olevien resurs-

sien avulla olisi myös hyvä arvioida. 
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LIITTEET 

 

Liite1. Yhteenveto kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista ja laadunarvioinneista 

 

Tekijä(t), 

vuosi, maa 

Tutkimuksen tar-

koitus 

Aineisto ja tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset Laadun 

arviointi 

1. 

Sacco, Ci-

urzynski, 

Harvey & 

Ingersoll. 

2015. USA. 

 

Tutkia sairaanhoita-

jien myötätunto tyy-

tyväisyyden ja myö-

tätuntouupumuksen 

esiintyvyyttä aikuis-

ten, lasten ja vasta-

syntyneiden teho-

osaston hoitotyössä 

magneettisairaalassa. 

 

Kuvata organisaation 

ja yksikön tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

myötätuntotyytyväi-

syyden ja myötätun-

touupumuksen esiin-

tyvyyteen näiden 

hoitajien keskuu-

dessa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

221 sairaanhoitajaa. 

Tutkimuskohteena 

olevat valittiin yksin-

kertaisella satunnais-

otannalla tehostetun 

hoidon parissa työs-

kentelevistä sairaan-

hoitajista. 

 

Kyselylomake, jossa 

käytettiin “Professi-

onal Quality of Life” 

(ProQOL) -mittaria. 

Myötätuntotyytyväi-

syyttä esiintyi merkit-

tävästi vähemmän ja 

työuupumusta sekä 

traumaperäistä stressiä 

merkittävästi enem-

män 40-49-vuotiaiden 

keskuudessa. 

 

Nuorilla 20-29-vuoti-

ailla oli myös enem-

män traumaperäistä 

stressiä mutta ei kui-

tenkaan työuupu-

musta. 

 

Myötätuntotyytyväi-

syyttä esiintyi merkit-

tävästi enemmän hoi-

tajilla, jotka hoitivat 

vain tehohoitoisia po-

tilaita. 

 

Yksikön erikoistunei-

suus myötävaikutti sii-

hen, että työuupu-

musta ja traumape-

räistä stressiä esiintyi 

vähemmän. 

 

Kuluvan vuoden ai-

kana muutokset hoito-

työn johdossa vaikut-

tivat merkittävästi 

myötätuntotyytyväi-

syyttä vähentävästi ja 

lisäsivät työuupu-

musta. 

 

Myös suuret järjes-

telmä- ja käytäntö-

muutokset yksiköissä 
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lisäsivät traumape-

räistä stressioireilua. 

 

Korkeimmin koulutet-

tujen hoitajien kes-

kuudessa esiintyi 

enemmän myötätunto-

tyytyväisyyttä kuin 

keskitason koulutuk-

sen omaavilla hoita-

jilla. 

 

2. 

Moreland & 

Apker. 

2016. USA. 

Tutkia ja kuvata tee-

moittain sairaanhoi-

tajien identiteettiä, 

kommunikaatiota ja 

konflikteja magneet-

tisairaalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

135 sairaanhoitajaa eri 

osastoilta opetus- ja 

tutkimussairaalassa. 

 

Aineisto oli sekundää-

rinen. Laajemmasta 

kyselyprojektista poi-

mitut avointen kysy-

mysten vastaukset 

analysoitiin induktiivi-

sella sisällönanalyysi-

menetelmällä.  

Konfliktit ja kommu-

nikaatiostressi ruokki-

vat toisiaan ja vaikut-

tavat epäsuotuisasti 

työoloihin. 

 

Ei-osallistava keskus-

telu häiritsee hoitajien 

keskinäisiä suhteita ja 

heikentää tiimin, yksi-

kön ja organisaation 

yhtenäisyyttä. 

 

Ei-osallistaminen työ-

vuorosuunnitteluun ra-

joittaa hoitajien työ-

elämän tasapainoa ja 

hoitotyön autonomiaa 

sekä aiheuttaa epäter-

veellistä kilpailua hoi-

tajien kesken. 

 

Hoitajat kokivat avut-

tomuutta ja turhautu-

neisuutta, kun eivät 

voi vaikuttaa työ-

hönsä. 

 

Ei-osallistava keskus-

telu aiheuttaa stressiä 

ja ristiriitoja, jotka 

johtavat hoitajien työ-

hön sitoutumattomuu-

teen. 

 

Riittämätön tai olema-

ton tukea antava kes-

kustelu lisää hoitajien 
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välisiä ristiriitoja ja 

stressiä, ja saattaa ai-

heuttaa jatkuvan syk-

lin, jossa sosiaalinen 

tuki hankalissa tilan-

teissa on vähäistä tai 

olematonta. 

 

Hoitajien osallistumat-

tomuus työhön liitty-

vään päätöksentekoon 

ja hoitajien kritisointi 

tehottomuudesta hoi-

totyön johdon, sairaa-

lan johdon ja lääkärei-

den taholta aiheuttavat 

stressiä ja ristiriitoja. 

 

Konfliktit kohdataan 

kunnioittavasti ja ole-

malla reilu, rehellinen, 

suora ja yhteisymmär-

ryksessä. 

 

Epäsuorasti asiaan 

johdatteleva keskus-

telu tulee tehdä rau-

hallisella ja määrätie-

toisesti välittävällä ta-

valla. 

 

3. 

Lacey, 

Teasley & 

Cox. 

2009. USA. 

Tutkia, eroavatko 

magneettisairaalassa 

ja ei-magneettisai-

raalassa työskentele-

vien hoitajien käsi-

tykset organisaation 

tuesta, sitoutuneisuu-

desta, yleisestä tyy-

tyväisyydestä ja työn 

määrästä sekä tutkia, 

eroavatko hoitajien 

vastaukset työvuo-

sien kasvaessa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

3080 sairaanhoitajaa 8 

lastensairaalasta 

USA:ssa. Sairaaloista 

3 oli magneettisairaa-

laa ja 5 ei-magneetti-

sairaalaa. 

 

Aineisto oli sekundää-

rinen, jossa käytettiin 

strukturoitua 29 Li-

kert-asteikollista kyse-

lylomaketta.  

 

Analyysi toteutettiin 

SPSS-ohjelmaa 

Yksikön sisäinen tuki, 

kollegoiden tuki, työ-

tyytyväisyys ja työssä 

pysyvyys olivat mag-

neettisairaalassa hoita-

jien arvioimana korke-

ampia kuin ei-mag-

neettisairaalassa. 

