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Osastonhoitajan roolia pidetään merkittävänä toteutettaessa yksilövastuista hoitotyötä. Osastonhoi-
tajan tehtävistä ja roolista yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta on kuitenkin vähän tutkittua tie-
toa.  
 
Tutkielman tarkoituksena oli kuvata, mitkä ovat osastonhoitajan tehtävät yksilövastuista hoitotyötä 
toteuttavassa yksikössä hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten näkökulmasta, miten osastonhoitaja 
voi toiminnallaan tukea omahoitajuutta ja missä asioissa lähiesimiehet kokevat tarvitsevansa lisää 
koulutusta.  
 
Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueiden yksi ja 
neljä sekä neurologian ja kuntoutuksen yksikön vuodeosastojen hoitohenkilökunta ja lähiesimiehet. 
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka sisälsi vastaajien taustatietoja kartoittavia ky-
symyksiä, Likert-tyyppisiä väittämiä koskien osastonhoitajan tehtäviä sekä kaksi avointa kysymystä 
tammi-helmikuussa 2007. Vastausprosentti oli 60. Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisesti Ti-
xel- ja SPSS- tilasto-ohjelmien avulla tarkastelemalla frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä ryhmien 
välisiä eroja taustamuuttujien ja summamuuttujien välillä ristiintaulukoinnilla, χ² –testillä, Mann-
Whitneyn U –testillä, Kruskall–Wallisin –testillä. Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin 
sisällön erittelyllä.  
 
Tulosten mukaan osastonhoitajan tärkeimmät tehtävät olivat tiedottaminen ja keskustelun ylläpitä-
minen sekä vastuu työilmapiiristä ja osaston edustaminen. Vähiten tärkeitä tehtäviä olivat hoitotyö-
hön osallistuminen, vastuu omahoitajuuden toteutumisesta ja tutkimusmyönteisyys. Lähiesimiehet 
arvioivat lähes kaikki tehtävät tärkeämmiksi kuin hoitohenkilökunta, hoitohenkilökunta arvioi hoi-
totyöhön osallistumisen tärkeämmäksi kuin lähiesimiehet. Tilastollisesti merkitsevästi tärkeämmäk-
si lähiesimiehet arvioivat osastonhoitajan vastuun omahoitajuuden toteutumisesta ja tutkimusmyön-
teisyyden ja tilastollisesti melkein merkitsevästi tärkeämmäksi keskustelun ylläpitämisen. Hoito-
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hoitohenkilökunnan mukaan henkilöstöhallinto, erityisesti henkilöstöresursseista huolehtiminen, 
vastuu omahoitajuuden toteutumisesta, kehittäminen, keskustelun ylläpitäminen, hoitotyöhön osal-
listuminen sekä aito läsnäolo. Lähiesimiehet kokivat tarvitsevansa eniten lisäkoulutusta esimiestai-
doissa, henkilöstö- ja konfliktijohtamisessa sekä talousjohtamisessa.  
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että osastonhoitajien tulisi entistä enemmän irrottautua hoitotyön 
johtajiksi ja kehittää tiedottamista. Osastonhoitajien koulutuksessa tulisi panostaa henkilöstöjohta-
miseen ja toisaalta tutkimusmyönteisyyden ja tutkimustaitojen kehittämiseen, jotta näyttöön perus-
tuva hoitotyö edistyisi. 
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The role of the head nurse is considered to be pivotal in primary nursing. However, only a limited amount of 
research has been done on the head nurse’s responsibilities in primary nursing.  
 
The purpose of the present study was to find out what kind of ideas the nursing staff and the head and assis-
tant head nurses have about the head nurse’s responsibilities in primary nursing, how the head nurses can 
support the implementation of primary nursing and in which areas the head nurses feel they need additional 
education.  
 
The target group of the study consisted of the nursing staff and the head and assistant head nurses of the op-
erational areas 1 and 2 and the neurology and rehabilitation inpatient wards of the Tampere University Hos-
pital. The data were collected in January - February 2007 using a questionnaire with questions about the 
background of the respondents, Likert-type items about the head nurse’s responsibilities and two open ques-
tions.  The response rate was 60. The data were analysed using statistical programmes Tixel and SPSS. The 
frequency distributions and frequency percentages as well as the group differences between the background 
and sum variables were tested by cross-tabulations, Chi-square, Mann-Whitney’s U-test and Kruskall-
Wallis’  -test. The answers to the open questions were analysed by using the method of content analysis.  
 
The results of the study indicated that the most important tasks of the head nurse are considered to be the 
delivery of information, maintenance of discussion, taking responsibility for the working atmosphere and 
acting as a representative of the department. Participating in direct patient care, the responsibility for the 
implementation of primary nursing and showing a positive attitude toward nursing research were considered 
less important. The near superiors found almost all activities more important than the nursing staff. The dif-
ference was statistically significant in taking responsibility for the implementation of primary nursing, show-
ing a positive attitude toward nursing research and statistically almost significant in maintaining discussion. 
The nursing staff found participating in direct patient care and taking responsibility for supervision almost 
significantly more important than the near superiors. According to the nursing staff, the head nurse can sup-
port the implementation of the primary nursing through staff administration, especially through taking care 
of nursing staff resources, carrying responsibility for the implementation of  primary nursing, developing 
staff and nursing, maintaining discussion, clinical nursing and true presence. The near superiors felt they 
needed additional education in superior skills, leadership skills, conflict management and budget manage-
ment.  
 
On the basis of the results it can be concluded that head nurses should devote more time and effort to nursing 
supervision and the development of the delivery of information. The education of head nurses should en-
hance the development of staff administration skills as well as a positive attitude to nursing research and 
research skills in order to promote the evidence based nursing.  
 
Key words: head nurse, responsibilities, primary nursing, leadership 
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1. JOHDANTO 
 

 

Johtajuus on yksittäisen työntekijän, työyksikön ja organisaation hyvinvoinnin kannalta keskeinen 

tekijä, sillä johtajuus ja johtamistoiminta heijastuvat kaikkeen, mitä organisaatiossa tehdään (Elo & 

Leppänen 1997; Juuti & Vuorela 2002). Terveydenhuoltoalan työvoimavaltaisuuden vuoksi johta-

juus on työyksikön tärkeä menestystekijä, sillä keskeistä on miten työntekijöitä johdetaan ja miten 

hoitohenkilöstö kokee työnsä ja suhtautuu asiakkaisiin. Terveydenhuollossa osastonhoitaja on jo 

1990-luvulta lähtien nähty avainhenkilönä, jonka tehtävänä on edistää ja varmistaa laadukasta poti-

lashoitoa. (Oroviogoicoechean 1996.) Osastonhoitajan tulee edistää ja varmistaa laadukasta poti-

lashoitoa (Surakka 2006) kehittämällä hoitotyötä yhdessä henkilöstön kanssa, seurata alan kansain-

välistä ja kansallista kehittymistä ja hyödyntää tätä tietoa johtamisessaan (Perälä 1995). Osastonhoi-

tajan tehtävänä on henkilöstön tukeminen, rohkaiseminen, arvioiminen, kouluttautumisen ja osallis-

tumisen mahdollistaminen, yhteistyön tekeminen mm. muiden terveydenhuollon organisaatioiden, 

oppilaitosten ja järjestöjen kanssa ja huolehtia tutkimustoiminnan edellytyksistä sekä saada henki-

löstö sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin (Perälä 1995). Osastonhoitajan tehtävänä on motivoida 

henkilöstöä kehittämään itseään ammattihenkilöinä ja ihmisinä (Persson & Thylefors 1999; Fisher 

& Muller 2000). Hoitotyöntekijät tarvitsevat tukea itsenäisessä päätöksenteossa, tietoa toimivallan 

rajoista, vastuullisuuden sisällöstä ja sen julkituomisesta sekä ohjausta hoitotiedon etsimiseen ja 

jakamiseen kollegiaalisesti. (Puhakka 1994). Osastonhoitajan roolissa korostuvat yhä enemmän 

strateginen johtaminen, pitkäntähtäimen toimintalinjojen luominen ja koulutuksen suunnitteleminen 

(Sukula-Ruusunen 2001).  

 

Johtamisen on oltava entistä asiakassuuntautuneempaa, sillä asiakkaiden asema terveydenhuollossa 

on viime vuosikymmeninä muuttunut merkittävästi. Asiakkaista/potilaista on tullut aktiivisia oman 

hoitonsa subjekteja. He ovat yhä tiedostavampia, osallistuvampia ja vaativampia ja suhtautuvat en-

tistä kriittisemmin myös terveydenhuollon auktoriteetteihin. (Kinnunen & Vuori 1999.)  

 

Monien tutkimusten mukaan yksilövastuisesti hoidetut potilaat/asiakkaat ovat olleet tyytyväisempiä 

saamaansa hoitoon ja kokevat tulleensa hoidetuksi tarpeidensa mukaan paremmin kuin muiden toi-

mintamallien mukaan hoidetut (Cardner 1991; Melchior 1999; Stevens 1999). Yksilövastuisesti 

hoidettujen potilaiden/asiakkaiden on todettu osallistuvan ja vaikuttavan enemmän omaan hoitoonsa 

ja hoitotyöhön, olevan tyytyväisempiä vuorovaikutukseen hoitohenkilökunnan kanssa, luottavan 
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hoitotyöhön ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoon sekä saavan tietoa ja ohjausta paremmin kuin 

vertailuosaston potilaat.  Potilaat/asiakkaat kertoivat myös omaisten olevan enemmän mukana hei-

dän hoidossaan. (Munnukka 1993.)  

 

Yksilövastuiseen hoitotyöhön siirtyminen on ollut suuri muutosprosessi. Kiikkalan (1985) mukaan 

hoitotyön johtajilla on keskeinen rooli omahoitajuuden toteuttamisessa. Osastonhoitajan työn sisäl-

tö, johtamistyö ja koulutus ovat muuttuneet. Osastonhoitajan työ on vaihtunut potilastyöstä johta-

mistyöksi, suunnitteluksi, kehittämiseksi ja kouluttamiseksi. (Sukula-Ruusunen 2001.) Hoitotyön 

johtajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat järjestävät koulutuksen, luovat käytännön puitteet otollisiksi 

muutoksille sekä organisoivat tutkimustoiminnan ja vastaavat ympäristön informoinnista. Osaston-

hoitajan tulee tehdä yksilövastuisen hoitotyön filosofia ja siihen pohjautuva työnjakomalli tunne-

tuksi ja hyväksytyksi organisaatioympäristössä. Hän vastaa työnjaon käytännön toteutuksesta, hen-

kilöstön opettamisesta, tukemisesta ja arvioinnista sekä tiedottamisesta. (Telaranta 1997.)  

 

Vaikka sekä yksilövastuista hoitotyötä että osastonhoitajien tehtäviä on tutkittu sekä Suomessa että 

ulkomailla, osastonhoitajan tehtäviä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ei ole tutkittu ja vain 

vähän on kiinnitetty huomiota johtamiskäytäntöjen tutkimiseen (ks. myös Doherty 2003; Drach-

Zahavy 2004; Grönroos & Perälä 2004; Luoma 2006). Hoitohenkilöstön näkemykset johtamisesta 

ovat tärkeitä, jos hoitotyön johtajuutta halutaan kehittää vastaamaan alaisten tarpeita ja odotuksia. 

Suomessa hoitotyön johtamista on tutkittu varsin vähän hoitotyöntekijöiden näkökulmasta (myös 

Kanste 2006). Tarvitaan tietoa siitä mitkä ovat osastonhoitajan tehtävät yksikössä, jossa toteutetaan 

yksilövastuista hoitotyötä, miten osastonhoitaja voi tukea henkilökuntaa omahoitajuuden toteutta-

misessa ja mistä asioista osastonhoitajat kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tässä tutkimuksessa 

saadun tiedon avulla osastonhoitajat voivat kehittää työtään ja sitä kautta vaikuttaa potilaiden hoi-

don laatuun ja henkilökunnan työtyytyväisyyteen, lisäksi osastonhoitajien koulutusta voidaan suun-

nitella entistä enemmän osastonhoitajien tarpeita, käytännön työtä ja henkilökunnan odotuksia vas-

taaviksi (myös Kinnunen 1992). Saadun tiedon avulla ylihoitajat voivat omalta osaltaan kartoittaa 

niitä valmiuksia, joita osastonhoitajilla pitäisi olla ja tukea osastonhoitajia hoitotyön johtamisessa.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä ovat osastonhoitajan tärkeimmät tehtävät yksi-

kössä, jossa työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisä-

tietoa osastonhoitajien tehtävistä ja osastonhoitajan toimintaan kohdistuvista odotuksista sekä osas-

tonhoitajien lisäkoulutustarpeista. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

 

2.1. Johtaminen  
 

Nykysuomen sanakirjan (2002) mukaan johtamisella tarkoitetaan ohjaamista, johdattamista ja saat-

tamista. Johtaminen sisältää tekoja ja toimintaa ja vaikuttamista, joiden avulla saadaan johdettava 

organisaatio ja siihen kuuluvat ihmiset toimimaan päämäärän edellyttämällä tavalla. Johtaja on or-

ganisaatiossa suorituksen ohjaaja. Hän huolehtii siitä, että organisaatiossa tehdään oikeita asioita ja 

pyritään organisaation tavoitteisiin hyväksyttyjä toimintaperiaatteita noudattaen. (Juuti 1992; Pirnes 

2003.) Mintzbergin (1996) mukaan johtajan tehtävänä organisaatiossa on johtaa ihmisiä, johtaa asi-

oita ja olla keulakuva.  

 

Johtamisen määrittelyperusteita voidaan eritellä useilla eri tavoilla. Johtamista voidaan tarkastella 

johtamistyön sisällön ja tehtävien kautta (Lumijärvi 1985) sekä johtamistyylien ja – tapojen kautta 

(Sinkkonen ym. 1986) ja johtamisroolien kautta (Mintzberg 1980 & 1989; Quinn 1988). Johtamisen 

kenttä jaetaan usein myös ihmisten johtamiseen (leadership) ja asioiden johtamiseen (management). 

Näitä kahta ei kuitenkaan voi erottaa toisistaan, mitään asiaa ei voi johtaa ilman ihmisiä. (Strömmer 

1999.) Englanninkieliset sanat ”management”, ”leadership” ja ” administration” käännetään suo-

meksi yleensä yhdellä sanalla ”johtaminen”. ”Management” on lähinnä asioiden hoitamista, järjes-

tämistä ja organisointia, ”leadership” henkistä johtamistaitoa, työntekijöiden innostamista ja tuke-

mista, ympäristöön vaikuttamista ja ”administration” byrokraattista hallinnointia. (Vienonen 1989.)  

 

2.1.1. Hoitotyön johtaminen 
 

Terveydenhuollon osastonhoitajatoimikunnan mietinnössä (1990) osastonhoitajan tehtäviksi määri-

tellään välittömänä työnjohtajana ja hallinnollisena esimiehenä toimiminen. Osastonhoitaja on vas-

tuussa hoitotyön ja opiskelijaohjauksen laadusta. Tärkeää on yhteistyö niin potilaiden, omaisten 

kuin muun henkilökunnankin kanssa. Osastonhoitaja asettaa johtamalleen yksikölle tavoitteet ja 

hänen on kyettävä päätöksentekoon. (Terveydenhuollon osastonhoitajatoimikunnan mietintö 1990.) 

 

Narisen (2000) mukaan osastonhoitajan tärkein tehtävä on työnjohtotehtävä, sitten tulevat henkilös-

töhallinto, yhteistyö- ja kehittämistehtävät sekä kliininen työ. Surakan (2006) luoman lähijohtajan 

työn kuvausmallin mukaan osastonhoitajan työ muodostuu toimivaltaan liittyvistä tehtävistä, joita 

ovat järjesteleminen, tietokeskuksena toimiminen ja yhteistyön tekeminen, vastuullisuutta kuvaavis-
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ta toiminnoista, joita ovat tukeminen, osaamisen varmistaminen ja kehittäjänä toimiminen sekä vä-

littömän ja välillisen hoitotyön tekemisestä asiantuntijana.  

 

Yksilövastuisessa hoitotyössä osastonhoitajan, sairaanhoitajan sekä perushoitajan/lastenhoitajan 

roolit muuttuvat. Osastonhoitajan työ yksilövastuisessa hoitotyössä on ihmisten ja toiminnan johta-

mista olemassa olevin voimavaroin. Osastonhoitajalla on oltava tutkittua ja perusteltua tietoa yksi-

lövastuisen hoitotyön periaatteista. Hänen on opittava pois ”kaikki tietävän” osastonhoitajan roolis-

ta ja opittava luottamaan omaan henkilöstöönsä hoitotyön asiantuntijoina. Osastonhoitaja luo työyh-

teisöön yhdessä henkilöstön kanssa toiminnan ideologian ja uskomukset, kielen ja rituaalit. Hoito-

työn johtajana osastonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä on motivoida henkilöstöä kehittämään itseään 

sekä ammattihenkilöinä että ihmisinä. Osastonhoitajalla on oltava aikaa kuunnella, ohjata ja kan-

nustaa henkilöstöään päivittäisen toiminnan aikana. Omahoitajat tarvitsevat tukea itsenäisessä pää-

töksenteossa, tietoa toimivallan rajoista, vastuullisuuden sisällöstä ja sen julkituomisesta. He tarvit-

sevat ohjausta hoitotiedon etsimiseen ja sen jakamiseen kollegiaalisesti. Osastonhoitajan on toimit-

tava myös yhdyshenkilönä muihin yksiköihin ja kerrottava muuttuneesta toimintamallista. (Puhakka 

1994.) 

 

Tässä tutkimuksessa hoitotyön johtajalla tarkoitetaan osastonhoitajaa ja apulaisosastonhoitajaa. 

Tutkimuksessa molemmista ammattiryhmistä käytetään nimikettä osastonhoitaja/esimies/hoitotyön 

johtaja /lähiesimies. Tässä tutkimuksessa osastonhoitajan työtä tarkastellaan yksittäisinä tehtävinä ja 

toimintoina, koska haluttiin tietää osastonhoitajan tärkeimmät tehtävät yksilövastuista hoitotyötä 

toteuttavassa yksikössä. 

 

2.2. Yksilövastuinen hoitotyö  
 

Hegyvaryn (1991) mukaan yksilövastuinen hoitotyö (primary nursing) on sekä hoitotyön filosofia 

että organisatorinen malli. Pontinin (1999) mukaan yksilövastuinen hoitotyö on työnjakomalli, joka 

mahdollistaa inhimillisen ja potilaskeskeisen hoitotyön (human-centered nursing) toteuttamisen. 

Myös suomalaisissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa yksilövastuinen hoitotyö on nähty mahdolli-

suutena toteuttaa potilaslähtöistä hoitotyötä (mm. Kaukkila ym. 1999) ja potilaskeskeisenä työsken-

telytapana (mm. Munnukka 1993). Primary nursing - käsitteen suomenkielisenä vastineena käyte-

tään usein käsitettä yksilövastuinen hoitotyö, koska halutaan korostaa sekä yksilöä että vastuuta 

(Karpov 1988, Perälä 1989). Toinen yleisesti käytetty käsite on omahoitajajärjestelmä (Perälä 
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1989). Kirjastojen käyttämässä yleisessä asiasanastossa (YSA) käytetään termiä omahoitajajärjes-

telmä (Yleinen suomalainen asiasanasto 1999).  

 

Munnukka (1993) määrittelee yksilövastuisen hoitotyön potilaan ja omahoitajan väliseksi yhteis-

työsuhteeksi. Omahoitaja tuo henkilökohtaisen ammattitaitonsa potilaan käytettäväksi potilaan sen 

hetkisessä ainutkertaisessa elämäntilanteessa ja tavoitteena on työskennellä yhdessä potilaan ter-

veyden edistämiseksi. Yhteistyösuhteessa potilas voi kokea läheisyyttä, turvautua toiseen ihmiseen 

ja tulla oikeaan aikaan autetuksi. Yhteistyö edellyttää aikaa ja jatkuvuutta. Hoitotyöntekijän kannal-

ta yksilövastuinen hoitotyö tarkoittaa yksilöllistä vastuuta päätöksenteosta, hoitotyön kohdistamista 

tiettyihin potilaisiin, hoitotyön itsenäisyyttä ja jatkuvuutta sekä kokonaisvaltaisuutta ja koordinoin-

tia. (Munnukka 1993.) Yksilövastuisen hoitotyön perusajatuksena on, että yksittäisen potilaan hoi-

totyö on koko ajan saman sairaanhoitajan (primary nurse, omahoitaja) valvonnassa sairaalaan saa-

pumisesta kotiin pääsyyn saakka. Omahoitaja huolehtii potilaiden kokonaishoidosta ja on yksilölli-

sesti vastuussa heidän hoitotyöstään. Hän koordinoi potilaan ympärivuorokautisen hoidon ja on 

vastuussa hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Omahoitaja huolehtii siitä, että 

hoitotyötä toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Perusajatukseen sisältyvät yksilövastuisen hoito-

työn peruspiirteet ovat vastuullisuus, autonomia, koordinointi ja kattavuus. (Kiikkala 1985; Hegy-

vary 1991; Pukuri 1997)  

 

Primary nurse - sanaparille ei suomen kielessä ole vakiintunutta vastinetta, koska tarkkaa vastinetta 

sille on vaikea löytää. Suomalaisena vastineena on ehdotettu sanoja: omahoitaja (Perälä 1989), oma 

sairaanhoitaja (Krause 1991), vastuuhoitaja (Lehtoranta 1986; Perälä 1989; Luotolinna-Lybeck 

1991), oma vastuuhoitaja (Perälä 1989) ja yksilövastuinen kokonaishoitaja. Lisäksi joissakin kes-

kusteluissa on ehdotettu sanoja perhehoitaja ja lähihoitaja. Primary nurse-sanaparin vastineena on 

käsitteellä omahoitaja jonkin verran muita vakiintuneempi käyttö. Omahoitaja on käsitteistä poti-

laskeskeisin, sillä silloin potilaalla on oma hoitaja ja hän on oman hoitonsa subjekti. (Kiikkala 

1985; Pukuri 1997.) Suomen sairaanhoitajaliitto suosittelee käytettäväksi käsitettä omasairaanhoita-

ja, tosin kielitoimisto suosittelee käytettäväksi jo vakiintunutta vastinetta omahoitaja (Murtola 

1993). Filosofisessa toimintaperiaatteessa korostuvat keskeiset hoitotyön arvosidonnaiset periaat-

teet: potilaskeskeisyys, hoidon jatkuvuus, kattavuus ja hoidon ja hoitotyön koordinointi. Yksittäisen 

potilaan hoitotyö on saman sairaanhoitajan valvonnassa sairaalaan saapumisesta kotiin pääsyyn asti. 

(Hegyvary 1991.) 
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Yksilövastuisen hoitotyön perusajatukseen Hegyvaryn (1991) mukaan sisältyvät seuraavat peruspe-

riaatteet: 

Vastuullisuus; yksi sairaanhoitaja on vastuussa potilaan hoidosta vuorokauden ympäri koko potilaan 

sairaalassa oloajan. 

Autonomia; potilaalle nimetyllä omalla sairaanhoitajalla on valtuudet tehdä hoitotyöhön liittyviä 

päätöksiä ammatin itsemääräämisoikeuden rajoissa 

Koordinointi; hoitotyö on ympärivuorokautista, eivät edes vuoronvaihdot keskeytä sitä, vaan sai-

raanhoitaja neuvottelee suoraan seuraavan hoitotyöntekijän kanssa 

Kattavuus; sairaanhoitaja huolehtii potilaan kaikista tarvittavista hoitotoimista työvuoron aikana. 

(Hegyvary 1991.) 

 

Vastuullisuus tarkoittaa omahoitajan vastuuta potilaan saamasta hoidosta ja omahoitajan tekemistä 

hoitotyön päätöksistä hoidosta 24 tuntia vuorokaudessa koko hoitojakson ajan. Omahoitajan katso-

taan olevan vastuussa potilaan perheenjäsenille/läheisille, itselleen, työtovereilleen, osastonhoitajal-

le, työyhteisölle, omalle ammattikunnalleen ja yhteiskunnalle, mutta ensisijaisesti potilaalle. (Harki-

la 1991; Puolakka 2002.) Käytännön toimintana tämä merkitsee, että omahoitaja paneutuu omien 

potilaidensa asioihin, on yhdessä heidän kanssaan ja hoitaa ensisijaisesti heitä työvuoronsa aikana. 

Vastuullisuudeksi on todettu myös se, että hoitotyö on järjestetty niin, että omahoitaja voi hoitaa 

omia potilaitaan joka työvuorossaan ja paneutua heidän asioihinsa eikä omahoitaja suostu muunlai-

seen järjestelyyn. (Pukuri 1997; Perkinen 1998.) Osastonhoitajan tehtävänä on varmistaa työvuoro-

suunnittelu omahoitajuuden toteutumista tukevaksi.  