 

Esimiehen tuessa oli 

merkittävä ero mag-

neettisairaalan ja ei-

magneettisairaalan vä-

lillä hoitajan työvuo-

sien kasvaessa. 

 

Magneettisairaalassa 

työn määrä oli positii-

visemmin arvioitu 
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käyttäen. Tilastollisia 

testejä, kuten varians-

sianalyysiä ja t-testiä 

käytettiin vastauksien 

merkittävien erojen 

löytämiseksi magneet-

tisairaaloiden ja ei-

magneettisairaaloiden 

välillä. 

 

kuin ei-magneettisai-

raalassa. 

4. 

Hagedorn 

Wonder. 

2012. USA. 

Tutkia työhön sitou-

tuneisuutta magneet-

tisairaalassa suh-

teessa työkokemuk-

seen ja työyksikössä 

vietettyihin työvuo-

siin. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

220 akuuttihoitotyön 

sairaanhoitajaa mag-

neettisairaalassa. 

 

UWES17 ja tutkijan 

suunnittelema kysely-

lomake. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla ja tuloksien 

merkittävyyttä testat-

tiin regressioanalyy-

sillä ja post hoc ana-

lyysillä. 

 

Työkokemuksella oli 

voimakas positiivinen 

korrelaatio työhön si-

toutuneisuuden 

kanssa. 

 

Työhön sitoutuminen 

koostui kokonaissitou-

tuneisuudesta, tarmok-

kuudesta, omistautu-

neisuudesta ja omak-

sumisesta.  

7/8 

5. 

Buffington, 

Zwink, Fink, 

DeVine & 

Sander. 

2012. USA. 

Tunnistaa sairaan-

hoitajien käsityksiä 

työympäristöstä, tu-

esta ja kannustuk-

sesta magneettisai-

raalassa ja määrittää 

tekijät, jotka vaikut-

tavat sairaanhoitajien 

työtyytyväisyyteen. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

1250 sairaanhoitajaa, 

joilla oli yksi tai 

enemmän työkoke-

musvuosia sairaalassa 

tai avohoidon puolella 

työskentelystä. 

 

Sähköisellä kyselylo-

makkeella toteutettu 

kuvaileva tutkimus. 

 

Kvantitatiivinen osuus 

analysoitiin SPSS -oh-

jelmaa käyttäen ja 

kvalitatiivinen osa 

Sairaanhoitajat olivat 

jokseenkin tyytyväisiä 

esimieheltä saatuun 

palautteeseen ja kan-

nustukseen, mutta 

niitä kaivattiin lisää. 

 

Sairaanhoitajat koki-

vat esimiehiltä saa-

mansa tuen, arvostuk-

sen ja tunnustuksen 

riittämättömäksi. 

 

Vastaajat olivat jok-

seenkin tyytyväisiä 

palkkaan ja työetuihin, 

mutta niitä kaivattiin 

lisää. 
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aineistosta analysoitiin 

induktiivisesti. 

Työssä pysyvyyttä 

hoitajien mielestä pa-

rantavat rahallinen 

kompensaatio erikois-

tumisesta, lyhyemmät 

työvuorot, jaettu joh-

tajuus, ideoiden ja 

huolien kuuntelu, 

mentorointi ja palaut-

teiden myötä tehdyt 

parannukset hoito-

työssä. 

 

Esimiehen, vastaavan 

hoitajan tai johtajan 

rehellisyys ja asioiden 

loppuun vieminen ko-

ettiin riittämättömäksi. 

 

Sairaalassa työskente-

levät hoitajat olivat 

tyytymättömämpiä 

työvuoroihin liitty-

vissä asioissa kuin 

avopuolella työskente-

levät hoitajat. 

 

Avopuolen hoitajat 

olivat tyytymättö-

mämpiä perehdytyk-

seen ja uralla etenemi-

sen mahdollisuuksiin. 

 

Työvuorojoustavuus, 

työaika-autonomia ja 

työvuoroennustetta-

vuus koettiin merkit-

sevänä tekijänä työ-

tyytyväisyydessä. 

 

Työtyytyväisyyttä pa-

rantavina ehdotuksina 

nousivat esiin välittö-

män tunnustuksen/ 

kiitoksen antamisen 

kehittäminen sekä esi-

miehen osoittama 

kiinnostus työnteki-

jöitä kohtaan ja henki-

lökohtaisen ajan 
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suominen työntekijän 

ja johdon välillä. 

 

6. 

Halfer. 

2011. USA. 

Tutkia, vaikutta-

vatko henkilökohtai-

set ominaisuudet ja 

työnkuva työpaikka-

vaihtuvuuteen ja 

mitkä asiat koettiin 

tärkeimpinä urakehi-

tyksen ja ammattitai-

don kehittämisen tu-

kemisessa magneet-

tisairaalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

191 vastavalmistu-

nutta lastensairaanhoi-

tajaa. 

 

Sähköinen Likert-as-

teikollinen kyselylo-

make. Toteutettu kah-

tena eri vuonna (2008 

ja 2009). 

 

Aineisto analysoitiin 

erilaisilla tilastollisilla 

testimenetelmillä. 

Tärkeimpiä merkittä-

viä tekijöitä ammatti-

taidon ja urakehityk-

sen tukemisessa olivat 

erikoistumisen, jatko-

opintojen ja opintojen 

rahoitus. 

 

Rooliopetus, mento-

rointi, komiteoihin ja 

projekteihin osallistu-

minen sekä sairaalan 

sisäinen akateeminen 

koulutus koettiin 

myös tärkeiksi tuke-

misen muodoiksi. 

 

Tutkimustiedon ja so-

siaalisen median 

käyttö mainittiin myös 

tukemisen muotoina 

(kommunikointi ja 

ammatillinen aktivi-

teetti). 

 

Ryhmään kuulumatto-

muuden tunne vaikutti 

työpaikkavaihtuvuutta 

lisäävästi. 

 

7/8 

7. 

Barrett, Pi-

ateck, Korber 

& Padula. 