 

Autonomia eli itsenäisyys tarkoittaa yksilövastuisessa hoitotyössä omahoitajan oikeutta ja velvolli-

suutta ammattinsa antamin valtuuksin tehdä potilaansa hoitotyötä koskevia päätöksiä yhteistyössä 

potilaansa kanssa. Omahoitajan tulee olla sellaisella pätevyystasolla, jolla hän voi käyttää valtuuk-

siaan ja autonomiaansa potilaan hyväksi. Ammatillisessa koulutuksessa hankitut tiedot ja taidot 

hoitotyöstä, ammattikunnan hyväksymät hoitotyön eettiset periaatteet, työkokemus ja työntekijän 

kehitysvaihe ammatillisessa kasvussa ohjaavat hänen päätöksentekoaan. (Styles 1990; Ersser & 

Tutton 1991; Hegyvary 1991; Benner 1993; Munnukka & Aalto 2002.) Lähiesimiehenä osastonhoi-

taja on vastuussa henkilökuntansa ammattitaidosta ja pätevyydestä ja hänen toimintansa vaikuttaa 

omahoitajien pätevyyteen. 

 

Koordinoinnin periaatteella tarkoitetaan potilaan hoitotyön ja potilaan tarvitseman moniammatilli-

sen hoidon sovittamista jatkuvaksi, yhtenäiseksi ja asetettujen tavoitteiden mukaan eteneväksi pro-
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sessiksi. Potilaan hoito on tällöin järjestelmällistä, tarkoituksenmukaista, laadukasta ja tehokasta. 

Hoidon jatkuvuus on koordinoinnin keskeisin tunnusmerkki. (Perälä 1989; Hegyvary 1991; Parvi-

ainen ym. 1992; Munnukka 1993.)  

 

Hegyvaryn (1991) mukaan kattavuus yksilövastuisessa hoitotyössä takaa potilaan kaikista tarvitse-

mista hoitotoimista huolehtimisen kaikissa työvuoroissa. Kattavuuden periaate on suomalaisissa 

hoitotieteellisissä tutkimuksissa korvattu usein kokonaisvaltaisuuden ja jatkuvuuden periaatteilla. 

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että potilas otetaan huomioon kokonaisuutena ja hoitotyöntekijä huo-

lehtii kaikista potilaan tarvitsemista hoitotoimista määräaikana. Jatkuvuus liittyy hoitotyön ajalli-

seen ulottuvuuteen. Omahoitaja suunnittelee potilaan hoitotyön siten, ettei siihen tule katkoksia. 

Omahoitaja varmistaa jatkuvuuden kirjallisen hoitosuunnitelman avulla. Varmistamalla tiedonkulku 

potilaan suunnitellusta hoitotyöstä potilaalle ja perheenjäsenille/läheisille, hoitoon osallistuville 

ammattihenkilöille sekä organisaation sisällä että organisaatioiden välillä turvataan jatkuvuus. (Pe-

rälä 1989; Harkila 1991; Hegyvary 1991; Parviainen ym. 1992; Munnukka 1993; Perkinen 1998.)  

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään käsitteitä yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajajärjestelmä (oma-

hoitajuus) rinnakkaisina ja yksilövastuista hoitotyötä toteuttavasta sairaanhoitajasta/perushoita-

hoitajasta/lastenhoitajasta/lähihoitajasta/kätilöstä/mielenterveyshoitajasta käsitettä omahoitaja. Täs-

sä työssä yksilövastuisella hoitotyöllä tarkoitetaan ennen kaikkea työnjakomuotoa.  

 

2.3. Osastonhoitajan tehtävät  
 

Ihmisten, asioiden, resurssien ja muutoksen johtaminen 

 

Dufvan (1992 & 1995) mukaan ihmisten ja asioiden johtaminen, vaikuttaminen, on osastonhoitajan 

perustehtävä. Uutaniemen (1995) mukaan osastonhoitajan toiminta on aina ihmisten johtamista ja 

asioiden mahdollistamista. Asioiden ja ihmisten johtamista ei voidakaan erottaa tai ne ovat ainakin 

vaikeasti erotettavissa (Autio 1993; Uutaniemi 1995). Asikaisen (1994) mukaan osastonhoitajien 

johtamistoiminta mielletään muuttuvassa toimintaympäristössä asioiden, ihmisten ja muutoksen 

johtamisena. 

 

Dufvan (1995) mukaan ihmisten johtaminen hoitotyössä sisältää henkilöstöhallintoa, jota toteute-

taan viestinnän avulla. Ihmisten johtamista ovat työntekijöiden perehdyttäminen ja opettaminen, 

potilaiden/asiakkaiden ohjaus, ja omaisten neuvonta sekä yhteistyö organisaation muiden yksiköi-
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den ja jatkohoitopaikkojen kanssa. Hoitotyön kehittämisestä suurin osa kuuluu ihmisten johtami-

seen. Suomessa kehitettiin 1990-luvulla hoitosuunnitelmia, laadunvarmennusohjelmia, vuoteen-

vierusraportointia ja omahoitajajärjestelmää. (Dufva 1995.) Aution (1993) tutkimuksessa ihmisten 

johtaminen määritellään motivoinniksi ja henkiseksi tukemiseksi ja henkilökunnan ammattitaidon 

kehittämiseksi. Asikaisen (1994) tutkimuksessa ihmisten johtaminen (leadership) eli esimiehenä 

toimiminen on henkilöstön kehittämistä, innovointia, motivointia, kommunikointia, informointia ja 

kokouksissa ja neuvotteluissa toimimista. Uutaniemen (1995) mukaan hoitotyön johtamisen yksi 

oleellinen tehtävä on ihmisten johtaminen ja se on henkilökunnan kuuntelemista, keskustelua hei-

dän kanssaan sekä erityisesti positiivisen palautteen antamista ja jaksamisen tukemista edellä maini-

tuin keinoin. Seppäsen (1999) tutkimuksessa ihmisten johtamisessa eniten painottuivat neuvottelui-

hin ja kokouksiin osallistuminen, tiedottaminen, työntekijöiden kuunteleminen ja puolestapuhumi-

nen, toiminnan joustavuudesta huolehtiminen sekä jatkuvasti uusiin tilanteisiin sopeuttaminen. Mui-

ta tehtäviä ovat yhteishengen luominen, ylläpito ja kehittäminen, epäkohtiin puuttuminen ja toimin-

taan osallistuminen, esikuvana toimiminen ja työntekijöiden ohjaaminen ja perehdyttäminen kulle-

kin sopivaan tehtävään (Seppänen 1999). 

 

Asioiden johtamiseen osastonhoitajan työssä kuuluvat mm. toimintasuunnitelmien ja -kertomusten 

laatiminen, esitysten ja lausuntojen antaminen, lakien ja määräysten noudattamisen valvominen, 

työvuorotaulukoiden laatiminen, budjetin laatiminen ja seuranta sekä laite- ja materiaalihankinnat 

(Dufva 1995). Asioiden johtaminen (management) on toiminnan ja toimintaympäristön johtamista, 

suunnittelua, organisointia, ohjausta, delegointia, arviointia ja markkinointia (Asikainen 1996). Asi-

oiden johtamiseen sisältyy resursseista huolehtiminen ja toiminnan suunnitteleminen. Tärkeää on 

vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja osaston ilmapiiriin vaikuttaminen. (Autio 1993.) Seppänen 

(1999) nimeää asioiden johtamiseen kuuluvaksi henkilöstön määrää koskevan suunnittelun ja henki-

löstön joustavan käytön, hoitotyön tavoitteiden täytäntöönpanon, toiminnan johtamisen sekä koor-

dinoinnin, delegoinnin ja organisoinnin. Muita tehtäviä ovat toiminnan seuranta ja valvonta, riittä-

vän teknologian turvaaminen ja sen hallinnasta huolehtiminen, toimintamahdollisuuksien luominen 

ja hoitotyöhön osallistuminen. (Seppänen 1999). 

 

Asikaisen (1994) tutkimuksessa muutoksen johtamiseen kuuluu hoitotyö muuttuvassa toimintaym-

päristössä, hoitotyön työnjakomallien kehittäminen ja hoitotyön tuloksellisuus. Seppäsen (1999) 

mukaan muutoksen johtamisessa painottuivat työyksikön tulevaisuutta koskeva suunnittelu, henki-

lökunnan kehittäminen ja jatkuva koulutus sekä saneeraussuunnittelu ja uusien tilojen ja niiden toi-

minnan kehittäminen. Muita muutoksen johtamiseen kuuluvia tehtäviä ovat työntekijöiden motivaa-
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tion kehittäminen ja ylläpito, työntekijöiden autonomian ja yritteliäisyyden tukeminen ja muutos-

vastarinnan lieventäminen. (Seppänen 1999.)  

 

Sipisen ja Tiaisen (1999) mukaan inhimillisten ja taloudellisten voimavarojen hallinnointi ja suun-

nittelu sisältää voimavarojen kohdentamisen ja ohjauksen sekä voimavarojen ja palvelujen suunnit-

telun (voimavarojen suunnittelu, päivittäisen suunnittelun menetelmät, kehittämisohjelmien laati-

minen). Henkilöstöhallinto sisältää työvuorolistojen laatimisen, työnhakijoiden haastattelut ja va-

linnan sekä päätöksenteon henkilöstön sijoittumisessa (Sipinen & Tiainen 1999). Mettiäisen (2001) 

mukaan päivittäinen henkilöstöhallinto sisältää työvuorojen ja lomien suunnittelua. Työnjohtoon ja 

toiminnan organisointiin kuuluvat hoitotyön tavoitteiden toimeenpano johtaminen, henkilöstöjoh-

taminen, koordinointi, seuranta ja arviointi, tilaukset ja hankintaesitykset, jonojen hoito ja poti-

lashallinto sekä työsuojelu. Toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen kuuluvat hoitotyön kehittä-

minen ja kehittämistyöstä vastaaminen, muutoksen hallinta, projektityöskentely, uusien ideoiden 

toteutuksen suunnittelu, toimintasuunnitelmien laatiminen ja koulutusten suunnittelu. (Mettiäinen 

2001.) 

 

Dufvan (1992) tutkimuksen mukaan osastonhoitajat pitävät ihmisten johtamista keskeisempänä 

kuin asioiden johtamista. Seppäsen (1999) tutkimuksen mukaan hoitohenkilökunnan mielestä osas-

tonhoitajan työssä painottuu eniten asioiden johtaminen ja vasta sen jälkeen ihmisten ja muutoksen 

johtaminen. Hoitohenkilökunta arvioi ihmisten ja muutoksen johtamisen painottuvan yhtä paljon. 

Tulevaisuudessa ihmisten johtamiseen kuuluvista tehtävistä hoitohenkilökunta arvioi eniten painot-

tuvan neuvotteluihin ja kokouksiin osallistumisen, toiminnan joustavuudesta huolehtimisen ja jat-

kuvasti uusiin tilanteisiin sopeuttamisen ja tiedottamisen ja työntekijöiden kuuntelemisen ja puoles-

tapuhumisen. Asioiden johtamisessa hoitohenkilökunta arvioi painottuvan toiminnan seurannan ja 

valvonnan, henkilöstön määrää koskevan suunnittelun ja henkilöstön joustava käytön ja koor-

dinoinnin, delegoinnin ja organisoinnin sekä neljäntenä hoitotyön tavoitteiden täytäntöönpanon ja 

toiminnan johtamisen. Hoitohenkilökunta arvioi muutoksen johtamisen painopistealueiksi tulevai-

suudessa henkilökunnan kehittämisen ja jatkuva koulutuksen, työyksikön tulevaisuutta koskevan 

suunnittelun ja saneeraussuunnittelun, uusien tilojen ja niiden toiminnan kehittämisen. Hoitohenki-

lökunta arvioi, että tulevaisuudessa asioiden johtaminen painottuu entistä enemmän ja edelleen eni-

ten. Muutoksen johtamisen arvioitiin painottuvan tulevaisuudessa toiseksi eniten. Erot johtamisteh-

tävien painottumisessa kuitenkin näyttävät pienenevän. (Seppänen 1999.) 
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Vaikka eri tutkimuksen tulokset ovat hyvin samankaltaisia, esiintyy niissä myös ristiriitaisuuksia; 

esimerkiksi joidenkin tutkimusten mukaan ihmisten johtaminen painottuu osastonhoitajan työssä 

enemmän, joidenkin mukaan asioiden johtaminen.  

 

Tässä opinnäytetyössä ei käytetä osastonhoitajien tehtävien jakoa asioiden, ihmisten, muutoksen ja 

resurssien johtamiseen. Tässä opinnäytetyössä osastonhoitajan tehtävät jaetaan yksittäisiin toimin-

toihin ja tehtäväkuvauksiin. Henkilöstöhallintoon tässä tutkimuksessa kuuluu uusien työntekijöiden 

ja sijaisten valitseminen, hoitohenkilöstöresurssien riittävyydestä ja joustavasta käytöstä huolehti-

minen, työvuorosuunnittelu sekä vuosilomajonojen suunnittelu.  

 

Kehittäminen 

 

Yuklin (2002) mukaan kehittämisen avulla pyritään työntekijän taitojen lisäämiseen sekä työn rää-

tälöintiin ja urakehityksen helpottamiseen. Kehittämistoimia toteutetaan yleensä yhteistyössä alai-

sen kanssa. Kehittämisellä pyritään parantamaan työntekijän suoritusta sekä tietoisuutta siitä, mitä 

muut henkilöt organisaatiossa häneltä odottavat. Sen avulla voidaan vaalia yhteistyösuhteita esi-

miehen ja alaisen välillä. Kehittäminen lisää alaisen työtyytyväisyyttä ja sitoutumista organisaati-

oon, se antaa mahdollisuuden tunnistaa ja valmistaa ihmisiä täyttämään organisaatiossa avautuvia 

tehtäviä, joissa on suurempi vastuu. Johtajilla on kehittämisessä tärkeä rooli. (Yukl 2002.) 

 

Useissa tutkimuksissa osastonhoitajan keskeisenä tehtävänä mainitaan kehittäminen (mm. Autio 

1993; Halla 1994; Tiri 1994; Asikainen 1996; Seppänen 1999; Narinen 2000; Tuomisto 2002). Ke-

hittäminen sisältää henkilöstön kehittämisen (mm. Autio 1993; Uutaniemi 1995; Asikainen 1996, 

Seppänen 1999; Sipinen & Tiainen 1999; Mettiäinen 2001; Tuomisto 2002), hoitotyön kehittämisen 

(mm. Halla 1994; Asikainen 1996; Sipinen & Tiainen 1999; Narinen 2000; Tuomisto 2002) sekä 

johtamisen ja hallinnon kehittämisen (mm. Uutaniemi 1995; Rautanen & Salo 1995). Osastonhoita-

jan toiminnasta kehittäjänä on Tuomisto (2002) tehnyt tutkimuksen, jossa hän selvitti henkilökun-

nan käsityksiä osastonhoitajan toiminnasta hoitotyön kehittäjänä ja osastonhoitajan toimintaa käy-

tännön toiminnan, henkilökunnan ja laadun kehittäjänä kehittämisprojekteissa.  

 

Tässä opinnäytetyössä kehittäminen jaetaan henkilöstön kehittämiseen ja hoitotyön kehittämiseen. 
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Henkilöstön kehittäminen 

 

Henkilöstön kehittäminen tarkoittaa yleisen tietotason, oman ammattitaidon ja työssä tarvittavien 

taitojen suunnitelmallista ja tavoitteellista ylläpitämistä ja lisäämistä - niitä toimenpiteitä, joilla py-

ritään henkilöstön osaamisen parantamista (Varila 1991; Aalto ym. 1992; Heinonen & Järvinen 

1997; Ranki 1999; Strömmer 1999; Kauhanen 2004). Laajasti ajateltuna henkilöstön kehittämiseen 

liittyy myös organisaation kehittäminen sekä henkilöstön uraan liittyvä kehittäminen. 

 

Henkilöstön kehittämisen menetelmiä ovat perehdyttäminen, mentorointi, kehityskeskustelut, kou-

lutus, henkilö- ja työkierto sekä alan kirjallisuuteen perehtyminen (Hätönen 1998; Hilden 1999; 

Kauhanen 2004). Perehdyttäminen tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla edistetään uuden työntekijän 

työn hallintaa ja sopeutumista työhön ja työyhteisöön (Sundqvist ym. 2002). Kehityskeskustelulla 

tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua lähijohtajan (osastonhoitajan) ja hänen vastuualueellaan 

olevan henkilön välistä keskustelua, jolla on tietty päämäärä ja jonka toteuttamisessa noudatetaan 

jonkinasteista systematiikkaa ja säännöllisyyttä (Juuti & Vuorela 2002).  

 

Ruuskasen (2006) mukaan lähijohtajan merkitys henkilöstön kehittämisessä, osaamisen arvioinnissa 

ja ylläpitämisessä on tärkeä. Henkilöstön kehittäjänä osastonhoitaja motivoi, kannustaa ja tukee 

alaisia (Autio 1993; Uutaniemi 1995; Seppänen 1999; Tuomisto 2002). Erityisen tärkeänä pidetään 

työntekijöiden ammatillisen kasvun edistämistä (Mettiäinen 2001; Tuomisto 2002) ja jatkuvaa kou-

lutusta (Autio 1993; Seppänen 1999; Sipinen & Tiainen 1999). Suunnitelmallinen ja tarkoituksen-

mukainen koulutus edellyttää sitä, että osastonhoitaja tietää alaistensa osaamisalueet ja kehittymis-

suunnitelmat sekä yksilö- että työyksikkötasolla. Tämä kokonaiskäsitys ohjaa koulutuksen suunnit-

telua. (Ruuskanen 2006.) Osastonhoitajat huolehtivat myös henkilökunnan säännöllisestä koulutuk-

seen pääsystä ja mahdollistavat hoitotieteelliseen koulutukseen osallistumisen (Koski 1993; Tuo-

misto 2002) ja hyödyntävät opiskelijaohjausta henkilökunnan opetustilanteena (Sipinen & Tiainen 

1999). Henkilöstön kehittämiseen kuuluvat myös mm. vallitsevien rutiinien kyseenalaistaminen, 

itsensä kehittämismenetelmät, potilaan hoidollisten ongelmien pohtiminen osastotunnilla ja poti-

lasohjaus (Sipinen & Tiainen 1999).  

 

Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä osastonhoitajan toimia henkilöstön 

kehittymisen edistämiseksi mm. koulutustarpeiden kartoittamista, koulutuksen suunnittelua ja jär-

jestämistä, kannustamista kouluttautumaan, henkilökunnan perehdyttämistä ja opiskelijoiden oh-

jaamista. Henkilöstön uraan liittyvä kehittäminen, henkilö- ja työkierto sekä mentorointi jätettiin 
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pois koska ne eivät tulleet kartoitettaessa aiemmista tutkimuksista osastonhoitajan tehtäviä omahoi-

tajuudessa ja kehityskeskustelu kuuluu tässä tutkimuksessa keskustelun ylläpitämiseen.  

 

Hoitotyön kehittäminen 

 

Hoitotyön kehittäminen nähdään laajana ja moniulotteisena johtamisen tehtävänä, joka lähtee väes-

tön tarpeista ja jonka ytimenä on potilaan ja hoitajan vuorovaikutussuhde. Tavoitteena on potilaan 

kokemus hyvästä palvelusta. Hoitotyön johtajien tehtävänä on hoitotieteen käsitteiden ja terminolo-

gian selkiyttäminen, hoitotyön tutkimusten hyödyntäminen sekä hoitotyön teorioiden ja käytännön 

yhteennivominen. Johtamisen haasteena on laadunvarmistusprojekteista kirjoittaminen alan lehtiin 

ja pienimuotoisten tutkimusten tekeminen sekä hoitotyön selkiyttäminen. (Uutaniemi 1995.)  

 

Hoitotyön kehittämisessä keskeistä ovat laadunvarmennus (Asikainen 1996; Sipinen & Tiainen 

1999; Narinen 2000; Tuomisto 2002) ja yksilövastuisen hoitotyön ja muiden työnjakomallien kehit-

täminen (Autio 1993; Dufva 1995; Asikainen 1996; Mettiäinen 2001). Laadunhallinta on laadun 

parantamista hoitotyössä ja standardien kehittämistä, kuvausta, asettamista ja käyttöä arvioinnissa. 

Laadunhallintaan kuuluu myös hoitotyön seuranta ja arviointi. (Sipinen & Tiainen 1999.) Useissa 

tutkimuksissa tuodaan esille myös tutkimusten tekeminen, käynnistäminen, ohjaaminen ja hyödyn-

täminen (Tiri 1994; Asikainen 1996; Sipinen & Tiainen 1999; Narinen 2000; Mettiäinen 2001) ja 

tutkimukselle myönteisen ilmapiirin luominen, tutkimusresurssien järjestäminen sekä yhteydenpito 

tutkijoihin (Tiri 1994). Projektityö, sen kehittäminen ja siihen osallistuminen ja laadunohjaajana 

toimiminen sekä henkilökunnan tukeminen projektityössä on yksi hoitotyön kehittämismenetelmä 

(Narinen 2000; Mettiäinen 2001; Tuomisto 2002). Hoitotyön kehittämisessä osastonhoitajat jakavat 

vastuuta henkilöstölle (Autio 1993; Mettiäinen 2001; Tuomisto 2002) ja yksilövastuisen hoitotyön 

koettiin hajauttavan osastonhoitajan vastuuta (Dufva 1995). Kirjaamisen kehittämistä ja arviointia 

pidetään myös tärkeänä (Autio 1993; Mettiäinen 2001). Muita hoitotyön kehittämiseen kuuluvia 

tehtäviä ovat alan kehittymisen seuraaminen, kehittämisenkohteiden tunnistaminen, kehittämis-

suunnitelmien tekeminen ja oman ammattitaidon kehittäminen (Tiri 1994) sekä hoitolinjojen ja hoi-

toketjujen kehittäminen (Narinen 2000). Eräänä tärkeänä hoitotyön kehittämismenetelmänä pide-

tään arviointia. Osastonhoitaja arvioi hoitotyötä ja hoitokäytäntöjä, hoitosuunnitelmia ja kirjaamista 

(Autio 1993; Larmi & Risku 1997; Sipinen & Tiainen 1999; Tuomisto 2002).  

 

Hoitotyön kehittämistä ja henkilöstön kehittämistä voi olla vaikea yksiselitteisesti erottaa toisistaan. 

Henkilöstön kehittäminen voi olla osa hoitotytön kehittämistä kuten mm. Sipinen & Tiainen (1999) 
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esittävät. Heidän tutkimuksessaan hoitotyön kehittämisen tärkeimmäksi osa-alueeksi arvioidaan 

henkilöstön kehittäminen ja koulutus ja hoitotyön kehittäminen sekä hoitotyön seuranta ja arviointi  

(Sipinen & Tiainen 1999). Mettiäisen (2001) mukaan hoitotyön kehittämiseen kuuluu myös työnte-

kijöiden arviointijärjestelmä ja vertaisarviointi. 

 

Hoitotyön johtamisessa oleelliseksi ja keskeisimmäksi Uutaniemen (1995) tutkimuksessa kuvataan 

johtamisen kehittäminen. Osastonhoitajat kokevat itsensä johtamisen kehittämisen merkitykselli-

seksi. Johtamisen kehittämisessä on osastonhoitajien mielestä oleellista myös henkilökunnan eri-

tyisosaamisen mahdollistaminen ja kanavoiminen. (Uutaniemi 1995.) 

 

Hoitotyön kehittämisellä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä kehittämiskohteiden tunnistamista, ke-

hittämisen suunnittelua ja käynnistämistä, palautteen hankkimista, hoitotyön ja hoitosuunnitelmien 

arviointia ja laadunvarmennusta. Hoitotyön kehittämiseen kuuluu myös hoitotyön tutkimusten seu-

raaminen, hyödyntäminen ja tutkimusmyönteisyys. Tässä tutkimuksessa hoitotyön tutkimusten 

hyödyntäminen, käynnistäminen ja tekeminen sekä hoitohenkilökunnan ohjaaminen ja aktivoiminen 

tekemään ja hyödyntämään hoitotyön tutkimuksia kuuluvat osastonhoitajan tutkimusmyönteisyy-

teen. 

 

Tukeminen 

 

Tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen liittyvät toisiinsa läheisesti. Tukeminen muodostuu 

eleistä, joiden avulla johtaja osoittaa huomaavaisuutta sekä kiinnostusta muiden ihmisten tarpeista 

ja tunteista. Tukemalla voidaan vähentää stressin määrää työssä, tai auttaa työntekijää hallitsemaan 

stressinsä. Tukeminen vaatii suullisia kommunikaatiotaitoja. Näihin sisältyy taito kuunnella ja ym-

märtää mitä sanotaan, sekä taito vastata tavalla joka osoittaa hyväksyntää. Hyvät johtajat ovat taita-

via kuuntelijoita, jotka osoittavat, että he välittävät siitä mitä heille kerrotaan. Motivaatio on tunne, 

joka muodostuu myönteisistä työhön liittyvistä tunteista. Tällaisia työhön liittyviä tunteita voivat 

olla tunnustuksen aikaansaama hyvä olo, kehittymisen ilo, mahdollisuus tuntea haasteellisuutta 

työssä ja kokea vastuuta tärkeistä asioista, kykyjen käyttömahdollisuuksien tuoma riemu, osallistu-

misen aikaansaama vaikuttamisen ilo sekä toimintavapauden mahdollistama yrittämisen jännitys. 

(Härkönen ym. 1993.) Kannustavan johtamisen perusperiaatteina voidaan Yuklin (2002) mukaan 

pitää hyväksynnän ja positiivisen huomion osoittamista, kohteliaisuutta ja kärsivällisyyttä, työnteki-

jän itsetunnon vahvistamista, työnteossa auttamista sekä johtajan valmiutta auttaa henkilökohtaisis-

sa ongelmissa. Hyvä johtaja antaa työntekijälle tunnustusta saavutuksista ja osoittaa, että hän on 
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arvokas jäsen organisaatiossa. Virheen sattuessa hyvä johtaja kritisoinnin sijaan hoitaa tilanteen 

rakentavasti. (Yukl 2002.) 

 

Osastonhoitajan ja sairaanhoitajan yhteistyösuhdetta sekä osastonhoitajan toimintaa henkilökunnan 

tukijana, ammatillisen kasvun edistäjänä ja motivoijana ovat tutkineet opinnäytetöissään mm. Nur-

minen (1994), Riiheläinen (1994), Leppänen (1995), Poskiparta (1998) ja Vauhkonen (1999). 

 

Luottamuksellisessa ja hyväksyvässä yhteistyösuhteessa sairaanhoitaja voi keskustella kaikista asi-

oista osastonhoitajan kanssa luottamuksellisesti ja ilmaista tunteitaan avoimesti (Riiheläinen 1994). 

Osastonhoitaja tukee alaisiaan keskustelemalla myös Nurmisen (1994) ja Leppäsen (1995) tutki-

musten mukaan. Osastonhoitaja antaa tiedollista ja taidollista tukea, neuvoja, ohjeita, apua, sekä 

negatiivista että positiivista palautetta ja kannustaa hoitohenkilökuntaa. Tiedollista tukea on mm. 

tiedottaminen hoitotyötä koskevista uusista asioista, muutoksista ja koulutuksen antaminen (Nurmi-

nen 1994; Leppänen 1995) sekä Leppäsen (1995) mukaan tiedottaminen osastokokouksissa käsitel-

lyistä asioista ja kiinnostavien hoitotyön artikkeleiden ja kirjojen tuominen luettavaksi. Osastonhoi-

taja on kiinnostunut hoitajan ammatillisesta kasvusta ja mahdollistaa kouluttautumisen sekä suhtau-

tuu myönteisesti siihen. Osastonhoitajan tehtävänä on työyhteisön ilmapiiristä ja työympäristöstä 

huolehtiminen, yhteishengen luominen ja konfliktitilanteiden selvittäminen sekä hoitotyön arvioi-

minen. Osastonhoitaja tukee sairaanhoitajia myös osallistumalla itse hoitotyön kehittämiseen, toi-

mimalla kehitysideoiden tukijana ja käynnistäjänä. (Nurminen 1994; Riiheläinen 1994; Leppänen 

1995). Nurmisen (1994) ja Leppäsen (1995) mukaan myös arvioiminen ja delegoiminen ovat osa 

kehittämistä ja tukemista. Osastonhoitaja on myös hoitotyön asiantuntija (Nurminen 1994; Leppä-

sen 1995). Riiheläisen (1994) mukaan luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa osastonhoitaja hyväk-

syy sairaanhoitajan myös silloin, jos sairaanhoitaja epäonnistuu työssään. Uusia sairaanhoitajia 

osastonhoitaja tukee toimimalla perehdyttäjänä (Leppänen 1995). Mettiäisen (2001) mukaan henki-

lökunnan tukeminen sisältää hoitajien tukemisen, ihmissuhdetyön, työilmapiiriin vaikuttamisen ja 

kuuntelemisen.  

 

Poskiparran (1998) tutkimuksessa tuki jakautuu käytännön tukeen (henkilöstöresursseista ja niiden 

riittävyydestä huolehtiminen, työvälineet ja osastonhoitajalta saatu käytännön apu), tietotukeen 

(neuvot ja ohjeet, tiedonkulku ja koulutukseen pääsy), arviointitukeen (palaute, arviointikeskustelut, 

kannustus ja suhtautuminen erilaisiin persoonallisuuksiin ja tapoihin) ja tunnetukeen (arvostus, luot-

tamus, välittäminen ja kuunteleminen). Lisäksi mainittiin erityisen tärkeäksi koettu tuki, joka käsitti 

vastaukset kysymyksiin: millaista tukea erityisesti haluttaisiin saada, mitä siitä seuraisi ja mitä sen 
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puuttumisesta seuraisi. Eniten toivottiin kuuntelemista, henkilöstöresursseista huolehtimista ja 

yleensä läheisempää vuorovaikutusta sekä positiivista palautetta ja erilaisuuden sietoa. Osastonhoi-

tajalta toivottiin neuvoja, ehdotuksia ja tilannearvioita etenkin konfliktitilanteissa. Toivottu tuki 

olisi auttanut jaksamaan paremmin, kannustanut, lisännyt hyvinvointia ja parantanut hoidon laatua. 

Tuen saaminen auttoi jaksamaan työssä ja lisäsi turvallisuuden tunnetta. (Poskiparta 1998.) 

 

Vauhkosen (1999) tutkimuksen mukaan osastonhoitajat pyrkivät tietoisesti parantamaan henkilös-

tönsä työmotivaatiota. Osastonhoitajilla on käytössään tehtäväkannusteita, vuorovaikutuskannustei-

ta ja taloudellisia kannusteita henkilökunnan työmotivaation parantamiseksi. Tehtäväkannusteista 

eniten käytettyjä ovat työntekijöiden vastuun laajentaminen, työn sisältöjen kehittäminen, työn it-

senäistäminen ja koulutus- ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen sekä vuorovaikutuskannus-

teista tuloskeskustelut, hyvä tiedottaminen, perehdyttäminen ja työyhteisön ilmapiirin parantami-

nen. Vuorovaikutuskannusteena mainitaan lisäksi mm. kannustaminen, tukeminen, kuuntelu sekä 

osastonhoitajan osoittama kiinnostus työntekijää ja hänen työtään kohtaan. Osastonhoitajat ovat 

käyttäneet kaikkein vähiten taloudellisia kannusteita (kannustelisä, varmuus työpaikasta, henkilö-

kohtainen palkanlisä, palkkaliukumat, tulospalkkaus, sosiaaliset edut, palkitseminen antamalla va-

paa-aikaa, aloitteiden ja ideoiden palkitseminen rahalla ja osastonhoitajan tarjoama ruoka). Näistä 

eniten käytettyjä ovat kannustelisä, varmuus työpaikasta ja henkilökohtainen palkanlisä. (Vauhko-

nen 1999.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tukemisella tarkoitetaan henkilökunnan kuuntelemista, avointa ja luottamuk-

sellista vuorovaikutussuhdetta, konkreettisen avun antamista hoitotyössä, henkilökunnan puolesta-

puhujana toimimista sekä ammatillisena asiantuntijana, roolimallina ja esikuvana toimimista. Vaik-

ka työilmapiiriin vaikuttaminen, työnohjaus, keskustelun ylläpitäminen ja tiedottaminen kuuluvat 

useiden tutkimusten mukaan tukemiseen, ovat ne tässä opinnäytetyössä omina tehtävinään. Työil-

mapiiriin vaikuttamiseen sisältyy tässä tutkimuksessa hyvän yhteishengen luominen ja ylläpito, 

epäkohtiin puuttuminen, konfliktitilanteisiin puuttuminen sekä miellyttävän työympäristön luomi-

nen. Työnohjaustehtäviin kuuluvat työnohjaustarpeiden kartoittaminen, sen järjestäminen ja anta-

minen. Keskustelun yläpitäminen sisältää kehityskeskustelujen käymisen, palautteen antamisen, 

henkilökunnan kuuntelemisen, luottamuksen ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen (esim. osasto-

tunnit). Tiedottaminen sisältää tässä tutkimuksessa muutoksista, osasto- ja osastonhoitajakokouksis-

sa käsitellyistä asioista sekä osastoa ja vastuualuetta koskevista asioista tiedottamisen. 
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Hoitaminen 

 

Hoitamisella Dufva (1992) tarkoittaa oman alan ammatillisena asiantuntijana toimimista eikä niin-

kään hoitotyöhön osallistumista. Mettiäisen (2000) mukaan potilashoito/asiakastyö sisältää kliinistä 

työtä, potilashoitoon osallistumista ja puuttuvan sairaanhoitajan tilalla työskentelyä. Osastonhoitajat 

toimivat erikoissairaanhoitajina ja omahoitajina, tekivät päivystysajan työvuoroja, osallistuivat pe-

rushoitoon, lääkehoitoon, tekivät tulohaastatteluja, osallistuivat hoitoneuvotteluihin, kliinisiin tut-

kimuksiin ja potilasneuvotteluihin, tekivät hoitosuunnitelmia, tukivat omaisia, osallistuivat rapor-

teille ja lääkärinkierroille (Surakka 2006). 

 

Hoitamisella ja hoitotyöhön osallistumisella tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä välitöntä potilashoi-

toa, potilaiden ja omaisten ohjausta, lääkärinkierrolle, raporteille ja hoitoneuvotteluihin osallistu-

mista sekä omahoitajana/korvaavana hoitajana tai puuttuvan sairaanhoitajan tilalla työskentelyä.  

 

Taloushallinto 

 

Dufvan (1992 & 1995) mukaan talouden suunnittelutehtäviä ovat kustannuslaskenta, markkinointi, 

talouden suunnittelu ja määrärahojen käyttö. Asikainen (1996) pitää taloushallinnon tehtävinä ta-

louden suunnittelua, seurantaa ja arviointia, kustannuslaskentaa, hinnoittelua, tuotteistamista ja 

markkinointia. Sipisen ja Tiaisen (1999) mukaan taloushallinnon tehtäviin kuuluvat tärkeimpinä 

vastuu hoitotyön kustannuksista, hoitohenkilöstön budjetointi, budjetoinnin periaatteet hoitotyössä 

ja välineiden ja tarvikkeiden budjetointi sekä taloudellinen seuranta, terveydenhuollon ja hoitotyön 

taloudelliset kustannukset ja kustannus- ja vaikuttavuusanalyysit. Narinen (2000) jakaa taloushal-

linnon tehtävät budjetointiin, budjetin seurantaan, vastuuseen budjetin toteutumisesta, toiminta-

suunnitteluun, hankintoihin, laskujen käsittelyyn ja kustannuslaskentaan. Taloushallinnon tehtävistä 

eniten osastonhoitajien työn arvioidaan sisältävän budjetointia, kustannuslaskentaa ja vastuuta bud-

jetin toteutumasta ja vähiten yksikön laskujen käsittelyä, hankintojen tekoa ja budjetin seurantaa. 

Eniten arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa budjetoinnin, vastuun sen toteutumasta ja seurannan, 

vähiten toimintasuunnittelun, kustannuslaskennan ja hankintojen teon. (Narinen 2000). Mettiäisen 

(2001) mukaan taloushallinnon tehtäviin kuuluvat kustannusten ja budjetin seuranta sekä tulosvas-

tuu.  
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Taloushallinnon tehtäviin kuuluvat tässä tutkimuksessa osaston talouden suunnittelu ja seuranta, 

vastuu hoitotyön kustannuksista sekä osallistuminen päätöksentekoon laite- ja materiaalihankinnois-

ta. 

 

Yhteistyö ja yhteydenpito  

 

Asikainen (1996) erottelee yhteistyön ja yhteydenpidon yksikön ulkopuolelle. Yhteistyöhön Asikai-

sen mukaan kuuluvat potilaan puolestapuhujana toimiminen, potilaan itsemääräämisoikeiden edis-

täminen ja potilaspalautteen käsitteleminen. Yhteydenpito yksikön ulkopuolelle sisältää yhteyden-

pidon kollegoihin omassa organisaatiossa, lähimpiin esimiehiin, terveydenhuolto-oppilaitoksiin, 

poliittisiin päättäjiin, muihin terveydenhuollon organisaatioihin ja yliopiston laitoksiin. (Asikainen 

1996).  

 

Sipisen ja Tiaisen (1999) mukaan koordinointi ja yhteistyö sisältävät tärkeimpinä moniammatillisen 

yhteistyön, koordinoinnin omalla osastolla tai työyksikössä. Mettiäisen (2001) mukaan yhteistyö ja 

tiedotus sisältävät tiedotteiden laatimista, yhteydenpitoa hoitoon osallistuviin, yhteistyötä eri klini-

koiden välillä, palavereja, kokouksia, johtoryhmätyöskentelyä, markkinointia ja edustamista. 

 

Narisen (2000) tutkimuksen mukaan osastonhoitajat tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa. Osas-

tonhoitajat kokevat tekevänsä paljon yhteistyötä oman organisaation sisällä ylihoitajan, lääkäreiden, 

muiden osastonhoitajien ja oman organisaation muiden yksiköiden kanssa. Myös omaisten kanssa 

on paljon yhteistyötä. Organisaation ulkopuolisista tahoista oppilaitokset ovat tärkeimpiä. Muita 

yhteistyötahoja ovat perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, työvoimaviranomai-

set, potilasjärjestöt, luottamusmiehet, tutustujat ja vierailijat sekä tarvike- ja laitetoimittajat. Yhteis-

työn arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. (Narinen 

2000.) 

 

Osastonhoitajan yhteistyötehtävät jätettiin pois tästä tutkimuksesta pois, koska tutkimuksen halut-

tiin painottuvan osastonhoitajan toimintaan hoitohenkilökunnan lähiesimiehenä ja tehtäviin organi-

saation sisällä ja myös Nojosen (1994) mukaan osastonhoitaja keskittyy johtamistyössään nimen-

omaan yksikkönsä sisälle.   
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2.4. Osastonhoitajan tehtävät ulkomaisten tutkimusten mukaan 
 

Ulkomaiset tutkimukset 

 

Suomalaisia ja ulkomaisia tutkimuksia osastonhoitajan tehtävistä ei voida verrata suoraan keske-

nään, koska terveydenhuoltojärjestelmät ovat erilaisia eri maissa. Myös yhteiskunnalliset ja kulttuu-

riset erot ovat paikoin suuria. Osastonhoitajasta käytetyt nimikkeet vaihtelevat (head nurse, ward 

sister, staff nurse, nurse director, nurse manager) eikä artikkeleissa tuotu juurikaan esille käytössä 

ollutta työnjakomuotoa. Nämä seikat aiheuttivat vaikeuksia tutkimusten tulkitsemisessa, aina ei ole 

varmuutta koskeeko tutkimus nimenomaan osastonhoitajia vai yleensä hoitotyön johtajia. Jotta tut-

kimuksia pystyisi tulkitsemaan täysin luotettavasti, täytyisi kunkin maan terveydenhuoltojärjestel-

mä tuntea ja jokaisesta tutkimuksesta olla käytettävissä koko tutkimusraportti. Tässä katsauksessa 

käytetään hoitotyönjohtajista käsitettä osastonhoitaja, vaikka täyttä varmuutta ei ole koskevatko 

tulokset samalla tavalla osastonhoitajia kuin suomalaisissa tutkimuksissa. Osastonhoitajan tehtävis-

tä tuodaan esille yhteys yksilövastuiseen hoitotyöhön sikäli kun ne artikkeleissa tuli ilmi.  

 

Osastonhoitajan tehtävät ja yksilövastuinen hoitotyö 

 

Osastonhoitajan roolia pidetään keskeisenä hyvän hoitotyön toteutumisen näkökulmasta ja erityisen 

merkittävänä hoitotyön muutoksessa (Lewis 1990; Cameron-Bucceri & Ogier 1994; Gould ym. 

2001; Doherty 2003). Muutoksen johtamisessa osastonhoitajan tehtävinä on saada henkilökunta 

hyväksymään muutos, toimia helpottajana ja mahdollistajana, esitellä muutoksen mahdollisuudet ja 

edut, tarjota informaatiota ja mahdollistaa henkilökunnan vaikuttaminen muutosprosessiin, toimia 

muutosagenttina (Manfredi 1996; Purnell 1999). Useissa tutkimuksissa todetaan yksilövastuiseen ja 

potilaskeskeiseen hoitotyöhön siirtymisen muuttaneen osastonhoitajan roolia (Litwin ym. 1997; 

McGibbon 1997; Redman & Jones 1998; Krejci 1999). Siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön 

osastonhoitajasta on tullut henkilöstö- ja asiajohtaja (Redman & Jones 1998), opettaja, mahdollista-

ja ja hoitotyön johtaja (Binnie & Titchen 1999). Eiloart (1998) toteaa osastonhoitajan roolin muut-

tuneen monimutkaisemmaksi asiantuntijasta ja hoitotyönjohtajasta on tullut talous- ja resurssijohta-

ja, bisnessuunnittelija ja käytännön kehitystyön käynnistäjä. Silti ei ole täysin selvää, mikä osaston-

hoitajan rooli käytännössä on ja tutkittua tietoa on vähän (Krejci 1999; Doherty 2003) ja roolin 

määrittelyä pidetään kuitenkin tärkeänä (Oroviogoicoechea 1996).  
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Lewisin (1990) mukaan osastonhoitaja on ”portinvartija”, joka luo ”kehykset” hoitotyölle: asettaa 

arvot ja hoitotyön filosofian. Osastonhoitajan asema on keskeinen keskusteltaessa organisaation ja 

osaston päämääristä ja arvoista sekä hoitohenkilökunnan kanssa (Oroviogoicoechea 1996). Osas-

tonhoitajan tehtävänä on päämäärien ja tavoitteiden asettaminen sekä niiden ”myyminen” sekä hen-

kilökunnalle että hallinnolle (Manfredi 1996; Oroviogoicoechea 1996; Persson & Thylefors 1999; 

Purnell 1999). Useissa tutkimuksissa mainittiin strateginen suunnittelu osastonhoitajan tehtävänä 

(Litwin ym. 1997; McGibbon 1997; Williams 2001) ja se on avainasemassa terveydenhuollossa, 

jossa muutos ja resurssien vähyys ovat luonteenomaisia. (Oroviogoicoechea 1996).  

 

Kehittäminen 

 

Koska henkilöstöä pidetään organisaatiossa hyvän hoidon tärkeimpänä resurssina, on henkilöstön 

kehittäminen yksi osastonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä (Manfredi 1996; Oroviogoicoechea 1996; 

Persson & Thylefors 1999; Purnell 1999; Williams 2001; Firth 2002;). Osastonhoitaja auttaa henki-

lökuntaa asettamaan itselleen ammatillista kehittymistä koskevia tavoitteita (Manfredi 1996) ja tun-

nistaa yksilöllisiä oppimistarpeita (Oroviogoicoechea 1996).  Tärkeinä seikkoina henkilöstön kehit-

tämisessä ovat myös oppimista tukevan työympäristön luominen (Oroviogoicoechea 1996; Eiloart 

1998; Purnell 1998; Gould ym. 2001) ja koulutus; järjestäminen, antaminen, mahdollistaminen ja 

rohkaiseminen kouluttautumiseen ja tieteelliseen tutkimukseen (Manfredi 1996; Oroviogoicoechea 

1996; Willmot 1997; Eiloart 1998; Fox 1999; Williams 2001).  

 

Osastonhoitajan roolia pidetään merkittävänä tehokkaan laadukkaan hoitotyön toteuttamisessa, ar-

vioimisessa ja kehittämisessä niin, että se kykenee vastaamaan potilaan ja ympäristön odotuksiin ja 

mahdollisiin muutoksiin (Oroviogoicoechea 1996; Hall & Donner 1997). Osastonhoitajan tehtävänä 

on arvioida ja kehittää hoitotyötä ja –käytäntöjä sekä laadunvarmennus (Lewis 1990; Manfredi 

1996; Oroviogoicoechea 1996; Litwin ym. 1997; Willmot 1997; Fox 1999; Drach-Zahavy & Dagan 

2002; Firth 2002). Willmotin (1997) mukaan osastonhoitajalla on autonomia kehittää hoitotyön 

laatua ja tehokkuutta.  

 

Purnellin (1999) tutkimuksen mukaan osastonhoitajan tutkimusmyönteisyyttä ja osallistumista tut-

kimusten tekemiseen ei pidetty kovinkaan tärkeänä.  Osastonhoitajat rohkaisivat henkilökuntaa 

osallistumaan tieteellisiin tutkimuksiin (Oroviogoicoechea 1996), mutta oma tutkimustoiminta on 

vaikeaa ajan vähyyden vuoksi (Williams 2001). 
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Tukeminen 

 

Drach-Zahavyn (2004) mukaan osastonhoitajan tuella on ratkaiseva merkitys yksilövastuisen hoito-

työn toteutumiseen (myös Kangas ym. 1999). Osastonhoitajan tulee kiinnittää erityistä huomiota 

henkilökunnan tukemiseen toimimalla roolimallina ja luomalla tukeva työilmapiiri (Lewis 1990; 

Manfredi 1996; Eiloart 1998; Gould ym. 2001; Drach-Zahavy & Dagan 2002; Firth 2002; Drach-

Zahavy 2004). Osastonhoitajat kokevat että on tärkeää olla henkilökunnan saatavilla, kuunnella 

heitä, antaa neuvoja ja tarjota ”kaikupohjaa” (Manfredi 1996; Williams 2001). Redmanin & Jonesin 

(1998) mukaan osastonhoitajan tulee olla näkyvissä osastolla antamassa ohjeita ja määräyksiä uu-

desta hoitotyön mallista - yksilövastuisesta hoitotyöstä.  

 

Hoitotyöhön osallistuminen 

 

Osastonhoitajan osallistumisesta käytännön hoitotyöhön on ristiriitaisia mielipiteitä ja yhä enem-

män painotetaan johtamisen roolia (Oroviogoicoechea 1996). Useiden ulkomaistenkin tutkimusten 

mukaan hoitotyöhön osallistuminen on kuitenkin osastonhoitajan tehtävä (Willmot 1997; Fox 1999; 

Persson & Thylefors 1999; Purnell 1999; Drach-Zahavy & Dagan 2002) ja sitä pidetään jopa osas-

tonhoitajan suurimpana roolina (Williams 2001) ja osastonhoitajan kliinisiä taitoja keskeisinä (Oro-

viogoicoechea 1996). Drach-Zahavyn & Daganin (2002) mukaan hoitotyöhön kuuluvat välitön hoi-

totyö, potilaskierrot, potilaiden ja läheisten opastus ja keskustelut heidän kanssaan ja potilaiden ko-

tiutus. Hoitotyöhön osallistumisen ja johtamisen tasapainottaminen aiheutti myös stressiä osaston-

hoitajille (Williams 2001). 

 

Yhteistyö ja kommunikoiminen 

 

Yhteistyön ja tehokkaan kommunikoinnin edistäminen eri hoitotyön toimijoiden välillä on osaston-

hoitajan toiminnassa tärkeää, koska osastonhoitajat potilashoitoa lähellä olevina ovat strategisesti 

tärkeässä asemassa helpottamassa tätä yhteistyötä kohti laadukasta hoitoa (Oroviogoicoechea 1996). 

Osastonhoitajan tehtävänä on yhteistyö ja sen edistäminen hoitotyössä mukana olevien toimijoiden 

kanssa, eri osastojen kanssa ja organisaation ulkopuolella (Manfredi 1996; Oroviogoicoechea 1996; 

Litwin ym. 1997; Willmot 1997; Purnell 1999; Gould ym. 2001; Drach-Zahavy & Dagan 2002). 

Oroviogoicoehean (1996) mukaan osastonhoitajan toimii linkkinä henkilökunnan ja johdon välillä. 
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Resurssien johtaminen ja taloushallinto 

 

Resurssien johtaminen sisältää suuren määrä erilaisia tehtäviä. Siihen kuuluu mm. budjetointia sekä 

inhimillisten että materialististen resurssien kohdentamista ja organisaation informaatiojärjestelmien 

käyttöä (Oroviogoicoechea 1996). Osastonhoitajan tehtävänä on huolehtia niin henkilöstöresurssien 

riittävyydestä kuin materialistisista resursseistakin sekä työvuorojärjestelyistä (Lewis 1990; Man-

fredi 1996; Oroviogoicoechea 1996; Litwin ym. 1997; Willmot 1997; Eiloart 1998; Miller 1999; 

Persson & Thylefors 1999; Gould ym. 2001; Drach-Zahavy & Dagan 2002). Willmotin (1997) mu-

kaan osastonhoitajat kokevat taloushallinnon tehtävät kaikkein vaikeimmiksi. Osastonhoitajan teh-

tävänä budjetointi mainittiin useissa tutkimuksissa (Oroviogoicoechea 1996; Persoon & Thylefors 

1999; Purnell 1999; Drach-Zahavy & Dagan 2002; Firth 2002). Osastonhoitajan tehtävänä on tie-

dottaminen ja informaation antaminen mm. muutoksista (Lewis 1990; Manfredi 1996).  