2009. USA.  

Tunnistaa ja paran-

taa hoitajien tyyty-

väisyyttä ja ryhmän 

yhtenäisyyttä inter-

vention kautta, mää-

ritellä ryhmäyty-

misintervention vai-

kutusta yhtenäisen 

ryhmän toimintaan 

ja määritellä lateraa-

lisen väkivaltakoulu-

tuksen ja keskustelu-

tyylien vaikutusta 

ryhmähenkeen mag-

neettisairaalassa. 

Kvasikokeellinen in-

terventiotutkimus. 

 

Tutkimuskohteena 

pre-interventio 59 ja 

post-interventio 45 

sairaanhoitajaa. 

 

Manuaalinen kysely-

lomake, jossa sekä 

kvalitatiivisia että 

kvantitatiivisia kysy-

myksiä. 

Mittareina käytetty 

“How Well Are We 

Working Together”, 

Adapted Index of 

Työtyytyväisyys pa-

rani intervention jäl-

keen. 

 

Työn organisointia pa-

rannettiin nimetyn 

vastaavan hoitajan ja 

työn aikatauluttamisen 

avulla. 

 

Hoitajien ristiriitati-

lanteiden ratkaisemi-

seen sovittiin tietty 

toimintatapa, jota esi-

mies johdonmukai-

sesti palautti hoitajien 

mieliin. 
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Work Satisfaction, 

Adapted Index of Job 

Enjoyment ja Group 

Cohesion Scale. 

 

Aineisto analysoitiin 

Sigma Stat -ohjelmaa 

ja Mann-Whitney tes-

tiä käyttäen. 

 

 

Tuki uusille hoitajille 

ja mentorointi paransi 

työtyytyväisyyttä. 

 

Kaikkien hoitajien 

vastuuttaminen, joh-

don tuki ja eri ammat-

tiryhmien suhteiden 

parantaminen edisti 

työtyytyväisyyttä. 

 

8. 

Chen & Jo-

hantgen. 

2010. Taiwan. 

Tutkia magneettisai-

raalaominaisuuksien 

esiintyvyyttä kahden 

Euroopan maan sai-

raaloissa ja tutkia 

magneettisairaala-

ominaisuuksien ja 

työtyytyväisyyden 

välistä yhteyttä yk-

silö- ja organisaatio-

tasolla. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena sai-

raanhoitajat, jotka 

työskentelivät Belgian 

(N=2303) ja Saksan 

(N=2646) vuodeosas-

tojen, teho-osastojen 

ja psykiatrian akuu-

teissa yksiköissä. 

 

Sekundäärinen ai-

neisto (NEXT-kysely) 

oli kerätty vuosina 

2002-2005. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelmaa ja 

Mplus -ohjelmaa hy-

väksikäyttäen. 

Lisäksi tehtiin tuloksia 

analysoitaessa sekun-

däärinen analyysi, 

jossa verrattiin hoita-

jien työstressiä ja am-

mattitaidon kehittä-

mistä yksilö- ja orga-

nisaatiotasolla. 

Johtamistyyli vaikutti 

merkittävästi työtyyty-

väisyyteen yksilö- ja 

organisaatiotasolla. 

 

Johtamistyylinä työn-

tekijöiden kunnioitta-

minen, heidän työnsä 

arvostaminen, avun 

tarjoaminen tarvitta-

essa, keskustelulle 

avoimen ympäristön 

luominen, ammatilli-

sen kehityksen mah-

dollistaminen ja työ-

tyytyväisyyden arvos-

taminen nähtiin arvok-

kaina organisaatiota-

solla. 

 

Hoitotyön johdon 

laatu koettiin vaikutta-

van merkittävästi työ-

tyytyväisyyteen yksi-

lötasolla. 

 

Laadukkaana johta-

mistyylinä työn selkeä 

suunnittelu ja ristirii-

tojen ratkominen lisäsi 

hoitajien työtyytyväi-

syyttä. 

 

Organisaatiotasolla 

ammattitaidon kehittä-

minen vähensi työtyy-

tyväisyyttä, koska 

tuen ja resurssien 

7/8 



 

 57 

tarjonta oli riittämä-

töntä ja tällöin ammat-

titaidon kehittäminen 

koettiin ylimääräisenä 

työnä ja taakkana. 

 

Työtyytyväisyyttä yk-

silötasolla edisti palk-

kaus ja tuki vaikeissa 

tilanteissa sekä oman 

työn autonomia. 

Oman työn organi-

soinnin lisäksi autono-

miaan kuului myös 

työn arviointi ja pää-

töksenteko. 

 

Organisaatiotasolla 

työtyytyväisyyttä li-

säsi kollegoiden väli-

set suhteet. 

 

Ystävälliset, rennot ja 

kunnioittavat hoitajien 

väliset suhteet sekä 

hoitajien ja lääkärei-

den väliset suhteet ko-

ettiin työtyytyväi-

syyttä lisääviksi teki-

jöiksi. 

 

Yksilötasolla ammatti-

taidon kehittäminen li-

säsi työtyytyväisyyttä. 

Tähän luettiin omien 

erikoistaitojen käyttä-

minen työssä, mahdol-

lisuus oppia uusia asi-

oita työn kautta ja 

oma-aloitteisuus poti-

lastyössä. 

 

9. 

McAllen, 

Stephens, 

Biearman, 

Kerr & Whi-

teman. 

2018. USA.  

Tutkia, parantaako 

vuoteenvierusrapor-

tointi (BSR) vs. ta-

vanomainen rapor-

tointi potilasturvalli-

suutta, potilaiden ja 

hoitajien 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

Laadunparannuspro-

jekti. 

 

Tutkimuskohteena 64 

sairaanhoitajaa ennen 

interventiota ja 57 

Keskeisinä tutkimus-

tuloksina nousi esille 

potilaiden ja hoitajien 

tyytyväisyyden paran-

nus. 

 

Vaikka vuoteenvierus-

raportointi vei aikaa, 
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tyytyväisyyttä mag-

neettisairaalassa. 

sairaanhoitajaa inter-

vention jälkeen kol-

mesta yksiköstä mag-

neettisairaalassa ja 

yleiskirurgisen, orto-

pedisen ja neurologi-

sen dg:n omaavia poti-

laita. 

 

Kyselylomakkeella ja 

sekundäärisen aineis-

ton avulla toteutettu 

interventiotutkimus. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla. T-testiä käytet-

tiin potilastyytyväi-

syyteen ja Mann-

Whitney testiä hoita-

jien tyytyväisyyteen ja 

vuoteenvierusrapor-

tointiaikaa analysoita-

essa. Khiin neliötestiä 

käytettiin potilaskaa-

tumislukuja tutkitta-

essa. 

 

kokivat hoitajat sen 

arvokkaaksi potilas-

hoidossa. Potilashoi-

toon vaikutettiin oikea 

aikaisesti.  

 

Potilasturvallisuuteen 

liittyviä asioita huomi-

oitiin vuoteenvierusra-

portoinnin aikana pa-

remmin, mutta tieto-

suoja koettiin heiken-

tyvän.  

10. 

Hickson. 

2013. USA. 

Tutkia vastavalmis-

tuneiden hoitajien 

käsityksiä hoitotyön 

vihamielisyydestä ja 

työtyytyväisyydestä 

verraten heidän työ-

ympäristöään mag-

neettisairaalassa ja 

ei-magneettisairaa-

lassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

1165 vastavalmistu-

nutta sairaanhoitajaa. 

 

Sähköisellä kyselylo-

makkeella toteutettu 

kuvaileva korrelaatio-

tutkimus. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla t-testiä käyt-

täen. 

Vihamielisyyttä esiin-

tyi sekä magneetti- 

että ei-magneettisai-

raaloissa. 

Vihamielisyyttä rapor-

toitiin kuitenkin vä-

hemmän magneettisai-

raaloissa. 

 

Magneettisairaalassa 

työtyytyväisyys sisälsi 

tuen, itseluottamuksen 

ja hyvänolon työssä ja 

työtyytyväisyys koet-

tiin siellä merkitse-

västi korkeammaksi. 

Vastavalmistuneet 

hoitajat eivät kuiten-

kaan saaneet tarvitta-

vaa tukea hyvän olon 
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ja itseluottamuksen 

kehittämisessä. 

 

Esimiehiltä ja koke-

neilta kollegoilta saatu 

tuki koettiin vähäi-

senä.  

 

Suurimmaksi stressin 

aiheuttajaksi vastaval-

mistuneiden hoitajien 

kesken nousi työsuori-

tus. 

 

11. 

Johnson & 

Kring. 

2012. USA. 

Tutkia hoitajien kä-

sityksiä hoitajien ja 

lääkäreiden välisestä 

yhteistyöstä vuode-

osastolla ja teho-

osastolla magneetti-

sairaalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

170 sairaanhoitajaa. 

 

Sähköisellä kyselylo-

makkeella toteutettu 

kuvaileva tutkimus. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla t-testiä käyt-

täen. 

Yleisesti ottaen hoita-

jat olivat tyytyväisiä 

yhteistyöhön lääkärei-

den kanssa. Joitain ko-

kemuksia kuitenkin 

esiintyi häiritsevästä 

käytöksestä, apulai-

sena pitämisestä, epä-

ammattimaisesta käy-

töksestä, röyhkeästä ja 

epäkunnioittavasta 

käytöksestä ja alista-

misesta. 

 

Jotkut hoitajat kertoi-

vat, että lääkärit eivät 

ymmärrä hoitajien 

roolia potilaan hoi-

dossa. 

 

7/8 

12. 

Newcomb, 

Smith & 

Webb. 

2009. USA. 

Tutkia, vaikuttiko 

organisaation muu-

tokset kohti mag-

neettisairaalaa hoita-

jien työtyytyväisyy-

teen. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena yli 

300 sairaanhoitajaa 

kolmessa osassa toteu-

tetussa tutkimuksessa. 

 

Manuaalinen kysely-

lomake. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla käyttäen tilas-

tollisia testejä kuten 

Anovaa, 

Työtyytyväisyydessä 

autonomia, oma 

asema työssä ja yh-

teistyö koettiin tär-

keimmiksi. 

 

Työvuorosuunnitte-

luun oltiin tyytyväisiä, 

mutta johdon koettiin 

olevan kaukana päivit-

täisestä hoitotyöstä. 

 

Palkkaukseen oltiin 

tyytymättömimpiä ja 

tyytymättömyys kas-

voi työvuosien myötä. 
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regressioanalyysiä ja 

khiin neliötestiä. 

 

13. 

Bugajski, 

Lengerich, 

Marchese, 

Hall, 

Yackzan, Da-

vies & 

Brockopp.  

2017. USA.  

Tutkia hoitajien 

työssä pysyvyyteen 

vaikuttavien 

BHNRQ-mittarin 

mukaisten tekijöiden 

tärkeyttä magneetti-

sairaalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

270 sairaanhoitajaa 21 

erikoistuneesta yksi-

köstä. 

 

Kyselylomake “The 

Baptist Health Nurse 

Retention Question-

naire” (BHNRQ) -mit-

taria käyttäen. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla käyttäen tilas-

tollisena testinä MA-

NOVAa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitajat pitivät erittäin 

tärkeinä laadukasta 

hoitoa, päteviä johta-

jia, henkilökuntaa tu-

kevaa johtoa, kliini-

sesti päteviä kollegoja 

ja riittävää hoitohenki-

lökunnan ja avustavan 

henkilökunnan mää-

rää. 

 

Erittäin tärkeinä asi-

oina pidettiin myös 

joustavaa työvuoro-

suunnittelua, positiivi-

sia suhteita lääkärei-

den kanssa, lääkärien 

ja hoitajien tiiminä 

toimimista, autono-

mian tukemista tehok-

kaassa työskentelyssä 

ja tunnustusta hyvästä 

työstä. 

 

Hoitajat mainitsivat 

pätevien johtajien 

ominaisuuksista sitou-

tuneisuuden, läsnä-

olon, välittämisen ja 

kliinisen pätevyyden. 
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14.  

Anselmo-Wit-

zel, Orshan, 

Heitner & 

Bachand. 

2017. USA. 

 

Tutkia työtyytyväi-

syyden kokemuksia 

sukupuoli Y:n 

(vuonna 1981-2000 

syntyneiden) kes-

kuudessa magneetti-

sairaalassa. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 10 

sairaanhoitajaa. 

 

Syvähaastatteluin to-

teutettu kuvaileva fe-

nomenologinen tutki-

mus. 

 

Aineisto analysoitiin 

sisällön analyysillä. 

Kaikki hoitajat koki-

vat hyvän olon koke-

muksen vaikuttavan 

työtyytyväisyyteen. 