 

Osastonhoitajat kuvasivat rooliaan lisäksi johtajan rooliksi (Lewis 1990, Litwin ym. 1997; Willmot 

1997; Fox 1999; Gould ym. 2001; Williams 2001), koordinoijan ja organisoijan rooliksi (Lewis 

1990; Fox 1999; Firth 2002), neuvotteluihin ja kokouksiin osallistujan rooliksi (Willmot 1997). He 

pitävät itseään mahdollistajana (Hall & Donner 1997; Litwin ym. 1997; Miller 1999; Purnell 1999; 

Williams 2001), hoitotyön asiantuntijana (Firth 2002) ja ongelmanratkaisijana (Purnell 1999).  Ul-

komaisissa tutkimuksissa tuli esille myös osastonhoitajan tehtävä valvoa sääntöjen ja määräysten 

noudattamista (Oroviogoicoechea 1996).  

 

Lewisin (1990) mukaan osastonhoitajan on oltava oman erikoisalansa asiantuntija, hänellä on oltava 

hyvät vuorovaikutustaidot (Litwin ym. 1997; Eiloart 1998; Purnell 1999) ja hänen on kyettävä mo-

tivoimaan ja valmentamaan henkilökuntaa (Litwin ym. 1997; Miller 1999; Firth 2002). Lewisin 

(1990) mukaan osastonhoitajalla on oltava jatko- tai yliopistokoulutus, jossa käsitellään teoriaa hoi-

tokehyksistä, johtamisesta ja käytännöstä. Osastonhoitajan on toimittava työnjohtoroolissa myös 

siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön (Lewis 1990).  

 

2.5. Osastonhoitajan tehtävät ja yksilövastuinen hoitotyö 
 

Tutkimuksia osastonhoitajan tehtävistä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ei Suomessa ole 

hoitotieteen näkökulmasta tehty, vaikka sekä osastonhoitajan tehtäviä ja roolia että yksilövastuista 

hoitotyötä on tutkittu (myös Munnukka 1993; ks. myös Grönroos & Perälä 2004; Luoma 2006). 

Teoreettiseen viitekehykseen poimittiin osastonhoitajan tehtäviä yksilövastuista hoitotyötä toteutta-
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vassa yksikössä tutkimuksista, joissa ainakin osa vastaajista ilmoitti osastonsa työnjakomuodoksi 

yksilövastuisen hoitotyön. 

 

Osastonhoitajan rooli yksilövastuisen hoitotyön ylläpitäjänä on keskeinen (Salmela 1994). Perälä 

(1990) määrittelee osastonhoitaja roolin yksilövastuisessa hoitotyössä käyttäen käsitteitä tehtävä, 

vastuu, vastuullinen toiminnastaan, valtuudet ja kyky toimintaan. Osastonhoitajan tehtävänä on taa-

ta hoitotyön laatu. Osastonhoitaja on vastuussa omahoitajien toimintaedellytysten luomisesta sekä 

pätevyydestä. Osastonhoitaja on vastuullinen toiminnastaan potilaille, ylihoitajalle, työryhmälle ja 

ammattikunnalle. Hänellä on valtuudet itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon osastoa koskevis-

sa asioissa. Osastonhoitajalla tulee olla myös tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ottaa 

vastuu hoitotyön laadusta ja toisaalta organisaation tulee antaa osastonhoitajalle voimavaroja hyvän 

hoidon toteuttamiseen. (Perälä 1990.)  

 

Osastonhoitajan työtä yksilövastuista hoitotyötä toteuttavilla tutkimusosastoilla Munnukka kuvaa 

seuraavasti: 

” Tutkimusosastojen osastonhoitajat pyrkivät luomaan sellaiset olosuhteet, että omahoitajien olisi 

mahdollista työskennellä tehokkaasti. Osastonhoitajat auttoivat karsimaan rutiineja ja keskittymään 

oleelliseen. He ohjasivat ja tukivat sekä järjestivät koulutusta ja osastotunteja keskusteluja varten. 

He pitivät huolta sovitun toimintatavan toteutumisesta esimerkiksi käymällä kahdenkeskisiä tavoite-

keskusteluja koko hoitotyön henkilöstön kanssa. ” (Munnukka 1993.) 

 

Kehittäminen  

 

Osastonhoitajan tehtävänä on hoitotyön tietoinen muuttaminen yksilövastuiseksi hoitotyöksi ja sen 

toteutumisen mahdollistaminen ja varmistaminen (Perälä 1990; Munnukka 1993; Mäkelä 1993; 

Ylihärsilä 1996; Sukula-Ruusunen 2001; Kalasniemi ym. 2002; Surakka 2006). Osastonhoitaja on 

vastuussa henkilökunnan yhteisestä arvoperustasta sekä tiedoista ja taidoista tuottaa korkeatasoisia 

palveluja sekä hoitotyön laadusta (Perälä 1990; Karpov 1992; Mäkelä 1993). Osastonhoitajan tehtä-

vänä on huolehtia omahoitajien pätevyydestä huolehtimalla koulutuksesta, ammatillisesta kasvusta 

ja ohjauksesta (Perälä 1990; Munnukka 1993; Mäkelä 1993; Suonsivu 1993; Ylihärsilä 1996; Ka-

lasniemi ym. 2002; Sukula-Ruusunen 2001; Surakka 2006.) Osastonhoitaja kartoittaa henkilökun-

nan koulutustarpeita ja suunnittelee koulutusta (Sukula-Ruusunen 2001), toimii henkilökunnalle 

esikuvana ja järjestää osastotunteja sekä ohjaa omahoitajia ja opiskelijoita (Munnukka 1993; Mäke-

lä 1993; Suonsivu 1993; Surakka 2006). Osastonhoitajalta saatua rakentavaa palautetta pidetään 
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myös tärkeänä (Mäkelä 1993). Osastonhoitajan tehtävänä on kehittää hoitotyötä (Munnukka 1993; 

Mäkelä 1993; Sukula-Ruusunen 2001; Surakka 2006). Hoitotyön kehittämisen apuvälineitä ovat 

mm. palaute potilailta ja heidän läheisiltään sekä omahoitajilta ja lääkäreiltä ja hoitotyön arviointi 

(Munnukka 1993; Sukula-Ruusunen 2001; Surakka 2006). Yksilövastuisen hoitotyön myötä osas-

tonhoitajat kokivat saaneensa enemmän aikaa kehitysprojekteihin (Sukula-Ruusunen 2001).  

 

Tukeminen  

 

Munnukan (1993) mukaan osastonhoitajan tuki omahoitajille on keino varmistaa yksilövastuisen 

hoitotyön toteutuminen. Osastonhoitajalta saatu tuki on ensiarvoisen tärkeää useiden tutkimusten 

mukaan (Perälä 1990; Mäkelä 1993; Suonsivu 1993; Ylihärsilä 1996; Kalasniemi ym. 2002; Surak-

ka 2006) Tukemisen perustana on esimiehen ihmisläheisyys, aito läsnäolo ja käytettävyys sekä kol-

legiaalisuus. Tärkeää on kuunteleminen, välittäminen, kannustavan ja avoimen ilmapiirin luominen 

sekä tilan antaminen omahoitajien ajatuksille, tunteille ja toiminnalle (Karpov 1992; Mäkelä 1993; 

Suonsivu 1993; Ylihärsilä 1996; Kalasniemi ym. 2002; Sukula-Ruusunen 2001; Surakka 2006). 

Surakan (2006) ja Mäkelän (1993) mukaan keskustelevan ilmapiirin luominen ja keskustelun ylläpi-

täminen, kehityskeskustelut sekä hoitohenkilökunnan jaksamisesta huolehtiminen kuuluvat myös 

tukemiseen. Työnohjauksen voidaan myös katsoa kuuluvan tukemiseen (Mäkelä 1993).  

 

Resursseista huolehtiminen 

 

Surakan (2006) tutkimuksen mukaan osastonhoitajan työssä painottuvat resurssien eli töiden, työ-

voiman, työaikojen sekä työympäristön järjestely. Osastonhoitajan tehtäviin kuuluvat inhimillisten 

resurssien järjestely, työvuorosuunnittelu, työnjako sekä tehtävien delegointi, työolojen ja työ-

ympäristön järjestely, potilasvirran yhteensovittaminen sekä omien töiden järjestely.  

 

Hoitaminen  

 

Yksilövastuisen hoitotyön on sanottu muuttaneen osastonhoitajan tehtäviä ja roolia ja osastonhoita-

jan tehtävänä yksilövastuista hoitotyötä toteuttavassa yksikössä on irrottautua hoitotyön johtajaksi 

(Munnukka 1993; Sukula-Ruusunen 2001). Silti useiden tutkimusten mukaan osastonhoitajat osal-

listuvat välittömään hoitotyöhön (Sukula-Ruusunen 2001; Kalasniemi ym. 2002 Surakka 2006). 

Surakan (2006) mukaan osastonhoitajat itse kuvasivat käytännön hoitotyössä olemisen tärkeyttä. He 
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toimivat omahoitajina, poissaolojen paikkaajina, päivystysvuorissa erikoissairaanhoitajina, taukojen 

paikkaajina ja lisäapuna ja osallistuivat lääkärinkierroille (Surakka 2006).  

 

Tiedottaminen  

 

Yhtenä tärkeänä osastonhoitajan tehtävänä on tiedottaminen (Mäkelä 1993; Surakka 2006). Osas-

tonhoitajat toimivat tietokeskuksina välittäen tietoa osastolla ja osastolle. Osastonhoitajan osallis-

tuminen tutkimustoimintaan kuuluu osana tiedon hankkimiseen ja se ilmeni lähinnä tutkimustoi-

minnan organisointina (Surakka 2006).  

 

Yhteistyö  

 

Mäkelän (1993) ja Surakan (2006) mukaan osastonhoitajan yksi osastonhoitajan tehtäväalue on 

yhteistyön tekeminen. Yhteistyötä tulee tehdä eri ammattiryhmien kanssa ja se tulee olla avointa ja 

joustavaa (Mäkelä 1993; Suonsivu 1993; Surakka 2006). Yhteistyöhön kuuluu mm. yhteistyö lääkä-

rien, ylihoitajan ja muiden osastojen kanssa sekä osallistuminen erilaisiin kokouksiin, PR-henkilönä 

toimiminen ja osaston edustaminen ja esitteleminen (Surakka 2006).  

 

Taloushallinto 

 

Taloushallinnon tehtävät ovat osa osastonhoitajan toimenkuvaa (Sukula-Ruusunen 2001; Surakka 

2006). Talousjohtaminen sisälsi kaikki ne tehtäväalueet, jotka jotenkin liittyivät joko talousarvion 

tekemiseen, sen seurantaan, taloudelliseen ajatteluun tai yleensä rahojen käsittelyyn. Yhtenä tehtä-

väalueena Surakka (2006) mainitsee henkilökunnan kustannustietoisuuden lisäämisen ja uutena 

tehtävänä vaikuttamisen henkilöstön palkkausperusteisiin ja sopimusohjauksesta johtuvat taloudel-

liset seurannat. (Surakka 2006).  

 

Osastonhoitajan tehtävät omahoitajuudessa 

 

Koivuselkä ym. (2002a) kartoittivat Suomessa sekä osastonhoitajan tehtävistä että yksilövastuisesta 

hoitotyöstä tehtyjä opinnäytetöitä ja etsivät niistä kohtia, joissa tuotiin esille osastonhoitajan tehtä-

viä yksilövastuista hoitotyötä toteuttavassa yksikössä. Yhtään opinnäytetyötä osastonhoitajan tehtä-

vistä ei ollut tehty suoraan yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ja toisaalta yksilövastuista hoi-

totyötä koskevat opinnäytetyöt käsittelivät aihetta laajemmin. Kartoituksessa tehtävät poimittiin 
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osastonhoitajan tehtäviä ja yksilövastuista hoitotyötä käsittelevistä tutkimuksista, joissa ainakin osa 

vastaajista oli ilmoittanut työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön. Koska kartoitus toimii poh-

jana kyselylomakkeen strukturoiduille kysymyksille, esitetään sen tuloksia tässä erikseen. Kartoi-

tuksessa käytetyt opinnäytetyöt on esitelty liitteessä 1.  

 

Osastonhoitajien tehtävät omahoitajuudessa jakautuvat tämän kartoituksen mukaan kuuteen luok-

kaan, jotka ovat hoitaminen, kehittäminen, tukeminen, edellytysten luominen, yhteistyö sekä talo-

ushallinto (Koivuselkä ym. 2002a). 

 

Hoitamiseen kuuluvat osallistuminen päivittäiseen hoitotyöhön, hoitoneuvotteluihin ja omaisten 

neuvominen. Henkilöstön kehittäminen sisältää perehdyttämistä, koulutustarpeiden kartoittamista, 

koulutuksen suunnittelemista, järjestämistä ja antamista sekä omahoitajuuteen ohjaamista ja opiske-

lijoiden perehdyttämistä ja ohjaamista. (Koivuselkä ym. 2002a.) 

 

Hoitotyön kehittäminen sisältää hoitotyön ja hoitosuunnitelmien arvioimista, tutkimusten hyödyn-

tämistä, laadunvarmistusta, yhteistyömuotojen kehittämistä, asiantuntijana toimimista, vastuun toi-

mintatavasta ja jatkuvuudesta sekä kehitysprojektien vetämistä ja niihin osallistumista. Osastonhoi-

tajan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella potilaalla on omahoitaja. Osastonhoitaja tehtäviin 

kuuluu myös tiedottaa uusista asioista. Osastonhoitaja tehtävänä on tukea omahoitajuutta kannus-

tamalla ja motivoimalla, kohottaa itsetuntoa antamalla kiitosta, osoittaa luottamusta ammattitaitoon 

antamalla ja jakamalla vastuuta ja tilaa toimia itsenäisesti. Osastonhoitajan tehtävänä on käydä ke-

hityskeskusteluja ja antaa palautetta. Hänen tehtävänään on järjestää ja antaa työnohjausta. Hänen 

tulee antaa konkreettista apua omahoitajille ja järjestää keskustelutilaisuuksia, esimerkiksi osasto-

tunteja. Osastonhoitajan tehtävänä on luoda edellytykset omahoitajien toiminnalle mahdollistamalla 

omahoitajuus ja omahoitajien itsenäinen työskentely, heidän kouluttautumisensa ja ammatillinen 

kasvunsa. Osastonhoitajan tehtävänä on tehdä yhteistyötä sairaanhoitajien, toisten osastonhoitajien, 

ylihoitajan kanssa ja lääkärien kanssa. Osastonhoitaja luo edellytyksiä omahoitajuudelle huolehti-

malla henkilöstöresursseista, suunnittelemalla ja organisoimalla toimintaa. Taloushallinnossa osas-

tonhoitajan tehtävänä on talouden suunnittelu, seuranta ja arviointi. (Koivuselkä ym. 2002a.) 
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Keinot tukea omahoitajuutta  

 

Osastonhoitajan keinot ja mahdollisuudet tukea omahoitajuutta jakautuivat tässä katsauksessa kol-

meen luokkaan, jotka ovat henkilöstön ja hoitotyön kehittäminen, työilmapiiriin vaikuttaminen ja 

työnohjauksen järjestäminen (Koivuselkä ym. 2002a). 

 

Henkilöstön kehittämiseen kuuluu koulutuksen järjestäminen ja antaminen omahoitajille sekä oma-

hoitajuuden asiantuntijan konsultoimismahdollisuuden järjestäminen. Osastonhoitaja voi tukea 

omahoitajuutta arvioimalla ja kehittämällä hoitotyötä, antamalla omahoitajille konkreettista apua,  

tuottamalla uusia ajatusmalleja ja kehitysideoita, huolehtimalla laadunvarmistuksesta, osallistumalla 

projektien toteuttamiseen, arviointiin ja tulosten hyödyntämiseen ja hankkimalla uutta tutkimustie-

toa sekä tiedottamalla uusista hankkeista ja projektien lopputuloksista. Kannustavan ilmapiirin luo-

minen osastolle ja positiivinen asenne ovat osastonhoitajan parhaimpia keinoja tukea omahoitajuut-

ta. Osastonhoitajan on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin ristiriitoihin osastolla, ja puututtava nii-

hin ajoissa. Osastonhoitaja voi tukea omahoitajuutta myös järjestämällä ja antamalla työnohjausta. 

(Koivuselkä ym. 2002a.) 

 

Omahoitajien odotukset osastonhoitajan toimintaa kohtaan 

 

Omahoitajien odotukset osastonhoitajalle jakautuvat viiteen luokkaan, jotka ovat tukeminen, avoin 

ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, kehittäminen, keskustelun ylläpitäminen ja työilmapiiriin 

vaikuttaminen (Koivuselkä ym. 2002a). 

 

Osastonhoitajan odotetaan tukevan omahoitajia osoittamalla kiinnostusta hoitajien ammatillista ke-

hittymistä kohtaan, mahdollistamalla kouluttautumisen, antamalla rakentavaa palautetta ja kannus-

tusta sekä järjestämällä ja antamalla työnohjausta. Hoitohenkilökunta odottaa osastonhoitajalta 

avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, jossa osastonhoitaja on henkilökunnan saatavil-

la ja käytettävissä ja hoitajilla on mahdollisuus avoimesti ilmaista toiveitaan ja odotuksiaan, tuntei-

taan, saada ymmärrystä ja kokea inhimillisyyttä ja lämpöä ja keskustella osastonhoitajan kanssa 

kaikista asioista. Henkilökunta odottaa osastonhoitajalta hyväksynnän osoittamista olemalla hoitaji-

en luottamuksen arvoinen, luottamalla henkilökunnan ammattitaitoon, antamalla vastuuta, sallimal-

la henkilökunnan toimia persoonallisella tavalla sekä hyväksymällä hoitajien erilaisuuden. Omahoi-

tajat odottavat osastonhoitajien olevan kehitystyön edelläkulkijoita ja osallistuvan aktiivisesti hoito-

työn arvioimiseen ja kehittämiseen sekä vievän läpi uudistuksia ja kykenevän johtamaan muutoksia. 
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Osastonhoitajan toivottiin ylläpitävän keskustelua mm. hoitotyön arvoista ja päämääristä ja järjestä-

vän keskustelutilaisuuksia esimerkiksi osastotunteja. Hoitajat toivovat osastonhoitajan vaikuttavan 

työilmapiiriin puuttumalla asioihin, jos ne eivät suju toivotulla tavalla, ottamalla vastuun ristiriitati-

lanteiden selvittämisestä ja yhteishengen luomisesta ja toimimalla esikuvana. Osastonhoitajan toi-

votaan olevan määrätietoinen ja oikeudenmukainen. (Koivuselkä ym. 2002a.) 

 

Kehittämisalueet osastonhoitajan toiminnassa 

 

Kehittämisalueet osastonhoitajan toiminnassa jakautuvat seitsemään luokkaan: osastonhoitajan ke-

hittyminen hoitotyön johtajana, työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät asiat, kehittäminen, tukeminen, 

organisoiminen sekä henkilökuntaresursseihin että työilmapiiriin ja työolosuhteisiin vaikuttaminen.  

Osastonhoitajan kehittyminen hoitotyön johtajana muodostui osastonhoitajien ilmauksista omista 

lisäkoulutustarpeistaan ja lisätiedontarpeistaan. Osastonhoitajat kaipaavat lisätietoa johtamisesta sen 

kaikilla osa-alueilla; henkilöstöhallinnossa erityisesti ihmissuhdetaidoissa ja vuorovaikutustaidois-

sa, taloushallinnossa, hoitotyön kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa. He kokevat tarvitsevansa 

lisätietoa psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta. Taloushallinnossa he kaipaavat lisäkoulusta tulos-

johtamisesta. Hoitotyön kehittämiseksi osastonhoitajat kokevat tarvitsevansa lisätietoa yksilövastui-

sesta hoitotyöstä, kirjallisen hoitosuunnitelman laatimisesta, hoitoammattitiedosta ja laadunvarmis-

tuksesta. Osastonhoitajat toivovat lisäksi itselleen enemmän itseluottamusta, luovuutta ja kykyä 

tukea ja motivoida henkilökuntaa. (Koivuselkä ym. 2002a.) 

 

Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista 

 

Useimmat suomalaisista tutkimuksista olivat kyselytutkimuksia. Kyselytutkimuksissa käytettiin 

pääosin strukturoituja kyselylomakkeita, jolloin tutkija antoi valmiit vastausvaihtoehdot. Tutkimus-

tulokset saattoivat tuolloin jäädä hieman pinnallisemmiksi ja joitakin osastonhoitajan tehtäviä huo-

mioimatta tai vähäiselle huomiolle kuin jos tutkimukset olisivat olleet kvalitatiivisia.  

 

Eri tutkimusten tuloksissa osastonhoitajan tehtävät ovat toisaalta hyvin samankaltaisia, luokittelut 

sen sijaan olivat yksilöllisiä valitun viitekehyksen mukaan. Vaikka suomalaisia ja ulkomaisia tut-

kimustuloksia ei suoraan voida verrata toisiinsa erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien ja kulttuu-

risten erojen vuoksi, osastonhoitajan tehtävät ovat eri tutkimustulosten mukaan hyvin samankaltai-

sia. Osastonhoitajan tehtäviä ovat ihmisten, asioiden, muutoksen ja resurssien johtaminen, joihin 

sisältyvät omahoitajuuden mahdollistaminen ja vastuu sen toteutumisesta, hoitotyön ja henkilöstön 
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kehittäminen, tutkimusmyönteisyys, tukeminen, keskustelun ylläpitäminen, hoitotyöhön osallistu-

minen, henkilöstöhallinnon tehtävät, tiedottaminen, osaston edustaminen, taloushallinnon tehtävät 

sekä yhteistyö ja yhteydenpito. Yksilövastuisen hoitotyön sanotaan muuttaneen osastonhoitajan 

roolia; osastonhoitajan tulisi siirtyä hoitotyön tekijästä hoitotyön johtajaksi. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella tehtävät ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia kuin aikaisemminkin. Vaikka monissa tut-

kimuksissa (mm. Nurminen 1994; Asikainen 1996; Oroviogoicoechea 1996) tuodaan esille se, että 

osastonhoitajan roolin pitäisi olla hallinnollisempi kuin päivittäin hoitotyöhön osallistuva, useiden 

tutkimusten (mm. Dufva 1992; Nurminen 1994; Purnell 1999; Narinen 2000; Mettiäinen 2001; Wil-

liams 2001; Drach-Zahavy & Dagan 2002; mukaan osastonhoitajat osallistuivat kuitenkin hoitotyö-

hön.  

 

Osastonhoitajan tehtäviä on tutkittu runsaasti sekä Suomessa että ulkomailla. 1990-luvulla tutki-

musten lähtökohtana oli usein muutos, tulosjohtaminen ja johtamistoiminnot. Yhtään tutkimusta ei 

oltu tehty yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Yksilövastuinen hoitotyö on kuitenkin edelleen 

se hoitotyön malli, jota hoitotyössä pyritään toteuttamaan. Siksi osastonhoitajan tehtäviä on tärkeä 

tutkia yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Johtamistutkimuksissa on melko vähän tutkittu hoi-

tohenkilökunnan näkemyksiä johtamisesta ja osastonhoitajan tehtävistä. Hoitohenkilökunta on kui-

tenkin yksi hoitotyön keskeisimpiä resursseja ja toimijoita, joten kun johtamista halutaan kehittää, 

on tärkeää ottaa huomioon myös hoitohenkilökunnan näkökulma.  

 

Vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa osastonhoitajan tehtävistä yksilövastuista hoitotyötä ei selke-

ästi tuotu esille, tutkimuksia pystyi soveltamaan tämän tutkimuksen tarkoitukseen selvittää osaston-

hoitajan tärkeimmät tehtävät yksikössä, jossa työnjakomuotona on ykslövastuinen hoitotyö. Kysely-

lomakkeen väittämät muodostettiin aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella ja tämän tutki-

muksen tuloksia voidaan vertailla aikaisempien tutkimusten tuloksiin.  
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3. TUTKIMUSONGELMAT 
 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat osastonhoitajan tehtävät yksikössä, jossa 

työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää osastonhoitaji-

en työnkuvaa ja heille annettavaa koulutusta.  

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Mitkä ovat hoitohenkilökunnan mukaan osastonhoitajan tehtävät yksikössä, jossa työnjakomuo-

tona on yksilövastuinen hoitotyö? 

2. Mitkä ovat osastonhoitajien/apulaisosastonhoitajien mukaan heidän tehtävänsä yksikössä, jossa 

työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö? 