Hyvänä olona mainit-

tiin itseluottamus am-

mattiroolissa, tyyty-

väisyys valittuun or-

ganisaatioon ja poti-

laan asioiden hoitami-

nen parhaalla mahdol-

lisella tavalla.  

 

Vaikuttamisen mah-

dollisuus työssä ja ar-

vostuksen saaminen 

koettiin tärkeinä. 

Vaihtoehtojen olemas-

saolo työelämässä vai-

kutti työtyytyväisyy-

teen. 

 

Kaikki osallistujat ko-

kivat johdon ja kolle-

gojen tuen, hyvän tii-

mityöskentelyn ja ys-

tävyys suhteiden työ-

kavereiden kanssa vai-

kuttavan työtyytyväi-

syyteen.  

 

Työkavereiden tuki 

vaikeina aikoina ja 

luottamus kollegoiden 

välillä koettiin tär-

keänä. Tuki eettisissä 

asioissa koettiin ar-

vokkaana. 

 

Fyysistä rasitetta työ-

hön toivat työuupu-

mus, painavien poti-

laiden nostelu ja jalko-

jen päällä oleminen 

koko päivän. 

 

Mahdollisuudet edetä 

uralla ja olla tietoinen 

uusimmista trendeistä 

ja teknologiasta 
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vahvistivat työtyyty-

väisyyttä. 

 

Esimiehen haluttiin 

olevan helposti lähes-

tyttävä, vastaanotta-

vainen, ymmärtäväi-

nen ja kuunteleva. 

Esimies, joka antoi 

henkilökohtaista aikaa 

työntekijöilleen oppi-

akseen tuntemaan hei-

dät paremmin, koettiin 

hyväksi. 

 

Organisaation tuki 

mahdollisuutena edetä 

uralla koettiin työtyy-

tyväisyyttä lisääväksi 

tekijäksi sekä koulut-

tautumisohjelman mu-

kainen rahallinen tuki.  

 

Ammattitaidon, tiedon 

ja oman persoonan ar-

vostus koettiin tärke-

äksi. 

 

Tasapaino työn ja hen-

kilökohtaisen elämän 

välillä koettiin tärke-

äksi. Joustavuus työ-

vuoroissa lisäsi työ-

tyytyväisyyttä. 

 

15. 

Aiken & 

Poghosyan. 

2009. USA. 

Tutkia intervention 

(hoitotyön laadunpa-

rannusohjelma, joka 

pohjautuu hoitotyön 

näyttöön perustu-

vaan ja parhaan käy-

tännön malliin, joka 

tunnetaan magneetti-

tunnustuksena) 

avulla tuotetun mag-

neettisairaala kritee-

rien mukaisen muu-

toksen tuloksia Ar-

menian ja Venäjän 

sairaaloissa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena en-

simmäisessä osassa 

840 sairaanhoitajaa ja 

toisessa osassa 859 

sairaanhoitajaa. 

 

Manuaalinen kysely-

lomake.  

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

Magneettisairaalamal-

lin mukaisen laadun-

parannusohjelman 

käyttö vaikutti positii-

visesti lääkäri-hoitaja 

-väliseen kollegiaali-

seen suhteeseen ja tii-

mityöskentelyyn.   

 

Intervention positiivi-

nen vaikutus näkyi 

myös lääkäreiden ar-

vostuksena hoitajia 

kohtaan ja hoitajan 
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avulla käyttäen khiin 

neliötestiä ja F- testiä. 

päätöksentekoon osal-

listumisessa. 

 

Parannusta näkyi 

myös johdon anta-

massa tuessa. Johto 

kuunteli hoitajien huo-

lia ja ideoita ja tuki 

niitä. 

 

Tukipalveluiden mää-

rän riittävyys parantui. 

 

Hoitajien riittävään 

määrään hoitotyössä 

interventiolla ei näyt-

tänyt olevan paranta-

vaa vaikutusta, vaikka 

työuupumus näytti vä-

henevän Venäjällä. 

 

16. 

Spence 

Laschinger, 

Zhu & Read. 

2016. Canada. 

Testata magneettisai-

raalamallin pohjalta 

tehtyä hypoteettista 

mallia rakenteellisen 

voimaantumisen ja 

tuen vaikutuksista 

vastavalmistuneiden 

sairaanhoitajien käsi-

tyksiin ammattitai-

dosta, hoidon laa-

dusta, työtyytyväi-

syydestä ja uranvaih-

toaikomuksista. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

393 vastavalmistu-

nutta sairaanhoitajaa 

Kanadassa. 

 

Kyselylomakkeella to-

teutettu ei-kokeelli-

nen, ennustava tutki-

mus. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS ja Mplus -ohjel-

man avulla käyttäen 

erilaisia tilastollisia 

testejä. 

Autonomia päätöksen-

teossa, vaikutusmah-

dollisuudet työympä-

ristöön ja hyvät hoi-

taja-lääkärisuhteet 

ovat yhteydessä hoita-

jien työtyytyväisyy-

teen ja aikomuksiin 

jäädä alalle. 

 

Kyky tuottaa hyvän-

hoidon kriteereiden 

mukaista hoitoa vai-

kutti vastavalmistunei-

den sairaanhoitajien 

työtyytyväisyyteen. 

 

Tilastollisesti merkit-

tävä positiivinen yh-

teys oli rakenteellisen 

voimaantumisen, am-

matillisen tuen, laa-

dukkaan potilashoidon 

ja työtyytyväisyyden 

välillä. 

 

Hoitajan tunne siitä, 

että saa jotain 
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aikaiseksi lisäsi työ-

tyytyväisyyttä. 

 



 

 65 

17. 

Kelly, 

McHugh & 

Aiken. 

2011. USA. 

 

Tutkia, eroavatko 

magneettisairaalan ja 

ei-magneettisairaa-

lan työympäristö, 

henkilöstömäärä ja 

hoitotyön tulokset 

toisistaan. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

26276 hoitajaa 4 osa-

valtiosta Amerikassa. 

 

Sekundäärinen ai-

neisto. 

 

Aineisto analysoitiin 

STATA - ohjelman 

avulla käyttäen t-tes-

tiä, khiin neliötestiä ja 

logistista regressio-

mallia. 

Magneettisairaaloissa 

oli paremmat työym-

päristöt ja korkeam-

min koulutettu hoito-

henkilöstö. 

 

Magneettisairaaloissa 

oli merkittävästi pa-

rempi hoitohenkilöstö-

määrä potilashoitoa 

kohden. 

 

Magneettisairaalassa 

työskentelevät hoitajat 

kokivat epätodennä-

köisemmin loppuun 

palamista ja työtyyty-

mättömyyttä työssään 

kuin ei-magneettisai-

raalassa työskentele-

vät hoitajat. 

 

Magneettisairaalat oli-

vat useammin opetus-

sairaaloita ja teknolo-

giaa käytettiin enem-

män. 
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18. 

Hess,  

DesRoches,  

Donelan,  

Norman 

& Buerhaus. 

2011. USA. 

 

Verrata sairaanhoita-

jien käsityksiä 

työstä, työympäris-

töstä ja ammatilli-

sista suhteista mag-

neettisairaalassa, 

magneettimatkalla 

olevassa sairaalassa 

ja ei-magneettisai-

raalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

1500 sairaanhoitajaa. 

 

Sekundäärinen ai-

neisto. 

 

Aineisto analysoitiin 

kahden muuttujan 

analyysiä ja khiin ne-

liötestiä käyttäen. 

Magneettisairaaloissa 

ja magneettimatkalla 

olevissa sairaaloissa 

hoitajat arvioivat mah-

dollisuuksiaan vaikut-

taa päätöksiin työpai-

kalla hyviksi tai erit-

täin hyviksi ja kokivat 

mahdollisuutensa 

osallistua jaettuun joh-

tajuuteen ja työnanta-

jan kustantamiin 

jatko-opintoihin erit-

täin hyviksi tai erin-

omaisiksi. Vastaavat 

lukemat ei-magneetti-

sairaalassa olivat huo-

mattavasti pienemmät. 

 

Ammatilliset suhteet 

magneetti- ja mag-

neettimatkalla olevissa 

sairaaloissa koettiin 

paremmiksi kuin ei 

magneettisairaaloissa 

hoitohenkilöstön kes-

kuudessa. 

 

6/8 

19. 

Gardner & 

Walton. 

2011. USA. 

Tutkia hoitajien työ-

tyytyväisyyttä ja työ-

tyytymättömyyttä 

polikliinisessä hemo-

dialyysiyksikössä, 

kerätä hoitajien nä-

kemyksiä mahdolli-

sista ratkaisuista ja 

kehittää kansallista 

parantamisstrategiaa 

magneettisairaalan 

viitekehyksen mu-

kaisesti. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

101 sairaanhoitajaa. 

 

Ryhmä- ja yksilöhaas-

tattelut. 

 

Aineisto analysoitiin 

käyttäen Kruegerin 

kuutta systemaattista 

vaihetta. 

Hoitajille neljä tär-

keintä osa-aluetta työ-

tyytyväisyyden paran-

tamiseksi olivat hoito-

työn pätevyyden yllä-

pitäminen, hoitotyön 

resurssien tasapainot-

taminen (riittävästi 

hoitajia hoitotyössä, 

riittävä aika hoitotyö-

hön, potilas keski-

össä), organisaation 

johtamisen vahvista-

minen ja suhteiden 

eheyttäminen hoita-

jien, hoitaja-lääkäri ja 

hoitaja-potilas välillä. 

 

Hoitajien näkemykset 

ongelmien ratkaise-

miseksi sisälsivät mm. 

mentoroinnin, 
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työntekijän valintapro-

sessiin osallistumisen, 

hakijavalinnan tiuken-

tamisen, riittävän yli-

työkorvauksen, riittä-

västi aikaa olennai-

seen eli potilaaseen 

keskittymiseen hoito-

työssä, varahenkilös-

tön implementoinnin, 

esimiesten johtamis-

taitojen kehittämisen, 

työnkuvien ja roolien 

selkiyttämisen, suhtei-

den kehittämisen hoi-

tajien, hoitajien ja po-

tilaiden sekä eri am-

mattiryhmien välille ja 

tiimityöskentelyn vah-

vistamisen hoitajien 

välillä sekä ajan luo-

misen potilasohjauk-

seen hoitotyössä. 

 

20. 

Djukic, Kov-

ner, Brewer, 

Fatehi & 

Cline. 

2013. USA. 

Tutkia hoitajien arvi-

oiman potilashoidon 

laadun, työympäris-

tötekijöiden ja mag-

neettistatuksen yh-

teyttä suhteessa kah-

den henkilöstömitoi-

tuksen muuttujan 

vaikutuksiin: rapor-

toitu potilas-hoitaja-

mitoitus ja arvio 

henkilöstön riittä-

vyydestä. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

1439 sairaanhoitajaa. 

 

Kyselylomake. 

 

Aineisto analysoitiin 

logistisella monimuut-

tuja regressioanalyy-

sillä. 

Sairaanhoitajien laa-

dun arviointiin hoita-

jamitoitukseen suh-

teutettuna vaikuttivat 

hoitaja-lääkärisuhteet, 

työyhteisön yhtenäi-

syys (ystävällisyys, 

auttavaisuus, työtove-

rin huomioiminen), 

menettelytapojen oi-

keudellisuus (päätök-

sien teko perustuu asi-

antuntijuuteen, tietoon 

ja työntekijöiden mie-

lipiteisiin), fyysinen 

työympäristö (toimi-

vat rakenteet), organi-

satoriset rajoitteet (tar-

vittavien välineiden ja 

tarvikkeiden puuttu-

minen sekä työn kes-

keytykset) ja magneet-

tisairaala tunnustus. 

 

Magneettisairaalassa 

työskentely ja 
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työtyytyväisyys vai-

kuttivat positiivisesti 

potilashoidon laadun 

arviointiin. 

21. 

Faller, Gates, 

Georges & 

Connelly. 

2011. USA. 

Tutkia työhön liitty-

vän uupumisen, työ-

tyytyväisyyden ja 

hoitajan arvioiman 

hoidon laadun sekä 

työsuhteen lopetta-

misaikomuksen yh-

teyttä sairaalan 

(magneetti- tai ei 

magneettisairaala) 

tai hoitajan ominai-

suuksiin keikkatyötä 

tekevien hoitajien 

keskuudessa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

976 keikkatyötä teke-

vää sairaanhoitajaa. 