3. Millaista tukea omahoitajat odottavat osastonhoitajalta omahoitajuuden toteuttamisessa? 

4. Mistä tehtäviinsä liittyvistä asioista osastonhoitajat kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta?  

 

 

4. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

4.1. Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 
 

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueiden yksi ja 

neljä sekä neurologian ja kuntoutuksen yksikön vuodeosastojen osastonhoitajat, apulaisosastonhoi-

tajat ja hoitohenkilökunta. Toimialueeseen yksi kuuluvat sisätautien-, iho- ja sukupuolitautien ja 

keuhkosairauksien vastuualueet. Toimialueeseen neljä kuuluvat lastentautien vastuualue, lastenpsy-

kiatrian vastuualue sekä naistentautien ja synnytysten vastuualue. Neurologian ja kuntoutustoimen 

yksikkö kuluu toimialueeseen kolme. Nämä osastot valittiin kohdejoukoksi, koska näillä osastoilla 

yksilövastuista hoitotyötä on kehitetty systemaattisesti ja hoitohenkilökuntaa on koulutettu vuodesta 

1990 alkaen. Tällä alueella on myös tutkittu yksilövastuisen hoitotyön toteutumista sekä henkilö-

kunnan näkökulmasta (Pukuri 1997; Vesaluoma ym. 2000; Koivuselkä ym. 2002b) että potilailta 

vuodeosastojen laatumittarin kysymyksellä ”Oliko teillä omahoitaja hoitojaksonne aikana?”. (Aalto 

2002.) Kohdejoukkoon kuului 25 osastonhoitajaa, 25 apulaisosastonhoitajaa (lähiesimiehet) ja n. 

550 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Koska tällaisten kyselytutkimusten kato voi olla suuri ja vasta-



                                                                                              30 

usprosentti jää alhaiseksi (Heikkilä 2001) ja lähiesimiesten osalta perusjoukko oli varsin pieni (N = 

50), otettiin otokseen mukaan kaikki osastonhoitajat/apulaisosastonhoitajat ja hoitohenkilökunnalle 

jaettava kyselylomakkeiden määrä oli varsin suuri (ks. Polit & Hungler 1995; Heikkilä 2001; Holo-

painen & Pulkkinen 2002). Hoitohenkilökunnan osalta päädyttiin satunnaistutkimukseen, koska 

kokonaistutkimus olisi ollut liian laaja. Jotta otannasta tuli satunnaistettu, osastonhoitajia pyydettiin 

jakamaan lomakkeet työvuorolistassa joka toiselle hoitotyöntekijälle. Lupa tutkimuksen tekemiseen 

anottiin Tampereen yliopistollisesta sairaalasta hallintoylihoitaja Pirjo Aallolta. 

 

Tutkija esitteli tutkimustaan osastonhoitajille ja ylihoitajille tammikuussa 2007 pyrkien motivoi-

maan heitä vastaamaan kyselyyn ja pyytäen avustamaan tutkimuksen toteuttamisessa jakamalla 

kyselylomakkeet ja motivoimalla hoitohenkilökuntaa vastaamaan (Heikkilä 2001). Osastonhoitajille 

jaettiin myös lyhyt yhteenveto tutkimuksen tarkoituksesta ja toteuttamisesta. Lisäksi tutkija lupasi 

esitellä tutkimuksen tuloksia kunkin klinikan sopivaksi katsomassa tilaisuudessa.  

 

Tutkimusaineiston keruusta sovittiin vastuualueiden ylihoitajien kanssa ja se kerättiin tammi-

helmikuussa 2007. Tutkija jakoi kyselylomakkeet sekä kirjalliset ohjeet kyselylomakkeiden jakami-

sesta osastonhoitajille/apulaisosastonhoitajille. Jakamalla kyselylomakkeet itse osastoille pyrittiin 

varmistamaan, että lähiesimiehet jakavat lomakkeet mahdollisimman pikaisesti. Hoitohenkilökun-

nalla toivottiin olevan yli kahden vuoden työkokemus, tätä ei kuitenkaan pidetty ehdottomana vaa-

timuksena. Lomakkeita jaettiin hoitohenkilökunnalle 358 ja lähiesimiehille 50, yhteensä 408. Kyse-

lyyn vastasi 38 lähiesimiestä ja 206 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Vastausprosentti oli 60 (N = 

244). Kaikki palautetut kyselylomakkeet oli täytetty ja otettiin mukaan aineistoon. Vastaajat palaut-

tivat kyselylomakkeet ylihoitajien tai heidän sihteeriensä kautta tutkijalle suljetuissa kirjekuorissa.  

Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Vastausajan päätyttyä tutkija haki kyselylomakkeet ylihoitajil-

ta ja sihteereiltä.  

 

4.2. Mittarin laatiminen ja luotettavuus 
 

Aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten laaditulla strukturoidulla kyselylomakkeella (LIITE 3a ja 

3b), joka sisälsi 64 kouluarvosana-asteikollista (4-10, jossa 4 = ei lainkaan tärkeä ja 10 = erittäin 

tärkeä) väittämää osastonhoitajan tehtävistä ja kaksi avointa kysymystä. Kyselylomaketta voidaan 

käyttää asenteiden, arvojen ja mielipiteiden mittaamisessa (Uusitalo 1998) ja siksi se sopi aineisto-

keruumenetelmäksi tässä tutkimuksessa. Osastonhoitajien/apulaisosastonhoitajien kyselylomake 

sisälsi 10 ja hoitohenkilökunnan 9 taustatietoja kartoittavaa kysymystä. Taustatietoina kysyttiin 
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vastaajan ikää, sukupuolta, koulutusta, ammattia, työkokemuksen pituutta, kuinka kauan vastaaja on 

työskennellyt yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti, osaston työnjakomuotoa ja vastaa-

jien omahoitaja-potilas-suhteita. Lisäksi lähiesimiehiltä kysyttiin alaisten lukumäärää. Kyselylo-

makkeen kysymykset/väittämät muodostettiin tutkijan aiemmin tekemän kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta ja ne ovat samoja sekä osastonhoitajille / apulaisosastonhoitajille että hoitohenkilökunnalle. 

Analyysia varten kysymyksistä muodostettiin 13 osastonhoitajan tehtäviä koskevaa summamuuttu-

jaa. Summamuuttujissa oli osioita 4 – 9. Summamuuttujat olivat vastuu omahoitajuuden toteutumi-

sesta, henkilökunnan kehittäminen, hoitotyön kehittäminen, vastuu työnohjauksesta, vastuu työil-

mapiiristä, vastuu henkilöstöhallinnosta, hoitotyöhön osallistuminen, keskustelun ylläpitäminen, 

henkilökunnan tukeminen, tiedottaminen, osaston edustaminen, tutkimusmyönteisyys ja taloushal-

linto. Avoimissa kysymyksissä kysyttiin hoitohenkilökunnan odotuksia osastonhoitajalta saatavasta 

tuesta ja osastonhoitajien / apulaisosastonhoitajien lisäkoulutustarpeita.  

 

Mittarin luotettavuus on kvantitatiivisen tutkimuksen tärkeimpiä asioita ja sitä arvioidaan yleisim-

min validiteetin ja reliabiliteetin avulla Mittarin validiteetti kuvaa mittarin kykyä mitata sitä, mitä 

oli tarkoitus mitata (Pelkonen & Perälä 1993; Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997.) Kyselytut-

kimuksessa siihen vaikuttaa ensisijaisesti se, miten onnistuneita kysymykset ovat eli voidaanko nii-

den avulla saada vastaus tutkimusongelmaan. Sisältövaliditeetissa huomio kiinnitetään siihen, liit-

tyvätkö tutkimuksessa esiintyvät käsitteet teoreettiseen viitekehykseen ja onko ne kyetty operationa-

lisoimaan mitattavaan muotoon. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997; Burns & Grove 2005; 

Heikkilä 2001). Tässä tutkimuksessa mittarin väittämät rakennettiin aiempien suomalaisten yliopis-

tollisten opinnäytetöiden (LIITE 1) analysoinnin pohjalta. Lisäksi tutkija perehtyi laajalti alan muu-

hun kirjallisuuteen.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti ilmaisee mittarin kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Sisäistä 

reliabiliteettia voidaan varmistaa mittaamalla samaa muuttujaa useampaan kertaan. (Heikkilä 2001.) 

Tässä tutkimuksessa muuttujia mitattiin kuitenkin vain yhden kerran, ettei kyselylomakkeesta tulisi 

liian pitkä. Ulkoista reliabiliteettia varmistettiin yrittämällä muotoilla kysymykset selkeiksi ja ym-

märrettäviksi ja suorittamalla esitestaus. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta tarkasteltiin Crohn-

bachin α- kertoimen avulla. Crohnbachin α:n avulla voidaan tilastollisesti testata mittarin sisäistä 

luotettavuutta eli sitä ovatko mittarin osiot yhteenlaskettavia. Crohnbachin α voi saada arvoja välillä 

-1 – 1. Mitä lähempänä yhtä arvo on, sitä johdonmukaisempia ovat kysymysosion vastaukset kes-

kenään. Mitään yksiselitteistä rajaa kertoimen suuruudelle ei ole. (Heikkilä 2001, Vehviläinen - 

Julkunen & Paunonen 1997). Heikkilän (2001) ja Burnsin ja Groven (2005) mukaan kertoimen ar-
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von tulisi olla yli 0,7. Toisaalta Metsämuurosen (2000) mukaan kerroin ei saisi olla alla 0,6. Hyvät 

vastausohjeet ja koko mittauksen ajan samana pysyvä asteikko lisäävät myös reliabiliteettia 

(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997; Burns & Grove 2005). Taulukossa 1 on esitetty summa-

muuttujien saamat Crohnbachin α:n arvot, jotka olivat tässä tutkimuksessa 0,66 – 0,91.  

 

Taulukko 1. Osastonhoitajan tehtävien summamuuttujat, väittämien lukumäärä ja Crohnbachin α:t. 

Summamuuttuja Väittämien lkm Crohnbachin α 
Vastuu omahoitajuuden 
toteutumisesta 

3 0,69 

Henkilökunnan kehittäminen 6 0,80 
Hoitotyön kehittäminen 9 0,87 
Vastuu työnohjauksesta 3 0,66 
Vastuu työilmapiiristä 5 0,83 
Henkilöstöhallinto 5 0,74 
Hoitotyöhön osallistuminen 9 0,90 
Keskustelun ylläpitäminen 6 0,85 
Henkilökunnan tukeminen 4 0,67 
Tiedottaminen 5 0,87 
Osaston edustaminen 3 0,68 
Tutkimusmyönteisyys 5 0,91 
Taloushallinto 4 0,87 
 

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan esitestaamalla kyselylomake. Esitestaus 

suoritettiin tammikuussa 2007 pyytämällä yhden yksikön kolmea osastonhoitajaa ja 18 hoitotyönte-

kijää täyttämään se ja kommentoimaan sitä. Esitestauksen vastausprosentti oli 81. Vastaajia pyydet-

tiin myös arvioimaan kysymysten ymmärrettävyyttä ja yksiselitteisyyttä, lomakkeen ulkoasua ja 

puuttuiko jotakin oleellista (Holopainen & Pulkkinen 2002). Vastaajista 76 % (N = 16) vastasi lo-

maketta koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä pidettiin helposti ymmärrettävinä ja yksiselitteisinä, 

eikä mitään oleellista arvioitu puuttuvan. Lomakkeen ulkoasua pidettiin selkeänä. Esitestauksen 

perusteella taustamuuttujakysymyksiin lisättiin yksi monivalintakysymys koskien osaston työnja-

komuotoa. Esitestauslomakkeessa asiaa oli kysytty pyytämällä kuvailemaan työnjakomuotoa. Muita 

muutoksia lomakkeeseen ei tehty ja esitestauksen vastaukset voitiin ottaa mukaan varsinaiseen ai-

neistoon.  

 

4.3. Tutkimusaineiston käsittely ja analyysi  
 

Kun kyselylomakkeet oli saatu takaisin, ne numeroitiin. Samalla tarkastettiin, ettei mukana ole tyh-

jiä tai sellaisia lomakkeita, joissa on jätetty vastaamatta useisiin kysymyksiin. Kaikki lomakkeet oli 
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täytetty ja vastaamatta oli jätetty vain joihinkin yksittäisiin kysymyksiin, joten yhtään lomaketta ei 

hylätty.  

 

Aineisto tallennettiin Excel – tietojenkäsittelyohjelmaan ja se analysoitiin Tixel - ja SPSS -ohjelmia 

käyttäen. Tixel-ohjelmalla aineistosta otettiin ensin suorat jakaumat ja prosentuaaliset frekvenssit, 

joiden perusteella analysointia suunniteltiin. Analysointia vaikeutti vastausten melko voimakas va-

semmalle vino jakauma.  

 

Iho- sukupuolitautien vastuualueelle jaettu kyselylomakemäärä oli pieni (N = 7), joten ennen ana-

lyysia sieltä saadut vastaukset yhdistettiin keuhkosairauksien vastuualueen vastausten kanssa. Näin 

pyrittiin takaamaan vastaajien tunnistamattomuus.  Taulukoissa vastuualueiden nimet on lyhennetty 

jättämällä pois sana vastuualue, esim. sisätautien vastuualueesta käytetään termiä sisätaudit, lasten-

tautien vastuualueesta termiä lastentaudit ja neurologian ja kuntoutuksen yksiköstä termiä neurolo-

gia ja kuntoutus.  Koska miesten ryhmä oli niin pieni, ei analyysissä tarkastella eroja eri sukupuol-

ten välillä. Ristiintaulukoinneissa osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat luokiteltiin samaan luok-

kaan – lähiesimiehet - ja sairaanhoitajat, lastenhoitajat / perushoitajat / mielenterveyshoitajat / lähi-

hoitajat sekä kätilöt luokkaan hoitohenkilökunta.  

 

Työkokemus hoitoalalla luokiteltiin 7 luokkaan; alle 5 vuotta, 5 – 9 vuotta, 10 -14 vuotta, 15 – 19 

vuotta, 20 – 24 vuotta, 25 - 29 vuotta ja 30 vuotta tai yli. Koska kyselylomakkeita jaettaessa toivee-

na oli ollut, että vastaajilla olisi työkokemusta hoitoalalla vähintään kaksi vuotta, tarkistettiin näiden 

osuus koko joukosta. Alle kaksi vuotta työkokemusta omaavia oli kuitenkin vain 4 % (N = 10), jo-

ten ensimmäiseksi luokaksi muodostettiin alle 5 vuotta. Työkokemus nykyisessä työtehtävässä ja 

kokemus yksilövastuisesta hoitotyöstä luokiteltiin kuuteen luokkaan; alle 2 vuotta, 2 – 4 vuotta, 5- 9 

vuotta, 10 -14 vuotta, 15 - 19 vuotta ja 20 vuotta tai yli. Työnjakomuodoista muodostettiin 2 luok-

kaa; yksilövastuinen hoitotyö ja muut työnjakomuodot, koska oltiin kiinnostuneita erityisesti yksi-

lövastuisen hoitotyön ryhmästä verrattuna muihin työnjakomuotoihin ja muiden työnjakomuotojen 

ryhmät olivat liian pieniä käytettäväksi tilastollisessa testaamisessa. Vastaajista 9 % (n = 22) vastasi 

kysymykseen työnjakomuodosta useamman kuin yhden vaihtoehdon. Nämä luokiteltiin luokkaan 

”muu työnjakomuoto”.  

 

Tutkimusaineiston taustamuuttujia kuvailtiin tarkastelemalla frekvenssejä ja suhteellisia osuuksia. 

Lisäksi työkokemuksesta hoitoalalla, nykyisessä työtehtävässä ja kokemuksesta yksilövastuisesta 

hoitotyöstä esitetään minimi, maksimi, keskiarvo ja keskihajonta.  
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Jokaisen väittämän kohdalla laskettiin muuttujien saamille arvoille (kouluarvosana-asteikko 4 -10) 

frekvenssi- ja prosenttijakaumat. Prosenttijakaumat on esitetty taulukoissa kunkin väittämän koh-

dalla, alle 1 prosentin osuudet on esitetty yhden desimaalin tarkkuudella, yli yhden prosentin osuu-

det on pyöristetty kokonaisluvuiksi. Analyysissa käytetään arvoista 4 – 5 termiä ”ei lainkaan tär-

keä”, 6-8 ”vähän tärkeä/tärkeä” ja 9 -10 ”erittäin tärkeä”. Tutkimuskysymykseen ”Mitkä ovat osas-

tonhoitajan tärkeimmät tehtävät yksikössä, jossa työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö?” 

pyrittiin löytämään vastaus tilastollisten testien avulla. Näitä tilastollisia testejä varten osastonhoita-

jan tehtävistä muodostettiin kolmetoista summamuuttujaa käsitesisällön avulla. Ristiintaulukointia 

varten summamuuttujat luokiteltiin kahteen luokkaan; korkeintaan melko tärkeä 4 - 7 ja vähintään 

tärkeä 8 -10. Tähän päädyttiin, koska jakaumat olivat melko voimakkaasti vinoja. Summamuuttuji-

en saamista arvoista laskettiin keskiarvot ja näistä laskettiin vielä uudet keskiarvot (keskiarvon kes-

kiarvo), jotta voidaan arvioida kunkin summamuuttujan keskimääräistä vastausta. Osastonhoitajan 

tehtävien tärkeyttä eri vastaajaryhmien välillä tarkasteltiin summamuuttujien keskiarvojen keskiar-

vojen perusteella. Summamuuttujia ristiintaulukoitiin taustamuuttujien (ammatti, vastuualue, ylin 

koulutus, työkokemus hoitoalalla, työkokemus nykyisessä tehtävässä, kokemus yksilövastuisesta 

hoitotyöstä ja työnjakomuoto) kanssa. Riippuvuuksia tarkasteltiin Khiin neliö- testillä silloin kun 

muuttujien jakaumat olivat lähellä normaalijakaumaa ja testin kaikki edellytykset täyttyivät. Koska 

jakaumat olivat vinoja eivätkä kaikki Khiin neliö – testin ehdot täyttyneet, ammattinimikkeen ja 

työnjakomuodon yhteyttä osastonhoitajan tehtäviin testattiin lisäksi Mann-Whitneyn testillä ja vas-

tuualueen ja koulutuksen yhteyttä osastonhoitajan tehtäviin Kruskall-Wallisin testillä. Hoitotyön 

työkokemuksen, kokemuksen nykyisessä työtehtävässä ja yksilövastuisesta hoitotyöstä yhteyttä 

arvioon osastonhoitajan tehtävistä testattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella. (Metsämuuronen 

2000; Heikkilä 2001; Metsämuuronen 2001; Holopainen & Pulkkinen 2002.) 

 

Muuttujien välistä riippuvuutta tarkasteltaessa käytettiin 5 %:n merkitsevyystasoa. Testatun eron tai 

riippuvuuden sanotaan olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0,001 (***), tilastollisesti 

merkitsevä, jos p ≤ 0,01 (**) ja tilastollisesti melkein merkitsevä, jos p ≤ 0,05 (*). Tuloksia esitettä-

essä voidaan ilmoittaa myös tilasto-ohjelman laskema tarkka merkitsevyystason arvo (p). (Metsä-

muuronen 2000; Heikkilä 2001; Holopainen & Pulkkinen 2002.) Tässä tutkimuksessa käytetään 

näitä tapoja. Taulukoissa merkintä ns tarkoittaa ei merkitsevyyttä ja nv ei voimassaolevaa. Tilastol-

lisia testejä ei tehty sukupuolen suhteen eikä omahoitajana toiminnan suhteen, koska toinen vastaa-

jaryhmä oli näissä erittäin pieni. Raportissa esitetään tilastollisesti merkittävät tulokset. 
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Yksittäisiä puuttuvia arvoja (vastaaja oli jättänyt kokonaan rengastamatta tai oli rengastanut kaksi 

vaihtoehtoa, kun vain yksi piti rengastaa tai rengastus oli muuten epäselvä) oli aineistossa vain sa-

tunnaisesti eri muuttujien kohdalla. Koska tilasto-ohjelma jätti puuttuvan arvon aina automaattisesti 

pois analyysejä tehtäessä, vastaajien määrä vaihtelee jonkin verran eri muuttujia käsiteltäessä. 

Summamuuttujia laskettaessa ne summat, joista puuttui yksi tai useampi arvo, jätettiin pois. 

 

Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin sisällön analyysi- menetelmää käyttäen ja kvantifioi-

den. Vastaukset luettiin ensin läpi vastauslomakkeista ja kirjoitettiin puhtaaksi kysymyksittäin. Tä-

män jälkeen aineisto luettiin useita kertoja. Sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksi-

kön määrittäminen. Analyysiyksikkö voi olla yksi sana, sanayhdistelmä, lause tai ajatuskokonai-

suus. (Kyngäs & Vanhanen 1999.) Tässä tutkimuksessa analyysiyksikkönä olivat sanat, sanayhdis-

telmät ja ajatuskokonaisuudet.  Aineistosta etsittiin samaa tarkoittavat sanat, sanayhdistelmät tai 

ajatuskokonaisuudet. Samaa tarkoittavat analyysiyksiköt koodattiin ensin eri väreillä omiin luok-

kiinsa. Aineisto käytiin vielä uudelleen läpi ja samaa tarkoittavat analyysiyksiköt leikattiin ja ryh-

miteltiin omiin luokkiin. Ryhmittelemällä analyysiyksiköt kahteen kertaan pyrittiin varmistamaan 

luokittelun johdonmukaisuus. Näille luokille annettiin niitä kuvaavat nimet. Tässä tutkimuksessa ei 

pyritty sisällönerittelyssä viimeisteltyihin teoreettisiin rakenteisiin. Vastaukset luokiteltiin siten, että 

samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin yhteisen käsitteen alle. Tuloksia esitetään tekstissä ja siinä 

esitetään myös joidenkin ilmaisujen määrä aineistossa. Avointen kysymysten vastauksista esitetään 

myös suorina lainauksina. Työnjakomuotokuvailut kirjoitettiin ensi puhtaaksi ja sitten niistä etsittiin 

kvantitatiivisesti työnjakoa ja yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista kuvaavia ilmaisuja. Jokainen 

ilmaisu eriteltiin, joten ilmaisuja on enemmän kuin vastauksia.  

 

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista ja kuvailevaa tutkimusmenetelmää, koska menetelmä sopii 

tilanteeseen, jossa tutkittavasta ilmiöstä (osastonhoitajan tehtävät) halutaan tietoa uudesta näkökul-

masta (yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta) (ks. Burns & Grove 2005). Kvantitatiivinen kuvai-

leva sopii tutkimusmenetelmäksi myös siksi, että se kuvaa ja dokumentoi tutkittavan ilmiön keskei-

siä ja kiinnostavia piirteitä (Hirsijärvi ym. 2001).  
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

 

5.1. Vastaajien taustatietoja 
 

Kyselyn vastausprosentti oli 60. Vastanneista lähes kolmasosa työskenteli lastentautien vastuualu-

eella ja lähes neljäsosa sisätautien vastuualueella samoin kuin synnytys ja naistentautien vastuualu-

eella. Naisia vastanneista oli 95 %. Yli puolet vastaajista oli sairaanhoitajia, lähiesimiehiä oli kuu-

desosa. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat osaston työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön (91 

%) ja olivat työskennelleet omahoitajana (98 %). Vastaajista 3 % ilmoitti, ettei osastolla ollut selke-

ästi määriteltyä työnjakomuotoa ja kaksi vastaajaa (1 %) että osaston työnjakomuoto oli tehtäväkes-

keinen. (Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Vastaajien vastuualue, ylin koulutus, ammatti/työtehtävä, osaston työnjakomuoto ja 
omahoitajana toimiminen. 
Taustatiedot N % 

Vastuualue   

     Sisätautien vastuualue 59 24 

     Neurologian ja kuntoutuksen yksikkö 20 8 

     Keuhkosairauksien vastuualue 14 6 

     Iho- ja sukupuolitautien vastuualue 3 1 

     Lastentautien vastuualue 75 31 

     Lastenpsykiatrian vastuualue 17 7 

     Synnytys ja naistentautien vastuualue 56 23 

Ylin koulutus     

     Kouluaste/toisen asteen 21 9 

     Opistoaste 139 57 

     Ammattikorkeakoulu 74 31 

     Yliopisto 8 3 

Ammatti/työtehtävä     

     Sairaanhoitaja 144 60 

     Lastenhoitaja/perushoitaja/mielenterveyshoitaja 19 8 

     Lähihoitaja 3 1 

     Kätilö 39 16 

     Osastonhoitaja 20 8 

     Apulaisosastonhoitaja 17 7 

Työnjakomuoto     

     Yksilövastuinen hoitotyö 206 91 

     Modulityöskentely 29 13 

     Ryhmätyö 4 2 

     Tehtäväkeskeinen työnjako 2 1 

     Muu 5 2 

     Ei selkeästi määriteltyä työnjakomuotoa 7 3 

Omahoitajana toimiminen     

     Kyllä 235 98 

     Ei 6 2 
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Vastaajia pyydettiin avoimella kysymyksellä kuvailemaan osaston työnjakomuotoa. Vastauksia 

tähän kysymykseen saatiin 161 kappaletta. Vastaajat kuvasivat vastauksissaan pääasiassa töiden 

jakamista hoitohenkilökunnan kesken, ei hoitotyön filosofiaa. 112 vastauksessa mainittiin yksilö-

vastuinen hoitotyö tai omahoitajuus. Omahoitajuutta kuvattiin huone- tai työvuorokohtaiseksi 48 

vastauksessa. Omahoitajan toiminta kokonaisvaltaisen hoidon toteuttajana tuotiin esille kahdessa-

toista vastauksessa ja hoitotyön suunnittelijana kuudessa vastauksessa. Se, että samat hoitajat pyrki-

vät hoitamaan samoja potilaita/huoneita mahdollisimman monta vuoroa/päivää peräkkäin tuotiin 

esille 23 vastauksessa. Modulityöskentely tuotiin esille 24 vastauksessa ja 2 vastaajaa kuvasi työn-

jakomuotoa yksilövastuisen ja ryhmätyön yhdistelmäksi. Tiimityö tuotiin esille viidessä vastukses-

sa, yhteisöhoito ja moniammatillisuus neljässä vastuksessa sekä työparityöskentely yhdeksässä vas-

tauksessa. Henkilökunnan osaamisen ja taitojen vaikutus työnjakoon tuotiin esille kymmenessä vas-

tauksessa ja työnjaon demokraattisuus ja tasapuolisuus kolmessatoista vastauksessa. Kolme vastaa-

jaa mainitsi osastonhoitajan toimivan hoitotyön johtajana, kaksi osastonhoitajan tukevan hoitohen-

kilökuntaa ja yksi osastonhoitajan nimeävän omahoitajat.  

 

Vastaajien työkokemus hoitoalalla vaihteli alle 1 ja yli 40 vuoden välillä, keskiarvo oli 15,5 vuotta 

ja keskihajonta 10,2. Työkokemus nykyisessä työtehtävässä vaihteli alle 1 ja 36 vuoden välillä, kes-

kiarvo oli 9,1 vuotta ja keskihajonta 8,7. Kokemus yksilövastuisesta hoitotyöstä vaihteli alle 1 ja yli 

30 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 8,3 vuotta ja keskihajonnan 6,5. (Taulukko 3 sivulla 38.) 
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Taulukko 3. Vastaajien työkokemus hoitoalalla, nykyisessä työtehtävässä ja kokemus yksilövastui-
sesta hoitotyöstä.  
Hoitoalan työkokemus N % 

     alle 5 v. 45 19 

     5-9 v. 37 15 

     10 -14 v. 29 12 

     15 -19 v. 38 16 

     20 -24 v. 35 14 

     25 -29 v.  30 12 

     30 v. tai yli 28 12 

     Yht. 242 100 

Työkokemus nykyisessä työtehtävässä   

     alle 2 v. 47 19 

     2 - 4 v. 60 25 

     5 - 9 v. 42 17 

     10 - 14 v. 29 12 

     15 - 19 v. 27 11 

     20 v. tai yli 38 16 

     Yht. 243 100 

Kokemus yksilövastuisesta hoitotyöstä   

     alle 2 v. 25 11 

     2 - 4 v. 57 26 

     5 - 9 v. 48 22 

     10 -14 v. 46 21 

     15 -19 v. 27 12 

     20 v. tai yli 19 9 

     Yht. 222 100 

 

 

5.2. Osastonhoitajan tehtävät 
 

Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta 

 

Osastonhoitajan tehtävät raportoidaan kuvaamalla summamuuttujien osioiden saamien arvojen (4 -

10) prosenttijakaumat ja summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat. Raportissa käytetään ar-

voista 4 - 5 termiä ei lainkaan tärkeä, 6-8 vähän tärkeä/tärkeä ja 9 -10 erittäin tärkeä.  

 

Summamuuttuja ”Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta” muodostui kolmesta väittämästä. Vastaa-

jista 80 % arvioi erittäin tärkeäksi, että osastonhoitaja ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa omahoita-

juuteen. Puolet vastaajista ei pitänyt lainkaan tärkeänä, että osastonhoitaja nimeää potilaille omahoi-

tajat. Yli kolmasosa vastaajista arvioi, että osastonhoitajan on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että 

jokaisella potilaalla on omahoitaja ja samoin reilu kolmasosa piti tehtävää vähän tärkeänä/tärkeänä. 

Osastonhoitajan tehtävä ”Vastuu omahoitajuuden toteuttamisesta” arvioitiin keskimäärin ”tärkeäk-

si” (ka 7,5), keskihajonnan ollessa 1,3. (Taulukko 4 sivulla 39.) 
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Taulukko 4. Osastonhoitajan tehtävä ”Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta”. 

Vastuu omahoitajuuden  
toteutumisesta  

4 - 5 = ei lainkaan tärkeä, 6-8 = vähän tär-
keä/tärkeä, 9 -10 = erittäin tärkeä 

4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

huolehtii siitä, että jokaisella potilaalla on 
omahoitaja 

7 12 11 16 16 16 22 242 

nimeää potilaille omahoitajat 34 17 12 15 12 5 5 243 

ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa  
omahoitajuuteen 

0,8 0,8 3 5 15 27 49 243 

 

Henkilökunnan kehittäminen 

 

”Henkilökunnan kehittäminen” muodostui kuudesta väittämästä. Vastaajista 90 % arvioi erittäin 

tärkeäksi, että osastonhoitaja kartoittaa hoitohenkilökunnan koulutustarpeita ja yli 80 %, että osas-

tonhoitaja järjestää koulutusta ja kannustaa kouluttautumaan. Puolet vastaajista piti erittäin tärkeä-

nä, että osastonhoitaja perehdyttää hoitohenkilökuntaa. Opiskelijoiden ohjaamista viidennes vastaa-

jista piti erittäin tärkeänä ja yli puolet piti sitä vähän tärkeänä/tärkeänä. Henkilökunnan kehittämistä 

pidettiin keskimäärin ”erittäin tärkeänä” (ka 8,8), keskihajonta oli 0,8. (Taulukko 5.) 

 

Taulukko 5. Osastonhoitajan tehtävä ”Henkilökunnan kehittäminen”. 

Henkilökunnan kehittäminen  
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

kartoittaa hoitohenkilökunnan koulutustarpeita 0,4 0 0,8 2 7 32 58 243 

järjestää koulutusta 0,4 0 1 4 13 31 50 243 

huolehtii siitä, että omahoitajat pääsevät säännölli-
sesti koulutukseen 

0,8 0,4 0,8 6 9 35 48 244 

kannustaa kouluttautumaan 0,4 0,4 0,4 4 10 33 52 244 

perehdyttää hoitohenkilökuntaa 3 2 5 12 23 25 32 243 

ohjaa opiskelijoita 9 11 17 21 19 14 8 243 

 

Hoitotyön kehittäminen 

 

”Hoitotyön kehittäminen” – summamuuttujaan kuului yhdeksän väittämää. Lähes kaikki vastaajat 

pitivät erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja tunnistaa kehittämiskohteita osastolla, seuraa hoitotyön 

kehittymistä omalla erikoisalallaan ja suunnittelee hoitotyön kehittämistä ja toimii kehittämisen 

käynnistäjänä. Hoitokäytäntöjen/hoitotyön arvioimista piti yli kaksi kolmasosaa vastaajista erittäin 
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tärkeänä. Reilu kaksi kolmasosaa vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja on vastuussa 

laadunvarmennuksesta osastolla. Hoitotyön kehittäminen arvioitiin keskimäärin ”erittäin tärkeäksi” 

(ka 8,7) ja keskihajonta oli 0,8. (Taulukko 6.) 

 

Taulukko 6. Osastonhoitajan tehtävä ”Hoitotyön kehittäminen”. 

Hoitotyön kehittäminen 
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

tunnistaa kehittämiskohteita osastolla 0,4 0 0,4 1 7 26 66 244 

suunnittelee hoitotyön kehittämistä 0,8 0 0,4 3 12 31 53 244 

toimii kehittämisen käynnistäjänä 0,4 0 2 4 18 30 46 244 

pyytää palautetta potilailta 3 3 10 16 28 21 19 243 

pyytää palautetta potilaan 
läheisiltä/perheeltä 

4 5 10 19 31 17 14 243 

arvioi hoitotyötä/hoitokäytäntöjä 0,4 0,8 4 7 19 35 34 243 

arvioi hoitosuunnitelmia 3 5 9 20 29 24 10 241 

on vastuussa laadunvarmennuksesta 0,8 0,8 4 5 17 38 35 242 

seuraa hoitotyön kehittymistä omalla  
erikoisalallaan 

0,4 0,4 2 2 10 36 49 244 

 

Vastuu työnohjauksesta 

 

Vastuu työnohjauksesta – summamuuttuja muodostui kolmesta väittämästä. Vastaajista 80 % piti 

erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja järjestää työnohjausta ja 75 % sitä, että osastonhoitaja kartoit-

taa omahoitajien työnohjaustarpeita. Osastonhoitajan tehtävää ”Vastuu työnohjauksesta” vastaajat 

pitivät keskimäärin tärkeänä (ka 8,4) keskihajonnan ollessa 1,1. (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 7. Osastonhoitajan tehtävä ”Vastuu työnohjauksesta”. 

Vastuu työnohjauksesta 

4 - 5 = ei lainkaan tärkeä, 6-8 = vähän tär-
keä/tärkeä, 9 -10 = erittäin tärkeä 

4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

kartoittaa omahoitajien työnohjaustarpeita 0,4 1 2 4 18 29 46 244 

järjestää työnohjausta 0,4 1 0,8 5 14 29 50 244 

antaa työnohjausta 18 7 11 17 22 15 10 244 

 

 

 



                                                                                              41 

Vastuu työilmapiiristä 

 

Vastuu työilmapiiristä – summamuuttuja muodostui viidestä väittämästä, jotka koskivat yhteishen-

keä, konfliktitilanteita ja työympäristöä. Lähes kaikki vastaajat arvioivat erittäin tärkeäksi sen, että 

osastonhoitaja puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin ja ottaa vastuun konfliktitilanteiden selvittämi-

sestä. Vastaajista 80 % piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja on vastuussa hyvän yhteishengen 

luomisesta ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä. Osastonhoitajan tehtävää ”Vastuu työilmapiiristä” vas-

taajat pitivät keskimäärin ”erittäin tärkeänä” (ka 9,3) ja keskihajonta oli 0,7. (Taulukko 8.) 

 

Taulukko 8. Osastonhoitajan tehtävä ”Vastuu työilmapiiristä”. 

Vastuu työilmapiiristä  
4 
% 

5 
% 

6 
& 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

on vastuussa hyvän yhteishengen luomisesta 0,4 0 0,8 6 14 32 46 244 

ylläpitää hyvää yhteishenkeä 0,4 0,4 0,4 5 12 30 51 244 

puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin 0,4 0,0 0,0 0,8 2 24 73 243 

ottaa vastuun konfliktitilanteiden selvittämisestä 0,4 0,0 0,4 2 9 25 64 244 

huolehtii miellyttävästä työympäristöstä 0,8 2 1 9 26 31 31 241 

 

Henkilöstöhallinto 

 

Summamuuttuja ”Henkilöstöhallinto” muodostui viidestä väittämästä. Lähes kaikki vastaajat pitivät 

erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja huolehtii hoitohenkilöstön riittävyydestä ja hoitohenkilöstö-

resurssien joustavasta käytöstä. Reilu kolmasosa vastaajista arvioi erittäin tärkeäksi, että osastonhoi-

taja suunnittelee työvuorolistoja. Henkilöstöhallintoa vastaajat pitivät keskimäärin ”erittäin tärkeä-

nä” (ka 8,9) ja keskihajonta oli 0,7. (Taulukko 9 sivulla 42.) 
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Taulukko 9. Osastonhoitajan tehtävä ”Henkilöstöhallinto”. 

Henkilöstöhallinto  
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

valitsee uudet työntekijät/sijaiset 0,8 0,4 0,0 6 20 35 37 243 

huolehtii hoitohenkilöstön riittävyydestä 0,4 0,0 0,4 0,4 2 16 82 244 

huolehtii hoitohenkilöstöresurssien 
joustavasta käytöstä 

0,4 0,0 0,4 2 7 26 64 242 

suunnittelee työvuorolistoja 11 3 9 13 23 24 18 244 

suunnittelee vuosilomajonot 3 3 5 9 16 30 33 241 

 

Hoitotyöhön osallistuminen 

 

Summamuuttuja ”Hoitotyöhön osallistuminen” muodostui yhdeksästä väittämästä. Reilu kolmasosa 

vastaajista ei pitänyt lainkaan tärkeänä, että osastonhoitaja osallistuu välittömään hoitotyöhön. Vas-

taajista 60 % arvioi, ettei ole lainkaan tärkeää osastonhoitajan toimia omahoitajana/korvaavana hoi-

tajana tai osallistua lääkärinkierrolle.  Viidesosa vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja 

työskentelee puuttuvan sairaanhoitajan tilalla, konsultoi potilaan hoitoon osallistuvia ja osallistuu 

raportille. Puolet vastaajista ei pitänyt lainkaan tärkeänä, että osastonhoitaja ohjaa potilaita tai omai-

sia. Hoitotyöhön osallistumista vastaajat pitivät keskimäärin ”vähän tärkeänä” (ka 6,1) keskihajon-

nan ollessa 1,3. (Taulukko 10.) 

 

Taulukko 10. Osastonhoitajan tehtävä ”Hoitotyöhön osallistuminen”. 

Hoitotyöhön osallistuminen 

 4 - 5 = ei lainkaan tärkeä, 6-8 = vähän 
tärkeä/tärkeä, 9 -10 = erittäin tärkeä 

4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
N 

osallistuu välittömään hoitotyöhön 22 14 18 14 16 12 4 244 

osallistuu hoitoneuvotteluihin 21 13 19 19 17 7 4 244 

ohjaa potilaita 26 19 21 16 14 2 2 244 

toimii omahoitajana/korvaavana hoitajana 41 20 13 12 7 4 2 242 

osallistuu lääkärinkierrolle 41 18 12 11 10 5 2 241 

osallistuu raporteille 26 14 12 15 14 12 7 243 

ohjaa omaisia 30 21 18 15 11 3 2 244 

työskentelee puuttuvan tilalla 23 16 9 18 13 12 9 244 

konsultoi potilaan hoitoon 
osallistuvia 

16 17 11 18 19 13 7 242 
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Keskustelun ylläpitäminen 

 

Summamuuttuja ”Keskustelun ylläpitäminen” muodostui kuudesta väittämästä. Erittäin tärkeänä 

pidettiin, että osastonhoitaja on henkilökunnan luottamuksen arvoinen, kuuntelee henkilökuntaa, 

antaa palautetta ja järjestää keskustelutilaisuuksia. Myös kehityskeskustelujen käymistä pidettiin 

erittäin tärkeänä. Keskustelun ylläpitäminen arvioitiin keskimäärin ”erittäin tärkeäksi” (ka 9,6), 

keskihajonta oli 0,6.(Taulukko 11.) 

 

Taulukko 11. Osastonhoitajan tehtävä ”Keskustelun ylläpitäminen”. 

Keskustelun ylläpitäminen 
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
N 

käy kehityskeskusteluja 0,4 0,4 0,8 2 9 25 62 244 

kuuntelee henkilökuntaa 0,4 0 0 0,4 1 8 90 244 

on henkilökunnan luottamuksen arvoinen 0,4 0 0 0,8 0 9 90 243 

antaa palautetta 0,4 0 0 0,8 4 22 73 244 

tuo esille potilaiden hoitoon liittyviä ongelmia 
esim. osastotunneilla 

1 0,8 2 6 16 31 44 243 

järjestää tilaisuuksia keskustella 
esim. osastotunteja 

0,4 0 0,4 0,8 5 21 72 243 

 

Henkilökunnan tukeminen 

 

Summamuuttuja ”Henkilökunnan tukeminen” muodostui neljästä väittämästä. Lähes kaikki vastaa-

jat pitivät erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja toimii henkilökunnan puolestapuhujana. Kaksi kol-

masosaa vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja toimii esikuvana ja roolimallina. Hen-

kilökunnan tukemista pidettiin keskimäärin ”erittäin tärkeänä” (ka 8,8) ja keskihajonta oli 1,0. (Tau-

lukko12.) 

 

Taulukko 12. Osastonhoitajan tehtävä ”Henkilökunnan tukeminen”. 

Henkilökunnan tukeminen 
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

antaa tarvittaessa konkreettista apua 9 7 8 17 14 21 24 243 

toimii henkilökunnan puolestapuhujana 0,4 0 0 0,8 1 13 85 241 

toimii ammatillisena asiantuntijana 2 2 4 9 24 27 33 244 

toimii esikuvana ja roolimallina 2 2 3 7 12 22 53 244 
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Tiedottaminen 

 

Summamuuttuja ”Tiedottaminen” muodostui viidestä väittämästä. Lähes kaikki vastaajat arvioivat 

erittäin tärkeäksi, että osastonhoitaja tiedottaa muutoksista ja osastoa/henkilökuntaa koskevista asi-

oista. Noin 90 % vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja tiedottaa osasto- ja osastonhoi-

tajakokouksissa käsitellyistä asioista sekä vastuualuetta koskevista asioista. Tiedottamisen vastaajat 

arvioivat keskimäärin ”erittäin tärkeäksi” (ka 9,6), keskihajonnan ollessa 0,6. (Taulukko 13.) 

 

Taulukko 13. Tiedottaminen. 

Tiedottaminen  
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

tiedottaa muutoksista 0,4 0 0,4 0 1 14 84 242 

tiedottaa osastokokouksissa 
käsitellyistä asioista 

0,4 0,4 0,8 3 4 22 70 244 

tiedottaa osastonhoitajakokouksissa  
käsitellyistä asioista 

0,8 0,4 0,4 2 7 21 69 243 

tiedottaa osastoa/henkilökuntaa  
koskevista asioista 

0,4 0 0,4 0,4 2 11 86 244 

tiedottaa vastuualuetta koskevista asioista 0,4 0,4 0,4 2 9 19 69 244 

 

Osaston edustaminen 

 

Summamuuttuja ”Osaston edustaminen” muodostui kolmesta väittämästä. Noin 90 % vastaajista 

arvioi erittäin tärkeäksi, että osastonhoitaja edustaa osastoa ja osallistuu kokouksiin esim. osaston-

hoitajakokouksiin. Vajaa puolet vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja esittelee osastoa 

vierailijoille. Osaston edustaminen arvioitiin ”erittäin tärkeäksi” (ka 9,3), keskihajonta oli 0,8. (Tau-

lukko 14.) 

 

Taulukko 14. Osastonhoitajan tehtävä ”Osaston edustaminen”. 

Osaston edustaminen 
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

edustaa osastoa 0,4 0 0 3 7 21 68 244 

osallistuu kokouksiin 
esim. osastonhoitajakokoukset 

0,4 0 0 2 5 17 76 244 

esittelee osastoa vierailijoille 1 3 7 10 23 26 30 242 
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Tutkimusmyönteisyys 

 

Summamuuttuja ”Tutkimusmyönteisyys” muodostui viidestä väittämästä. Puolet vastaajista piti 

erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja ohjaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään hoitotyön tutkimuksia 

ja hyödyntää itse hoitotyön tutkimuksia käytännön hoitotyössä. Yli puolet vastaajista piti korkein-

taan tärkeänä, että osastonhoitaja aktivoi hoitohenkilökuntaa tekemään hoitotyön tutkimuksia. Yli 

puolet vastaajista arvioi vähän tärkeäksi/tärkeäksi, että osastonhoitaja käynnistää hoitotyön tutki-

muksia ja selvästi yli puolet että osastonhoitaja tekee hoitotyön tutkimuksia. Osastonhoitajan tutki-

musmyönteisyyttä pidettiin ”tärkeänä” (ka 7,8), keskihajonta 1,3. (Taulukko 15.) 

 

Taulukko 15. Osastonhoitajan tehtävä ”Tutkimusmyönteisyys”. 

Tutkimusmyönteisyys 
4 – 5 = ei lainkaan tärkeä, 6 – 8 = vähän tärkeä/tärkeä, 
9 – 10 = erittäin tärkeä 

4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

ohjaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään 
hoitotyön tutkimuksia 

1 3 4 13 30 34 16 244 

aktivoi hoitohenkilökuntaa tekemään 
hoitotyön tutkimuksia 

4 4 8 17 31 23 12 242 

käynnistää hoitotyön tutkimuksia 5 10 10 23 24 19 10 242 

tekee hoitotyön tutkimuksia 9 12 14 26 20 15 5 242 

hyödyntää hoitotyön tutkimuksia  
käytännön hoitotyössä 

2 3 8 15 26 32 15 242 

 

Taloushallinto 

 

Summamuuttuja ”Taloushallinto” muodostui neljästä väittämästä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajis-

ta piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja osallistuu päätöksentekoon laite- ja materiaalihankinnoi-

ta ja seuraa osaston taloutta.  Kolmasosa vastaajista piti vähän tärkeänä/tärkeänä ja vajaa kaksi kol-

masosaa erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja suunnittelee osaston taloutta. Yli puolet vastaajista 

arvioi korkeintaan vähän tärkeäksi/tärkeäksi sen, että osastonhoitaja on vastuussa hoitotyön kustan-

nuksista ja vajaa puolet piti sitä erittäin tärkeänä. Taloushallinnon tehtäväalue arvioitiin ”erittäin 

tärkeäksi” (ka 8,7), keskihajonta 1,1. (Taulukko 16 sivulla 46.) 
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Taulukko 16. Osastonhoitajan tehtävä ”Taloushallinto”.  

Taloushallinto 
4 
% 

5 
% 

6 
% 

7 
% 

8 
% 

9 
% 

10 
% 

Yht. 
(N) 

suunnittelee osaston taloutta 2 0,4 4 10 20 30 34 242 

seuraa osaston taloutta 2 0,8 1 8 18 33 37 242 

on vastuussa hoitotyön kustannuksista 3 4 8 0 29 25 22 242 

osallistuu päätöksentekoon laite- ja  
materiaalihankinnoista 

0,4 0,4 0,4 5 18 37 39 242 

 

5.3. Osastonhoitajan tärkeimmät tehtävät 
 

Summamuuttujien saamien keskiarvojen perusteella tarkasteltuna tärkeimmät osastonhoitajan teh-

tävät olivat tiedottaminen, keskustelun ylläpitäminen, vastuu työilmapiiristä ja osaston edustami-

nen. Näiden kaikkien summamuuttujien keskiarvot olivat yli 9 (ka 9,2 – 9,6). Seuraavaksi tärkeim-

piä tehtäviä olivat vastuu henkilöstöhallinnosta, henkilökunnan tukeminen ja kehittäminen, hoito-

työn kehittäminen, taloushallinto ja vastuu työnohjauksesta. Näiden summamuuttujien keskiarvot 

olivat 8,4 – 8,9. Vähiten tärkeimpiä tehtäviä olivat tutkimusmyönteisyys, vastuu omahoitajuuden 

toteutumisesta sekä hoitotyöhön osallistuminen, joiden keskiarvot olivat 6,1 – 7,8. (Taulukko 17.) 

 

Taulukko 17. Summamuuttujien keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat.  

 
Summamuuttuja N 

Keski- 
arvo (ka) 

Mediaani 
Keski- 
hajonta 

1. Tiedottaminen 241 9,6 10,0 0,6 
 Keskustelun ylläpitäminen 239 9,6 9,7 0,6 
 Vastuu työilmapiiristä 240 9,3 9,4 0,7 
 Osaston edustaminen 242 9,2 9,3 0,8 

2. Vastuu henkilöstöhallinnosta 239 8,9 9,0 0,8 
 Henkilökunnan tukeminen 242 8,8 9,0 1,0 
 Henkilökunnan kehittäminen 240 8,8 8,8 0,8 
 Hoitotyön kehittäminen 236 8,7 8,9 0,8 
 Taloushallinto 240 8,7 9,0 1,1 
 Vastuu työnohjauksesta 244 8,4 8,7 1,1 

3. Tutkimusmyönteisyys 239 7,8 8,0 1,3 
 Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta 241 7,5 7,7 1,3 
 Hoitotyöhön osallistuminen 237 6,1 6,0 1,3 
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5.3.1. Ammatin yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävistä 
 

Keskiarvojen mukaan tarkasteltuna sekä hoitohenkilökunta että lähiesimiehet pitivät tiedottamista ja 

keskustelun ylläpitämistä osastonhoitajan tärkeimpinä tehtävinä. Lähiesimiehet pitivät molempia 

hieman tärkeämpinä kuin hoitohenkilökunta. Hoitohenkilökunta arvioi vastuun työilmapiiristä ja 

lähiesimiehet henkilöstöhallinnon kolmanneksi tärkeimmäksi tehtäväksi. Neljänneksi tärkeimpänä 

kaikki vastaajat pitivät osaston edustamista. Viidenneksi tärkeimmäksi hoitohenkilökunta arvioi 

henkilökunnan tukemisen ja lähiesimiehet vastuun työilmapiiristä. Hoitohenkilökunta piti kuuden-

neksi tärkeimpänä henkilöstöhallintoa ja seuraavana henkilöstön kehittämistä. Lähiesimiehet pitivät 

kuudenneksi tärkeimpänä hoitotyön kehittämistä ja seuraavana taloushallintoa, jonka hoitohenkilö-

kunta arvioi kahdeksanneksi tärkeimmäksi. Lähiesimiehet pitivät kahdeksantena henkilökunnan 

tukemista. Yhdeksäntenä hoitohenkilökunnan mielestä oli hoitotyön kehittäminen ja lähiesimiesten 

mielestä henkilökunnan kehittäminen. Hoitotyöhön osallistumista kaikki vastaajat pitivät vähiten 

tärkeänä. Keskiarvojen perusteella tarkasteltuna lähiesimiehet pitivät lähes kaikkia tehtäviä tärke-

ämpinä kuin hoitohenkilökunta. Hoitohenkilökunta arvioi vastuun työilmapiiristä, henkilökunnan 

tukemisen, vastuun työnohjauksesta ja hoitotyöhön osallistumisen tärkeämmäksi kuin lähiesimie-

het. (Taulukko 18.) 