 

Sähköinen kyselylo-

make. 

 

Aineisto analysoitiin 

tilastollisin menetel-

min STATA -ohjel-

maa käyttäen. 

Vähemmän uupu-

musta todettiin keik-

katyötä tekevillä sai-

raanhoitajilla, jotka 

olivat iältään vanhem-

pia, naimisissa olevia, 

joiden lapset asuivat 

vielä kotona ja jotka 

olivat korkeammin 

koulutettuja. 

 

Työperäiseen uupu-

mukseen vaikutti mer-

kittävästi ikä, potilai-

den määrä ja osaston 

erikoisosaaminen. 

 

Työskentely kriittisen 

hoitotyön parissa li-

säsi työperäistä uupu-

mista ja vähensi työ-

tyytyväisyyttä. 

 

Magneettistatus ja pe-

rioperatiivinen eri-

koistuminen paransi-

vat hoitajien arvioi-

maa hoidon laatua. 

 

Magneettistatus pa-

ransi työtyytyväi-

syyttä.  

 

Potilaiden lisääntyvä 

määrä työvuorossa 

heikensi hoitajien ar-

vioimaa hoidon laatua. 
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22. 

Hill. 

2011. USA. 

Lisätä ymmärrystä 

kokeneiden sairaan-

hoitajien alalle jää-

misen syistä ja tutkia 

työtyytyväisyyden 

eroja ja suhteita 

työssä pysyvyyteen 

magneettisairaalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 95 

magneettisairaalassa 

työskentelevää sai-

raanhoitajaa. 

 

Hyvät työsuhteet ja 

välittävä työympäristö 

olivat merkittäviä te-

kijöitä työtyytyväisyy-

teen ja työssä pysy-

vyyteen. 
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Tutkia hoitajien tie-

tämystä eläköitymi-

sen vaikutuksesta tu-

loihin. 

Kyselylomakkeella to-

teutettu kuvaileva ja 

vertaileva tutkimus. 

 

Analysoitiin tilastolli-

sin menetelmin. 

Työtyytyväisyys vai-

kutti merkittävästi 

työssä pysyvyyteen. 

 

Sairaanhoitajien mää-

rittelemät työhön liit-

tyvät toiveet sisälsivät 

työhön liittyvän tun-

nustuksen, kollegoi-

den ja esimiesten kun-

nioituksen ja ystävälli-

syyden, päätöksente-

koon osallistumisen, 

sosiaalisiin aktiviteet-

teihin osallistumisen 

kollegoiden ja esi-

miesten kanssa, rehel-

lisen palautteen kolle-

goilta ja esimiehiltä ja 

mahdollisuuden kehit-

tyä omassa työssään. 

 

23. 

Klaus, Ekerdt 

& Gajewski. 

2012. USA. 

Vertailla henkilö-

kohtaisella, yksikkö- 

ja sairaalatasolla te-

kijöitä, jotka vaikut-

tavat työtyytyväisyy-

teen neljässä eri ikä-

luokassa magneetti- 

ja ei magneettisai-

raalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

53851 sairaanhoitajaa 

iältään 20-50-vuotta. 

 

Sekundäärinen ai-

neisto. 

 

Aineiston analyysissä 

käytettiin kolmen ta-

son suoraviivaista hie-

rarkkista mallinta-

mista. 

Kaikissa ikäluokissa 

raportoitiin suurem-

masta työtyytyväisyy-

destä magneettisairaa-

loissa kuin ei-mag-

neettisairaaloissa. 

 

Hoidon laatu vaikutti 

positiivisesti työtyyty-

väisyyteen. 

 

Yksiköitä jatkuvasti 

vaihtavat hoitajat ra-

portoivat työtyytyväi-

syyden huonommaksi 

kuin samassa yksi-

kössä pysyvät. 

 

Nuorimmassa ikäluo-

kassa vuosia samassa 

yksikössä pysymisellä 

oli negatiivinen vaiku-

tus työtyytyväisyy-

teen, kun taas vanhim-

massa ikäluokassa se 

vaikutti positiivisesti. 
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Ylitöiden tekeminen 

heikensi työtyytyväi-

syyttä. 

 

Vain vanhimmassa 

ikäluokassa korke-

ampi koulutus vaikutti 

työtyytyväisyyttä pa-

rantavasti. 

 

24. 

Weese, Jaku-

bik, Eliades & 

Huth. 

2015. USA. 

Arvioida, ennus-

taako mentoroinnin 

käyttö mentoroinnin 

hyötyjä magneetti-

sairaalassa ja käyte-

täänkö mentorointia 

enemmän, jos siitä 

on omakohtaista ko-

kemusta. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

186 sairaanhoitajaa. 

 

Sähköisellä kyselylo-

makkeella toteutettu 

kuvaileva, ei-kokeelli-

nen korrelaatiotutki-

mus. 

 

Aineisto analysoitiin 

SPSS -ohjelman 

avulla ja siinä käytet-

tiin Pearsonin analyy-

siä ja useampia regres-

sioanalyysejä. 

 

Mentoroinnin hyödyt 

koettiin positiivisena. 

 

Mentoroitu sairaan-

hoitaja suurella toden-

näköisyydellä käyttää 

itse mentorointia. 

 

Mentoroinnin hyö-

tyinä mainittiin johon-

kin kuulumisen tunne, 

uraoptimismi, amma-

tillinen kasvu, päte-

vyys, turvallisuus 

(huolenpito) ja johta-

juusvalmius. 

8/8 

25. 

Budin, 

Brewer, Chao 

& Kovner. 

2013. USA. 

Tutkia sairaanhoita-

jan ensimmäisinä 

vuosina kokeman sa-

nallisen pahoinpite-

lyn ja sairaanhoita-

jien työasenteiden ja 

luonteenpiirteiden 

yhteyttä magneetti- 

ja ei magneettisai-

raalassa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

1407 sairaanhoitajaa. 

 

Sekundäärinen ai-

neisto. 

 

Tutkimuksessa käytet-

tiin lyhennettyä ver-

siota “The Verbal 

Abuse Scale” (VAS) -

mittarista. 

 

Aineistoa analysoitiin 

varianssianalyysilla 

verraten keskiarvoja ja 

khiin neliötestillä ka-

tegorisia muuttujia.   