 

Taulukko 18. Hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten arvio osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä 
kouluarvosana-asteikolla keskiarvojen mukaan alenevassa järjestyksessä. 
 

Hoitohenkilökunta ka Lähiesimiehet ka 

1. Tiedottaminen 9,6 Tiedottaminen 9,8 

2. Keskustelun ylläpitäminen 9,5 Keskustelun ylläpitäminen 9,8 

3. Vastuu työilmapiiristä 9,3 Henkilöstöhallinto 9,3 

4. Osaston edustaminen 9,2 Osaston edustaminen 9,3 

5. Henkilökunnan tukeminen 8,8 Vastuu työilmapiiristä 9,2 

6. Henkilöstöhallinto 8,8 Hoitotyön kehittäminen 9,1 

7. Henkilökunnan kehittäminen 8,8 Taloushallinto 9,0 

8. Taloushallinto 8,7 Henkilökunnan tukeminen 8,7 

9. Hoitotyön kehittäminen 8,6 Henkilökunnan kehittäminen 8,7 

10. Vastuu työnohjauksesta 8,5 Tutkimusmyönteisyys 8,5 

11. Tutkimusmyönteisyys 7,6 
Vastuu omahoitajuuden toteutumi-
sesta 

8,2 

12. 
Vastuu omahoitajuuden  
toteutumisesta 

7,4 Vastuu työnohjauksesta 8,1 

13. Hoitotyöhön osallistuminen 6,2 Hoitotyöhön osallistuminen 5,8 
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Lähiesimiehet arvioivat osastonhoitajan vastuun omahoitajuuden toteutumisesta tilastollisesti mer-

kitsevästi tärkeämmäksi kuin hoitohenkilökunta (p < 0,01). Puolet hoitohenkilökunnasta arvioi 

osastonhoitajan vastuun omahoitajuuden toteutumisesta vähintään tärkeäksi, lähiesimiehistä vähin-

tään tärkeänä tehtävää piti neljä viidesosaa vastaajista. Hoitotyöhön osallistumista hoitohenkilökun-

ta piti tilastollisesti melkein merkitsevästi tärkeämpänä kuin lähiesimiehet (p < 0,05), hoitohenkilö-

kunnasta vajaa kolmasosa ja lähiesimiehistä kymmenesosa piti sitä vähintään tärkeänä. Lähiesimie-

het arvioivat osastonhoitajan tutkimusmyönteisyyden tilastollisesti merkitsevästi tärkeämmäksi kuin 

hoitohenkilökunta (p < 0,05). Lähiesimiehistä yli 80 % ja hoitohenkilökunnasta 65 % piti osaston-

hoitajan tutkimusmyönteisyyttä vähintään tärkeänä. (Taulukko 19 sivulla 49.)  
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Taulukko 19. Hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten arviot osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä.  

Ammatti 
4 -7 korkeintaan melko tärkeä 
8- 10 vähintään tärkeä 

hoito- 
henkilökunta 
(N = 200 -204) 

% 

lähi- 
esimiehet 
 (N = 33- 37) 

% 

Yht. 
(N = 234 – 241) 

% 

Khi 
 
p 

Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta   

     korkeintaan melko tärkeä 50 19 46 11.69 

     vähintään tärkeä 50 81 54 0,006 *** 

Henkilökunnan kehittäminen    

     korkeintaan melko tärkeä 0 0 0 0,18 

     vähintään tärkeä 100 100 100 0,6973 ns 

Hoitotyön kehittäminen    

     korkeintaan melko tärkeä 4 0 3 1,4 

     vähintään tärkeä 96 100 97 0,2366 ns 

Vastuu työnohjauksesta    

     korkeintaan melko tärkeä 13 16 13 0.34 

     vähintään tärkeä 87 84 87 0,5592 ns 

Vastuu työilmapiiristä    

     korkeintaan melko tärkeä 2 0 2 0,73 

     vähintään tärkeä 98 100 98 nv 

Henkilöstöhallinto  

     korkeintaan melko tärkeä 5 0 4 1,68 

     vähintään tärkeä 96 100 96 0,1944 ns 

Hoitotyöhön osallistuminen   

     korkeintaan melko tärkeä 72 91 75 5,3 

     vähintään tärkeä 28 9 25 0,0214 * 

Keskustelun ylläpitäminen   

     korkeintaan melko tärkeä 0 0 0 0,7 

     vähintään tärkeä 100 100 100 nv 

Henkilökunnan tukeminen   

     korkeintaan melko tärkeä 5 0 5 2,09 

     vähintään tärkeä 95 100 95 0,1482 ns 

Tiedottaminen    

     korkeintaan melko tärkeä 1 0 1 0,54 

     vähintään tärkeä 99 100 99 nv 

Osaston edustajana toimiminen  

     korkeintaan melko tärkeä 1 0 1 0,36 

     vähintään tärkeä 99 100 99 nv 

Tutkimusmyönteisyys   

     korkeintaan melko tärkeä 35 17 32 4,77 

     vähintään tärkeä 65 83 68 0,029 ** 

Taloushallinto    

     korkeintaan melko tärkeä 10 6 10 0,73 

     vähintään tärkeä 90 94 90 0,3918 ns 

 

Ammatin yhteyttä arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä tarkasteltiin myös Mann-Whitneyn 

U-testin avulla. Keskustelun ylläpitämistä lähiesimiehet pitivät tilastollisesti melkein merkitsevästi 
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tärkeämpänä kuin hoitohenkilökunta (p < 0,01). Hoitohenkilökunta arvioi vastuun työnohjauksesta 

tilastollisesti melkein merkitsevästi tärkeämmäksi kuin lähiesimiehet (p < 0,05). (Taulukko 20.)  

 

Taulukko 20. Ammatin yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä 

 Osastonhoitajan tehtävä Z p 
Keskustelun ylläpitäminen -2,454 ,014 

Vastuu työnohjauksesta -2,067 ,039 

ryhmittelevä muuttuja: ammatti 

 

5.3.2. Työnjakomuodon yhteys arvioon osastonhoitajien tehtävistä 
 

Vastaajat, jotka ilmoittivat osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, arvioivat talous-

hallinnon tehtäväalueen tilastollisesti melkein merkitsevästi (p < 0,05) tärkeämmäksi kuin vastaajat, 

jotka olivat ilmoittaneet osastonsa työnjakomuodoksi jonkin muun.  Vastaajista, joiden osastolla 

työnjakomuotona oli yksilövastuinen hoitotyö, yli 90 % piti taloushallinnon tehtäväaluetta vähin-

tään tärkeänä, kun taas 80 % muun työnjaon ilmoittaneista piti tehtäväaluetta vähintään tärkeänä. 

Yksilövastuisen hoitotyön työnjakomuodoksi ilmoittaneista yli 70 % arvioi tutkimusmyönteisyyden 

vähintään tärkeäksi kun taas muun työnjakomuodon ilmoittaneista tutkimusmyönteisyyttä piti vä-

hintään tärkeänä vain vajaa 60 %. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Työnjakomuoto 

ei selittänyt ristiintaulukoinnissa vastausten vaihtelua muiden tehtävien kohdalla. (Taulukko 21 si-

vulla 51.) 
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Taulukko 21. Työnjakomuodon yhteys vastaajien arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä 

Työnjakomuoto 
4 -7 korkeintaan melko tärkeä 
8- 10 vähintään tärkeä 

yksilövastuinen 
hoitotyö 

(N = 178 – 185) 

% 

muu työnjako-
muoto 

(N = 39 – 41) 

% 

Yht. 
(N = 219 – 226) 

% 
 

Khi 
 
p 

Vastuu omahoitajuuden to-
teutumisesta    

 
 

    korkeintaan vähän tärkeä 47 53 48 0,4 

    vähintään tärkeä 53 48 52 0,5878 ns 

Hoitotyön kehittäminen    

    korkeintaan vähän tärkeä 2 8 3 2,93 

    vähintään tärkeä 98 93 97 0,087 ns 

Vastuu työnohjauksesta    

    korkeintaan vähän tärkeä 12 20 13 1,69 

    vähintään tärkeä 88 80 87 0,1932 ns 

Vastuu henkilöstöhallinnosta   

    korkeintaan vähän tärkeä 3 3 3 0,06 

    vähintään tärkeä 97 97 97 0,8126 ns 

Hoitotyöhön osallistuminen   

    korkeintaan vähän tärkeä 75 78 76 0,14 

    vähintään tärkeä 25 22 24 0,7091 ns 

Henkilökunnan tukeminen    

    korkeintaan vähän tärkeä 4 5 4 0,02 

    vähintään tärkeä 96 95 96 0,8816 ns 

Tutkimusmyönteisyys    

    korkeintaan vähän tärkeä 28 43 31 3,23 

    vähintään tärkeä 72 58 69 0,0721 ns 

Taloushallinto     

    korkeintaan vähän tärkeä 7 18 9 4,16 

    vähintään tärkeä 93 82 91 0,0317’ 

 

Mann-Whitneyn U – testin mukaan työnjakomuoto vaikutti tilastollisesti melkein merkitsevästi vas-

taajien arvioon henkilökunnan kehittämisen sekä osaston edustamisen tärkeydestä. Vastaajat, jotka 

olivat ilmoittaneet osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, arvioivat sekä henkilö-

kunnan kehittämisen että osastonhoitajan työnohjausvastuun tärkeämmäksi kuin vastaajat, jotka 

olivat ilmoittaneet jonkin muun työnjakomuodon. (Taulukko 22.) 

 

Taulukko 22. Työnjakomuodon yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä. 

Osastonhoitajan tehtävä z p 

Henkilökunnan kehittäminen -2,339 ,019 

Osaston edustaminen -1,934 ,053 

ryhmittelevä muuttuja: työnjakomuoto 
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5.3.3. Vastuualueen yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävistä 
 

Lastenpsykiatrian vastuualueella viisi kuudesosaa vastaajista piti osastonhoitajan vastuuta omahoi-

tajuuden toteutumisesta vähintään tärkeänä, kun taas neurologian ja kuntoutuksen yksikössä sekä 

synnytys ja naistentautien vastuualueella alle puolet piti sitä vähintään tärkeänä. Ero olivat tilastolli-

sesti merkitseviä (p < 0,01). Hoitotyöhön osallistumista lastenpsykiatrian vastuualueella puolet vas-

taajista piti vähintään tärkeänä, synnytys ja naistentautien yksikössä vain kymmenesosa piti tehtä-

vää vähintään tärkeänä. Eroa voidaan pitää tilastollisesti melkein merkitsevänä (p < 0,05). Vastuu-

alue ei selittänyt ristiintaulukoinnissa vastausten vaihtelua muiden tehtävien kohdalla. (Taulukko 

23) 

 

Taulukko 23. Vastuualueiden yhteys vastaajien arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä. 

Vastuualue 
 
4 -7 korkeintaan melko tärkeä 
8- 10 vähintään tärkeä s
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 Yht. 
 

Khi 
 
 

p 

 
(N = 57- 

59) 

% 

(N = 17- 
20) 

% 

(N = 16 - 17) 

% 

(N = 71 -
75) 

% 

(N = 16 -
17) 

% 

(N = 53 -56) 
% 

( N = 236 
– 243) 

 

Vastuu omahoitajuuden 
toteutumisesta 

       
16,23 

     korkeintaan vähän tärkeä 50 55 41 36 12 60 45 0,0062 

     vähintään tärkeä 50 45 59 64 88 40 55 ** 

Vastuu työnohjauksesta        3,5 

     korkeintaan vähän tärkeä 14 25 18 11 12 11 13 0,6233 

     vähintään tärkeä 86 75 82 89 88 89 87 ns 

Hoitotyöhön osallistuminen        12,75 

    korkeintaan vähän tärkeä 78 70 71 68 50 89 74 0,0258 

    vähintään tärkeä 22 30 29 32 50 11 26 * 

Tutkimusmyönteisyys        8,99 

    korkeintaan vähän tärkeä 32 33 12 27 56 38 32 0,1094 

    vähintään tärkeä 68 67 88 73 44 63 68 ns 

Taloushallinto        4,45 

    korkeintaan vähän tärkeä 8 16 18 7 18 7 10 0,4868 

    vähintään tärkeä 92 84 82 93 82 93 90 ns 

 

Kruskall-Wallisin testin mukaan tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja eri vastuualueiden vastaaja-

ryhmien välillä oli arviossa henkilöstöhallinnon ja henkilökunnan kehittämistehtävien tärkeydestä. 

Suurin ero arviossa henkilöstöhallinnon tärkeydestä oli keuhkosairauksien sekä iho- ja sukupuoli-

sairauksien vastuualueella työskentelevien ja lastenpsykiatrian vastuualueella työskentelevien arvi-

oissa; keuhkosairauksien sekä iho- ja sukupuolitautien vastuualueella työskentelevät pitivät henki-

löstöhallintoa tärkeämpänä kuin lastenpsykiatrian vastuualueella työskentelevät. Arviossa henkilö-
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kunnan kehittämisen tärkeydestä suurin ero oli synnytys ja naistentautien vastuualueella ja neurolo-

gian ja kuntoutuksen yksikössä työskentelevien arvioiden välillä. Henkilökunnan kehittämistä piti-

vät synnytys ja naistentautien vastuualueella työskentelevät tärkeämpänä kuin neurologian ja kun-

toutuksen yksikössä työskentelevät. (Taulukko 24.) 

 

Taulukko 24. Vastuualueen yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä. 

Osastonhoitajan tehtävä Khiin neliö p 

Henkilöstöhallinto 28,530 ,000 

Henkilökunnan kehittäminen 15,345 ,009 

 Kruskal Wallisin testi 
Ryhmittelevä muuttuja: vastuualue 

 

5.3.4. Koulutuksen yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävistä 
 

Kaksi kolmasosaa yliopistokoulutuksen saaneista arvioi vastuun omahoitajuuden toteutumisesta 

vähintään tärkeäksi, ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista vajaa puolet piti tehtävää vähintään 

tärkeänä. Hoitotyöhön osallistumista pitivät kaikki yliopistokoulutuksen saaneet korkeintaan vähän 

tärkeänä, kouluasteen / toisen asteen koulutuksen saaneista yli puolet, opistoasteen koulutuksen 

saaneista neljä viidesosaa ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yli kaksi kolmasosaa piti 

hoitotyöhön osallistumista korkeintaan vähän tärkeänä. Näitä eroja voidaan pitää tilastollisesti mel-

kein merkitsevinä (p < 0,05). (Taulukko 25.) 

 

Taulukko 25. Koulutuksen yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä. 

Ylin koulutus 
 
4 -7 korkeintaan melko tärkeä 
8- 10 vähintään tärkeä 

kouluaste / 
toisen asteen 

(N = 20 – 21) 
% 

 
opisto- 

aste 
(N =133 – 139) 

% 
 

ammatti- 
korkeakoulu 
(N = 72 – 74) 

% 

yli- 
opisto 

(N = 7 - 8) 

% 

Yht. 
(N = 235 – 

245) 

% 

Khi 
p 

Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta  7,88 

  korkeintaan vähän tärkeä 52 39 57 25 45 0,0486 

  vähintään tärkeä 48 61 43 75 55 * 

Vastuu työnohjauksesta   3,91 

  korkeintaan vähän tärkeä 24 14 8 13 13 0,2717 

  vähintään tärkeä 76 86 92 88 87 ns 

Hoitotyöhön osallistuminen   9,03 

  korkeintaan vähän tärkeä 57 79 67 100 74 0,0289 

  vähintään tärkeä 43 21 33 0 26 * 

Tutkimusmyönteisyys    2,79 

  korkeintaan vähän tärkeä 40 30 36 13 32 0,4256 

  vähintään tärkeä 60 70 64 88 68 ns 

Taloushallinto    1 

  korkeintaan vähän tärkeä 10 11 7 13 10 0,8018 

  vähintään tärkeä 90 89 93 88 90 ns 
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Kruskall-Wallsin testin mukaan tilastollisesti merkitsevää eroa oli vastaajien arviossa hoitotyön 

kehittämisen ja henkilöstöhallinnon tärkeydestä eri koulutustasojen välillä (p < 0,05). Arvioissa 

hoitotyön kehittämisen ja henkilöstöhallinnon tärkeydestä suurin ero oli kouluasteen/toisen asteen ja 

yliopistokoulutuksen saaneiden arvioissa. Yliopistokoulutuksen saaneet pitivät hoitotyön kehittä-

mistä ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tärkeämpinä kuin kouluasteen/toisen asteen koulutuksen saa-

neet. (Taulukko 26.) 

 

Taulukko 26. Vastaajien arviot osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä koulutuksen mukaan.  

Osastonhoitajan tehtävä Khiin neliö p 

Hoitotyön kehittäminen 9,861 ,020 

Henkilöstöhallinto 8,569 ,036 

  Kruskal Wallisin testi 
  Ryhmittelevä muuttuja: ylin koulutus 

 

5.3.5. Työkokemuksen yhteys arvioon osastonhoitajan tehtävistä 
 

Hoitotyön työkokemuksen pituus korreloi heikosti vastaajien arvioon seuraavien osastonhoitajan 

tehtävien tärkeydestä: vastuu omahoitajuuden toteutumisesta, osaston edustaminen ja tutkimus-

myönteisyys. Mitä pitempi työkokemus vastaajilla oli, sitä tärkeämmiksi he arvioivat vastuun oma-

hoitajuuden toteutumisesta, osaston edustamisen ja tutkimusmyönteisyyden. Heikko negatiivinen 

yhteys taas oli nähtävissä vastaajien arvioon työnohjausvastuun, hoitotyöhön osallistumisen ja hen-

kilökunnan tukemisen tärkeydestä. Lyhyemmän työkokemuksen omaavat taas pitivät työnohjaus-

vastuuta, hoitotyöhön osallistumista ja henkilökunnan tukemista tärkeämpänä kuin pitemmän työ-

kokemuksen omaavat. Kokemuksella yksilövastuisesta hoitotyöstä oli heikko positiivinen yhteys 

vastaajien arvioon tutkimusmyönteisyyden ja taloushallinnon tärkeydestä ja negatiivinen yhteys 

työnohjausvastuun, hoitotyöhön osallistumisen ja henkilökunnan tukemisen tärkeydestä. Mitä pi-

tempi kokemus vastaajilla oli yksilövastuisesta hoitotyöstä, sitä tärkeämpinä he pitivät tutkimus-

myönteisyyttä ja taloushallinnon tehtäviä. Lyhyemmän työkokemuksen omaavat taas pitivät työn-

ohjausvastuuta, hoitotyöhön osallistumista ja henkilökunnan tukemista tärkeämpänä kuin ne, joilla 

oli pitempi kokemus yksilövastuisesta hoitotyöstä. Työkokemuksen pituudella nykyisessä työtehtä-

vässä ei ollut yhteyttä vastaajien arvioon osastonhoitajan tehtävien tärkeydestä. (Taulukko 27 sivul-

la 55.) 
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Taulukko 27. Vastaajien arviot osastonhoitajien tehtävien tärkeydestä työkokemuksen, kokemuksen 
nykyisessä työtehtävässä ja yksilövastuisesta hoitotyöstä mukaan. 

Osastonhoitajan tehtävät 
    Työkokemus 

hoitoalalta 
r 

Työkokemus 
nykyisessä työ-

tehtävässä 
r 

Kokemus yksi-
lövastuisesta 
hoitotyöstä 

r 

Omahoitajuuden toteutuminen ,150(*) ,014 ,081 

Henkilökunnan kehittäminen -,047 -,058 -,108 

Hoitotyön kehittäminen ,093 ,019 -,016 

Vastuu työnohjauksesta -,164(*) -,044 -,206(**) 

Vastuu työilmapiiristä ,045 ,023 ,023 

Henkilöstöhallinto ,086 -,030 ,004 

Hoitotyöhön osallistuminen -,152(*) -,082 -,197(**) 

Keskustelun ylläpitäminen -,021 -,103 -,021 

Henkilökunnan tukeminen -,145(*) -,068 -,196(**) 

Tiedottaminen ,063 -,015 ,068 

Osaston edustaminen ,159(*) ,108 ,092 

Tutkimusmyönteisyys ,228(**) ,029 ,165(*) 

Taloushallinto ,094 ,058 ,150(*) 

**  Korrelaatio on merkittävä 0.01 tasolla. 

*  Korrelaatio on merkittävä  0.05 tasolla. 

 

5.4. Muut tehtävät 
 

Avoimella kysymyksellä kysyttiin mitkä muut kuin lomakkeessa kysytyt osastonhoitajan tehtävät 

ovat keskeisiä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Vastauksia kysymyksiin annettiin 78 kap-

paletta. Vastaajat toivat esille, että osastonhoitajan tulisi olla tietoinen osaston tapahtumista ja arki-

todellisuudesta, tuntea oman erikoisalansa potilaiden diagnoosit ja hoitokäytännöt sekä hoidon vaa-

tivuus (14 mainintaa). Osastonhoitajan toivottiin olevan myös helposti lähestyttävä, luotettava sekä 

henkilökunnan käytettävissä (4 mainintaa).  

• oltava ehdottomasti johtamansa osaston erikoisalan asiantuntija 

• tuntee ja tietää osastolla hoidettavien potilaiden hoitokäytännöt 

• pitäisin tärkeänä, että osastonhoitajalla olisi muutama viikko vuodessa työsken-

telyä kentällä (rivimiehenä), niin hänen olisi helpompi ymmärtää hoitajien ar-

kea 

• osastonhoitajan tulisi olla läsnä ja käytettävissä 

 

Osastonhoitajan tehtävänä on henkilökunnan jaksamisesta huolehtiminen (12 mainintaa). 

• millä keinoin helpottaa omahoitajan jaksamista 

• …jotta alaiset jaksavat tehdä tätä hienoa työtä… jos osastonhoitaja ei välitä 

vaan on aivan sama kuinka me jaksamme silloin mikään ei ole hyvällä pohjal-

la 
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Osastonhoitajan tulisi myös suhtautua työntekijöihin tasapuolisesti ja kiinnittää huomiota oikeu-

denmukaisuuteen mm. tehtävien jaossa (3 mainintaa). Hoitohenkilökunnalle tulisi antaa vastuuta, 

vallan ja vastuun rajat tulisi olla selkeät ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoon tulisi luottaa (7 mai-

nintaa). 

• tasapuolinen suhtautuminen kaikkiin työntekijöihin 

• päätösvallan ja vastuun rajojen selkiyttäminen 

• luottaa siihen että hoitajat osaavat työnsä 

 

Vastaajat pitivät osastonhoitajan tehtävinä kokonaisuuksien hallitsemista ja potilasvirran ohjaamista 

sekä yhteistyötä (10 mainintaa). 

• taito nähdä kokonaisuuksia osaton toiminnan kannalta 

• jonohoitotyön organisointi ja hallinta 

• yhteistyön kehittäminen ja ylläpito muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa 

• osastonhoitaja on kanava johtoon henkilökunnan kannalta 

 

Lisäksi vastaajat toivat esille samoja tehtäviä, joita oli kysytty strukturoiduissa kysymyksissä. Hen-

kilöstöhallinnon tehtävistä vastaajat toivat esille resursseista huolehtimisen (19 mainintaa) ja työ-

vuorosuunnittelun (3 mainintaa). Kehittämistehtävistä esille tuotiin hoitohenkilökunnan koulutta-

minen ja perehdyttäminen (8 mainintaa) ja omahoitajuuteen kannustaminen sekä omahoitajuuden 

kehittäminen (26 mainintaa). Vastaajat toivoivat osastonhoitajan tukevan ja kuuntelevan heitä sekä 

puuttuvan epäkohtiin.  

 

5.5. Osastonhoitajan keinot tukea omahoitajuutta 
 

Osastonhoitajan keinoina tukea omahoitajuutta tulivat esille vastuu omahoitajuuden toteutumisesta 

(26 mainintaa), henkilökunnan (10 mainintaa) ja hoitotyön (16 maininta) kehittäminen, henkilöstö-

hallinto (41 mainintaa), hoitotyöhön osallistuminen (10 mainintaa), keskustelun ylläpitäminen (23 

mainintaa), aito läsnäolo (15 mainintaa) ja henkilökunnan tukeminen (26 mainintaa).  