Melkein puolet (49%) 

vastaajista raportoi 

kokeneensa ainakin 

kerran viimeisen kol-

men kuukauden ai-

kana sanallista pa-

hoinpitelyä hoitaja 

kollegaltaan. Useim-

miten ilmenemismuo-

tona oli alentavasti pu-

hutteleminen tai huo-

mioimatta jättäminen. 

 

Päivävuorossa työs-

kentelevät sairaanhoi-

tajat raportoivat koke-

vansa enemmän sanal-

lista pahoinpitelyä 

kuin ilta- tai yövuo-

rossa työskentelevät 

sairaanhoitajat. 

4/8 



 

 71 

 

Yksiköissä, joissa oli 

henkilöstövajetta, ko-

ettiin enemmän sanal-

lista pahoinpitelyä. 

 

Sairaanhoitajilla, jotka 

raportoivat koke-

neensa keskimääräi-

sesti tai keskimääräi-

sesti enemmän sanal-

lista pahoinpitelyä 

kollegoiltaan oli mer-

kittävästi vähemmän 

autonomiaa, esimie-

hen ja mentorin tukea, 

ryhmään kuulumisen 

tunnetta, oikeudelli-

suuden tunnetta ja 

uralla etenemisen 

mahdollisuuksia. 

 

Sairaanhoitajat, jotka 

raportoivat koke-

neensa enemmän sa-

nallista pahoinpitelyä 

kollegoiltaan olivat 

tyytymättömämpiä 

työhönsä, kokivat vä-

hemmän autonomiaa, 

sitoutuneisuutta orga-

nisaatioon ja aiko-

musta jäädä alalle. 

 

Ei-magneettisairaa-

lassa työskentelevät 

hoitajat raportoivat sa-

nallista väkivaltaa 

enemmän. 

 

Magneettisairaalassa 

työskentelevillä hoita-

jilla oli vähemmän 

työtyytymättömyyttä, 

työuupumusta ja aiko-

musta lähteä työstään. 

 

Tulokset vahvistivat 

myös magneettisairaa-

loissa olevan 
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positiivisempi työym-

päristö, jossa pätevien 

hoitajien sanallisen 

väkivallan sietokyky 

oli matalampi. 

 

26. 

Ridley, Wil-

son, Harwood 

& Laschinger. 

2009. Canada. 

Tutkia, vaikutta-

vatko magneettisai-

raalan ominaisuudet 

voimaantuminen ja 

organisaation tuki 

nefrologisten sai-

raanhoitajien työtyy-

tyväisyyteen, ter-

veystuloksiin ja poti-

lashoidon laatuun. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 

 

Tutkimuskohteena 

129 nefrologista sai-

raanhoitajaa ja teknik-

koa. 

 

Kyselylomakkeella to-

teutettu kuvaileva tut-

kimus. Aineiston han-

kinnassa käytettiin 4 

eri mittaria. 

“The Nursing Work 

Index-Practice Envi-

ronment Scale” (NWI-

PES), “The Condi-

tions of Work Effec-

tiveness Questionnaire 

II” (CWEQII), “The 

Pressure Management 

Indicator” & “The 

Maslach Burnout In-

ventory”. 

 

Aineiston analysoin-

nissa käytettiin keski-

lukuja kuvailemaan 

tuloksia. 

Työtyytyväisyyteen 

vaikuttavista magneet-

tisairaalan ominai-

suuksista näkyvimmät 

nefrologisessa hoito-

työssä olivat johdon 

odotukset hyvästä hoi-

dosta, hyvät lääkäri-

hoitajasuhteet, pätevät 

kollegat ja mahdolli-

suus osallistua toimi-

kuntiin. 

 

Työympäristössä työ-

tyytyväisyyteen vai-

kuttavista magneetti-

sairaalaominaisuuk-

sista näkyviä olivat 

myös  

perehdytysohjelma 

uusille hoitajille, esi-

miehen tuki hoitajille, 

hoitotyönmalliin pe-

rustuva hoito, ajan 

mahdollistaminen po-

tilaan hoidosta kes-

kustelemiselle kolle-

goiden kanssa, yhteis-

työ hoitajien ja lääkä-

reiden kesken ja hen-

kilöstön jatkuvat kou-

lutusohjelmat.  

 

Työtyytyväisyyteen 

vaikuttavista magneet-

tiominaisuuksista vä-

hiten näkyvyyttä työ-

ympäristössä oli ylem-

män hoitotyön johdon 

etäisyys, kirjalliset 

ajantasaiset hoitosuun-

nitelmat, hoidon jatku-

vuus, kuuntelevainen 

ja vastaanottavainen 
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johto ja ylenemismah-

dollisuudet uralla.  

 

Työtyytyväisyyttä ja 

voimaantumista sekä 

hoidon laatua mitatta-

essa korkeimmiksi ar-

vioitiin mahdollisuu-

det oppia uutta ja 

käyttää oppeja hy-

väksi sekä työtoverien 

väliset toimivat suh-

teet. 
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Liite2. 

 
PÄÄVASTUUT JA TYÖNJAKO TEKIJÖIDEN VÄLILLÄ: 
 

1 JOHDANTO      YHDESSÄ 

    

2 KESKEISET KÄSITTEET 

 

2.1 Sairaanhoitaja     YHDESSÄ 

 

2.2 Hoitotyö      YHDESSÄ 

      

2.3 Työhyvinvointi     YHDESSÄ 

 

2.5 Magneettisairaalamalli      YHDESSÄ 

        

 

3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYS  YHDESSÄ 

 

4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN   ML/MK-H 

 

4.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina    

 

4.2 Kirjallisuushaku      

 

4.3 Aineiston kuvaus ja laadunarviointi     

 

4.4 Aineiston analysointi sisällönanalyysi menetelmää käyttäen    

 

5 TULOKSET      MK-H/ML 

 

5.1 Organisaation voimaannuttavat rakenteet 

 

5.2 Transformationaalinen johtaminen 

 

5.3 Laadukas ammatillinen toiminta 

 

5.4 Vetovoimainen toimintaympäristö 

 

6 PÄÄTELMÄT JA POHDINTAA    YHDESSÄ 

    

 

6.1 Tulosten tarkastelua      

 

6.2 Kirjallisuuskatsauksen eettisyys ja luotettavuus    

 

6.3 Johtopäätökset, suositukset ja jatkotutkimusaiheet    

  

 