 

Osastonhoitajan toivottiin kantavan vastuuta omahoitajuuden toteutumisesta huolehtimalla siitä, että 

kaikilla potilailla on nimetty omahoitaja ja kiinnittämällä huomiota työnjakoon niin, että omahoita-

juuden toteutuminen on mahdollista. Osastonhoitajan tulisi kannustaa ja motivoida hoitohenkilö-

kuntaa ottamaan omia potilaita ja toteuttamaan omahoitajuutta. Hänen tulisi myös selvittää, miksi 
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osa hoitajista ei toimi omahoitajina ja motivoida heitä siihen. Työnjako tulisi suunnitella niin, että 

hoitajien vaihtumiset päivittäin vähenisivät ja samat hoitajat voisivat hoitaa samoja potilaita use-

amman päivän peräkkäin. Työnjaossa tulisi kiinnittää huomiota tasapuolisuuteen; työn kuormitta-

vuuden tulisi jakautua tasaisesti koko hoitohenkilökunnan kesken eikä yhtä hoitajaa saisi kuormittaa 

liikaa. Huomiota tulisi kiinnittää myös hoitotyötä tukevien toimintojen sujuvuuteen esim. sihteerien 

ja välinehuoltajien sekä laitoshuoltajien osuuteen.   

 

• huolehtia siitä, että kaikilla olisi nimetty omahoitaja 

• kannustuksella ja seuraamalla ketkä hoitajista ottavat omia potilaita ja ketkä 

eivät…selvittää miksi osa hoitajista ei sitoudu omahoitajiksi ja tukemalla heitä 

siihen 

• työnjakoa miettiessä eri vuorissa huolehtia siitä, että omahoitajuus toteutuu 

• …huolehtia siitä, hoitajalla on mahdollisuus olla potilaan kanssa 

• pitämällä huolta siitä, että hoitotyötä tukevat toiminnot sujuvat…esim. sihteeri 

hoitaa tietyt asiat…laitehuolto 

 

Osastonhoitaja voi tukea omahoitajuutta kehittämällä henkilökuntaa ja hoitotyötä. Osastonhoitajan 

tulisi tuntea henkilökuntansa ja miettiä kunkin hoitajan vahvuuksia ja valmiuksia yhdessä hoitajien 

itsensä kanssa. Osastonhoitajan tulisi varmistaa, että uusilla työntekijöillä ja sijaisilla on riittävästi 

aikaa perehtymiselle ja kiinnittää huomiota koulutukseen ja sen mahdollistamiseen. Osastonhoitajan 

tulisi selkeästi tuoda esille, että yksilövastuinen hoitotyö on nykypäivää ja hänellä pitäisi olla vank-

ka näkemys sen toteuttamisesta. Osastonhoitajan tulisi selvittää hoitohenkilökunnalle miksi yksilö-

vastuista hoitotyötä toteutetaan, mitä se merkitsee potilaille, omaisille ja työntekijöille. Käsitteiden 

selkiyttäminen tukisi myös omahoitajuuden toteuttamista. Vastaajat arvioivat, että jokaiselle osas-

tolle tulisi luoda oma tapa toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä osaston omien resurssien ja toiminnan 

puitteissa. Osastonhoitajan toivottiin järjestävän yhteistyöpalavereja sellaisten osastojen henkilö-

kunnan kanssa, joilla yksilövastuinen hoitotyö toteutuu hyvin eli benchmarkingia. Yksilövastuisen 

hoitotyön laatuun ja jatkuvuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Osastonhoitajan tulisi antaa ajankoh-

taista tietoa ja ohjausta yksilövastuiseen hoitotyöhön liittyen.  

• auttaisi löytämään omat vahvuudet 

• varmistaa, että on riittävästi aikaa perehdytykselle 

• enemmän koulutusta 

• osastonhoitajalla tulee olla vankka näkemys yksilövastuisesta hoitotyöstä 
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• voisi ottaa selvää, mitä yksilövastuinen hoitotyö käytännössä merkitsee poti-

laille, omaisille ja työntekijälle 

• jokaiselle osastolle tulisi löytää oma sopiva omahoitajuuden malli 

• …yhteistyöpalaverit sellaisten osastojen henkilökunnan kanssa, joissa yksilö-

vastuinen hoitotyö toimii hyvin…asian tarkastelu ruohonjuuritasolla 

• yksilövastuisen hoitotyön laatuun tulisi kiinnittää myös huomiota 

 

Henkilöstöhallinnon tehtävistä erityisesti resursseista huolehtimisella ja työvuorosuunnittelulla oli 

vastaajien arvion mukaan suuri merkitys omahoitajuuden tukemisessa. Vastaajat toivoivat osaston-

hoitajalta enemmän henkilökuntaa, ammattitaitoista henkilökuntaa, hyvät sijaisreservit, asianmukai-

sia tiloja ja resurssien parempaa liikuteltavuutta. Työvuorosuunnittelulla oli vastaajien arvion mu-

kaan suuri merkitys omahoitajuuden tukemisessa. Työvuorot tulisi suunnitella niin, että hoitaja pys-

tyy jatkamaan samojen potilaiden kanssa usean päivän ajan. Työvuoroja suunniteltaessa tulisi huo-

mioida myös perehdyttämisaika; perehdyttäminen vie myös perehdyttäjän työaikaa. Huolellisella 

työvuorojen suunnittelulla arvioitiin olevan suuri merkitys myös hoitohenkilökunnan jaksamiseen.  

• enemmän henkilökuntaa, että voit toteuttaa laadukasta yksilövastuista hoito-

työtä 

• lisäresursseja = hoitohenkilökuntaa saatava lisää, omahoitajuuteen ei kiireen 

keskellä voimavarat riitä, tehdään vain välttämätön 

• suunnitella työvuorolista, joka tukisi yksilövastuista hoitotyötä 

• perehtymisaika on huomioitu työvuoroja suunniteltaessa… 

• työvuorolistojen suunnittelu erittäin tärkeää henkilökunnan jaksamisen kan-

nalta… 

 

Osastonhoitajan osallistuminen välittömään hoitotyöhön tukisi vastaajien arvion mukaan myös yk-

silövastuisen hoitotyön toteutumista. Osastonhoitajan tulisi olla enemmän kentällä, konkreettisesti 

hoitotyössä mukana, osallistua alaistensa arkeen. Toisaalta osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei osas-

tonhoitajan tulisi paikata henkilökuntavajetta eikä osallistua päivittäiseen konkreettiseen omahoita-

juuteen.  

• olla enemmän kentällä 

• konkreettisesti hoitotyössä mukana 

• mielestäni osastonhoitajalle ei ole tärkeintä päivittäiseen, konkreettiseen oma-

hoitajuuteen osallistuminen 
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Osastonhoitajan toiminta keskustelun ylläpitäjänä tukisi vastaajien mielestä omahoitajuuden toteu-

tumista. Osastonhoitajan tulisi järjestää enemmän osastotunteja ja keskustelua osastotunneilla esim. 

hoitotyön ja omahoitajuuden kehittämisestä. Kehityskeskusteluiden lisäksi toivottiin pienryhmäkes-

kusteluja mm. siitä miten osasto pärjäisi entistä paremmin. Keskustelua toivottiin myös potilastapa-

usten pohjalta. Osastonhoitajan tulisi kuunnella henkilökuntaa ja omahoitajien mielipiteitä sekä 

antaa palautetta.  

• enemmän osastotunteja 

• kehityskeskustelujen lisäksi esim. pienryhmäkeskustelut 

• kuunnella henkilökuntaa 

• positiivista palautetta tulee vähän, se lisäisi jaksamista 

• …hyvää/kannustavaa palautetta kuin rakentavaa palautetta kehittymisen kan-

nalta 

 

Vastaajat toivoivat osastohoitajalta aitoa läsnäoloa ja tietoisuutta osaston tapahtumista ja toiminnas-

ta.  

• olla osastolla läsnä edes joskus 

• tietää mitä osastolla tapahtuu päivittäin 

• kaikkein tärkeintä on, että osastonhoitaja tuntee ja tietää osastonsa työt 

 

Osastonhoitajan tulisi tukea omahoitajuuden toteutumista toimimalla henkilökunnan puolestapuhu-

jana, asiantuntijana, luottamalla ja arvostamalla henkilökuntaa sekä kiinnittämällä huomiota henki-

lökunnan tasavertaisuuteen. 

• pitää napakasti henkilökuntansa puolia 

• olla neuvonantajana hoitosuhteissa tapahtuvissa ongelmatilanteissa 

• olla asiantuntijana 

• uskoo ja luottaa henkilökuntaan 

• arvostaminen 

• tasavertaisuus hoitajien kesken 

• uudet työntekijät perehtymään myös vaativimpiin potilaisiin 

• vastuunjako 

• tukee henkilökuntaa yksilövastuisen hoitotyön vaativalla saralla 
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Vastauksissa kommentoitiin lisäksi osastonhoitajan koulutusta, tehtäviä, toimintaa ja omahoitajan 

asemaa. 

• lisäkoulutus pakolliseksi… ja maisterikoulutus 

• osastonhoitajalta tulisi karsia tehtäviä, jotka eivät liity osastonhoitajan toi-

menkuvaan, liikaa esim. budjettitehtäviä, joihin koulutus ei vastaa 

• osastonhoitajan vastuulla tulisi olla vastuu hoitotyöstä 

• omahoitaja osastollamme melko yksinäinen hoitosuhteensa kanssa 

• ei liian kovia muutoksia arjen toimintaan 

 

5.6. Osastonhoitajien koulutustarpeet 
 

Lähiesimiesten vastauksissa koskien koulutustarpeita oli yhteensä 40 mainintaa. Eniten mainintoja 

(13) liittyi ihmisten johtamiseen; esimiestaitoihin, henkilöstöjohtamiseen ja konfliktijohtamiseen.   

ryhmäilmiöt ym. on niin laaja alue…työryhmän esimiehenä toimiminen on monimutkainen tehtävä 

• esimieskoulutusta 

• henkilöstöjohtamisessa 

• konfliktien esille ottaminen, niiden käsittely 

• palautteen antaminen on erittäin tärkeää…jotkut tarvitsevat konkreettisesti 

positiivista palautetta…..on sitä annettava niin ettei toinen hoitaja tunne sen 

takia itseään huonommaksi 

• ihmissuhdekoulutusta 

• työnohjauskoulutus helpottaisi varmaan arjen tilanteissa 

• erilaisuuden hyödyntämien työyhteisössä 

 

Toiseksi eniten mainintoja (10) koulutustarpeista liittyi taloushallintoon. 

• talousjohtaminen 

• taloudellinen vastuu 

• hankintaesitykset 

 

Lyhyen työkokemuksen omaavat tai sijaisena toimivat lähiesimiehet kokivat tarvitsevansa lisäkou-

lutusta kaikesta (2 mainintaa). Koulutusta koettiin kuitenkin olevan saatavilla hyvin.  

• lähes kaikista asioista syvempää tietoa 

• koulutusta tarvitsee koko ajan, mutta sitä on myös hyvin saatavilla 
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Lisäkoulutusta koettiin tarvittavan myös hoitotyön kehittämisestä liittyen laadunvarmentamiseen ja 

omahoitajatoiminnan käytännön toimintaedellytysten luomiseen sekä hoitotyön tutkimuksista ja 

niiden käynnistämisestä. Lisäkoulutusta tarvittiin myös tiedottamisen järjestämisestä kolmivuoro-

työssä, tietokonetaidoista ja todistusasioista. Perehdytysohjelmaa osastonhoitajille pidettiin tärkeä-

nä.  

• osastonhoitajien olisi saatava perehdytysohjelma aikaan…työmaa on laaja 

 

Roolien selkiyttämistä toivottiin. 

• roolien selvyys…mitä kukin päättää osastonlääkäri – osastonhoitaja, ylihoita-

ja –ylin johto 

Eläkkeelle lähdön lähestyessä toivottiin valmentamista mielenkiintoisesta työstä luopumiseen.  

 

Kaksi vastaajaa mainitsi käyneensä ammattikorkeakoulun johtamisen ja esimiestyön erikoistu-

misopinnot ja koki sieltä saadut tiedot hyviksi lähiesimiehen toimintaan liittyen.  

 

5.7. Yhteenveto tutkimustuloksista 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä ovat osastonhoitajan tärkeimmät tehtävät yksi-

kössä, jossa työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö, millaista tukea omahoitajat odottavat 

osastonhoitajalta ja mitkä ovat osastonhoitajien lisäkoulutustarpeet.  

 

Tutkimuksen vastausprosentti oli 60. Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan esittää, että kaikkia 

osastonhoitajan tehtäviä pidettiin vähintäänkin tärkeänä paitsi hoitotyöhön osallistumista, jota pidet-

tiin vähän tärkeänä. Tärkeimpinä tehtävinä sekä lähiesimiehet että osastonhoitajat pitivät tiedotta-

mista ja keskustelun ylläpitämistä. Vähiten tärkeinä tehtävinä hoitohenkilökunta piti hoitotyöhön 

osallistumista ja vastuuta omahoitajuuden toteutumisesta ja lähiesimiehet hoitotyöhön osallistumis-

ta ja työnohjausvastuuta. Lähiesimiehet arvioivat lähes kaikki tehtävät tärkeämmiksi kuin hoitohen-

kilökunta. Hoitohenkilökunta piti vastuuta työilmapiiristä, henkilökunnan tukemista, työnohjaus-

vastuuta ja hoitotyöhön osallistumista tärkeämpänä kuin lähiesimiehet. Tilastollisesti merkittävästi 

hoitohenkilökunnan ja lähiesimiesten vastaukset osastonhoitajien tehtävien tärkeydestä erosivat 

arvioissa keskustelun ylläpitämisen, työnohjausvastuun,  hoitotyöhön osallistumisen ja tutkimus-

myönteisyyden tärkeydestä. Lähiesimiehet arvioivat vastuun omahoitajuuden toteutumisesta, tutki-

musmyönteisyyden ja keskustelun ylläpitämisen tärkeämmäksi kuin hoitohenkilökunta. Hoitohenki-

lökunta arvioi hoitotyöhön osallistumisen ja työnohjausvastuun tärkeämmiksi kuin lähiesimiehet.  
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Vastaajat, jotka ilmoittivat osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, pitivät talous-

hallinnon tehtäviä tärkeämpänä kuin ne vastaajat, jotka ilmoittivat jonkun muun työnjakomuodon. 

Vastaajien arviossa osastonhoitajan omahoitajuuden toteutumisvastuun ja hoitotyöhön osallistumi-

sen tärkeydestä oli vastuualueiden välillä tilastollisesti merkittäviä eroja. Koulutus selitti tilastolli-

sesti merkittävästi vastaajien arviota omahoitajuuden toteutumisvastuun, hoitotyöhön osallistumisen 

ja hoitotyön kehittämisen tärkeydestä.  

 

Muita osastonhoitajan tehtäviä olivat vastaajien mukaan tietoisuus osaston tapahtumista ja läsnäolo, 

hoitajien jaksamisesta huolehtiminen ja tasapuolisuus sekä kokonaisuuksien hallitseminen. Vastaa-

jat toivat esille myös henkilöstöresursseista huolehtimisen tärkeyttä. Osastonhoitajan keinoina tukea 

omahoitajuutta tuli esille vastuu omahoitajuuden toteutumisesta, henkilöstön ja hoitotyön kehittä-

minen, henkilöstöhallinto ja henkilökunnan tukeminen. Erityisen tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että 

osastonhoitaja huolehtii riittävistä henkilöstöresursseista. Osastonhoitajien koulutustarpeet liittyivät 

esimiestaitoihin, henkilöstöjohtamiseen, konfliktien johtamiseen ja taloushallintoon.  

 

 

6. POHDINTA 
 

 

6.1. Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 
 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella aineiston keruun, mittaamisen ja tulosten luotetta-

vuuden suhteen. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa käytetyn mittarin luo-

tettavuuden arviointi on keskeistä. Mittarin validiteetti tarkoittaa sitä, mittaako mittari todella sitä, 

mitä sen tulisi mitata. Reliabiliteetti tarkoittaa mittarin kykyä mitata tarkasti kiinnostuksen kohdetta 

eli mittarin kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997.)  

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialueiden 1 ja 4 sekä neu-

rologian ja kuntoutuksen yksikön vuodeosastojen hoitohenkilökunnalta ja osastonhoitajilta sekä 

apulaisosastonhoitajilta. Nämä osastot valittiin kohdejoukoksi, koska näillä osastoilla on yksilövas-

tuista hoitotyötä kehitetty systemaattisesti vuodesta 1990 alkaen (Aalto 2002). Osastonhoitajien ja 

apulaisosastonhoitajien osalta suoritettiin kokonaistutkimus, koska perusjoukko oli varsin pieni. 

(Heikkilä 2001; Holopainen & Pulkkinen 2002). Holopaisen & Pulkkisen (2002) mukaan kokonais-

tutkimus pitäisi tehdä, jos otoskooksi tulee puolet perusjoukon otantayksiköiden määrästä. Hoito-
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henkilökunnan osalta suoritettiin kuitenkin satunnaisotanta, vaikka kyselylomakkeita jaettiin n. puo-

lelle perusjoukosta, ettei otos kasvaisi liian suureksi suhteessa osastonhoitajiin / apulaisosastonhoi-

tajiin. Tutkija esitteli tutkimusta osastonhoitajakokouksissa ja pyrki näin antamaan etukäteistietoa 

tutkimuksesta osastonhoitajille. Kyselylomakkeet saatekirjeineen jaettiin henkilökohtaisesti osas-

tonhoitajille / apulaisosastonhoitajille jaettavaksi edelleen hoitohenkilökunnalle. Näin pyrittiin var-

mistamaan että osastonhoitajat jakavat lomakkeet mahdollisimman pikaisesti eivätkä lomakkeet 

unohdu paperipinoihin. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa.  

 

Kysely tehtiin postikyselynä, jossa kadon määrä voi olla varsin suuri. Katoanalyysi on tärkeää luo-

tettavuuden kannalta (Alkula ym. 1999). Kyselylomakkeita jaettiin 408 ja niitä palautettiin 244, 

joten vastausprosentiksi muodostui 60 %. Tutkimuksen tekijä varautui pienempäänkin vastauspro-

senttiin, sillä kyselytutkimuksia tehdään paljon ja hoitohenkilökunta on varsin väsynyt niihin ja 

osastoilla kerrottiin olevan varsin kiireistä. Hoitohenkilökunnan väsymys heijastuu vähäisenä moti-

vaationa vastata kyselyihin ja toisaalta joistakin vastauksista heijastui voimakas tyytymättömyys 

osastonhoitajan toimintaan, mikä saattaa vähentää yleisesti vastaushalukkuutta osastonhoitajan teh-

täviä koskevaan kyselyyn. Mielipidetiedusteluissa vastaamatta jättäneet saattavat olla tyytymättö-

mämpiä työyhteisöön, osastonhoitajan toimintaan ja yksilövastuiseen hoitotyöhön (Alkula ym. 

1999). Heikkilän (2001) mukaan tällainen systemaattinen kato tulee ottaa huomioon tuloksia tulkit-

taessa. Vaikka tässä tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan mitkä ovat osastonhoitajan tär-

keimmät tehtävät yksilövastuista hoitotyötä toteuttavassa yksikössä, ei voida olla täysin varmoja 

minkä verran vastauksiin vaikutti osastonhoitajan toiminta ja vastaajien arvio siitä. Vastaamatta 

jättäneiden lisäksi katoa aineistoon voi muodostua puutteellisesti täytetyistä ja hylätyistä kyselylo-

makkeista. Luotettavuuden kannalta satunnaista vähäistä katoa ei pidetä ongelmana (Alkula ym. 

1999). Tässä tutkimuksessa puuttuvia vastauksia oli erittäin vähän ja vain yksi vastauslomake hylät-

tiin myöhäisen palautusajan vuoksi, ettei näiden seikkojen katsota vaikuttavan luotettavuuteen.  

 

Kyselytutkimukseen liittyy myös se heikkous, ettei tutkijalla ole mahdollisuutta tietää, miten vas-

taajat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja ymmärtäneet tutkimuksen tarkoituksen ja kysymykset. 

Tutkija ei voi myöskään tietää, onko kyselyyn vastattu rehellisesti. (Hirsijärvi ym. 1997; Burns & 

Grove 2005.) Jokaisen kyselylomakkeen mukana vastaajille lähetettiin saatekirje (LIITE 2a ja 2b), 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus. Siinä mainittiin, että vastaaminen oli vapaaehtoista ja tapah-

tui nimettömänä (ks. Heikkilä 2001). Saatekirjeessä oli myös tutkijan yhteystiedot, jotta vastaajat 

voivat halutessaan esittää lisäkysymyksiä. Mittarin asteikko oli 7-portainen kouluarvosana-

asteikolla 4 – 10. Asteikko saattoi aiheuttaa sen, että henkilökunta alitajuisesti arvioi osastonhoita-
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jan toimintaa, vaikka saatekirjeessä oli pyydetty arvioimaan osastonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä, ei 

osastonhoitajan toimintaa. Mikäli olisi käytetty asteikkoa 1 – 7 tai 1 – 5 olisi tulos saattanut olla 

hieman erilainen, hajontaa ainakin olisi saattanut olla enemmän.   

 

Mittarin sisältövaliditeetin kannalta on keskeistä tietää, mittaavatko kysymykset tutkittua asiaa. Mit-

tarin validiteettia voidaan arvioida sisältö-, käsite- ja kriteerivaliditeetin avulla. Luotettavuutta on 

tarkoituksenmukaista arvioida myös suhteessa tuloksiin, jolloin puhutaan tutkimuksen sisäisestä ja 

ulkoisesta validiteetista. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997).  

 

Tutkimuksessa mittarina käytetty kyselylomake tehtiin tutkijan tekemän kirjallisuuskatsauksen tu-

losten pohjalta. Strukturoituja kysymyksiä oli yhteensä 67, avoimia kysymyksiä 3 (joita yksi tausta-

tietoihin liittyen) ja taustatietoja kartoittavia kysymyksiä hoitohenkilökunnan kyselylomakkeessa 9 

ja lähiesimiesten kyselylomakkeessa 10. Validiteettia alentavana tekijänä voidaan pitää liian pitkää 

kyselylomaketta (Burns & Grove 2005). Kysymysten määrää pyrittiin rajoittamaan minimiin ja yhtä 

asiaa kysyttiin vain yhden kerran, ettei kyselylomakkeen pituus vähentäisi jo etukäteen alhaiseksi 

ennustettua vastaushalukkuutta (kts. esim. Heikkilä 2001). Kyselylomakkeen lyhentämiseksi siitä 

jätettiin pois yhteistyötä koskevat kysymykset, sillä haluttiin tarkastella osastonhoitajan toimintaa 

osastolla ja toisaalta Nojosen (1994) mukaan osastonhoitaja keskittyy johtamistyössään nimen-

omaan yksikkönsä sisälle. Kyselylomake pyrittiin laatimaan selkeäksi ja kysymykset väittämien 

muotoon yksiselitteisiksi ja ymmärrettäviksi. Mittarin reliabiliteettia voidaan parantaa esitestauksel-

la (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997). Ennen varsinaista tutkimusta suoritettiin mittarin esi-

testaus. Esitestauksen perusteella taustatietoja kartoittaviin kysymyksiin lisättiin yksi monivalinta-

kysymys, muita muutoksia ei tehty. Esitestauksen yhteydessä vastaajia pyydettiin arvioimaan kyse-

lylomaketta ja vastaajat pitivät sitä selkeänä sekä kysymyksiä yksiselitteisinä ja ymmärrettävinä. 

Esitestauksessa tai varsinaisessa tutkimuksessa kukaan vastaajista ei tässä tutkimuksessa kommen-

toinut lomaketta liian pitkäksi. Lisäksi vastausohjeet pyrittiin laatimaan mahdollisimman selkeiksi.  

 

Mittarin pysyvyys tarkoittaa sen herkkyyttä ulkopuolisten tekijöiden vaikutukselle. Tässä tutkimuk-

sessa mittarin reliabiliteettia ei tarkistettu uusintamittauksella, joten on mahdollista, että olosuhteet 

työyhteisössä tai yksilötasolla ovat vaikuttaneet vastauksiin. Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta 

tarkasteltiin Crohnbachin α-kerrointa käyttämällä. Summamuuttujista heikoimmat kertoimet olivat 

omahoitajuuden toteutumisvastuulla, työnohjausvastuulla, henkilökunnan tukemisella ja osaston 

edustamisella. Alhaisia α-kertoimia selittänee osittain osioiden pieni lukumäärä, esim. omahoita-

juuden toteutumisvastuussa, työnohjausvastuussa ja osaston edustaminen vain kolme osiota.  
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Tutkimuksen toteutuksessa tehdyt eettiset ratkaisut vaikuttavat osaltaan tutkimuksen luotettavuu-

teen. Kyselylomakkeen saatekirjeessä (LIITE 2a & 2b) pyrittiin vastaajille vakuuttamaan heidän 

anonymiteettinsä säilyminen ja vastausten luotettavuus. (Vehviläinen-Julkunen 1997.) Osastonhoi-

tajia pyydettiin jakamaan kyselylomakkeet osastoillaan satunnaisesti valituille hoitajille. Näin vas-

taajien henkilöllisyys ei edes tullut tutkijan tietoon. Kyselylomakkeet palautettiin suljetussa kirje-

kuoressa sairaalan sisäisessä postissa ylihoitajille tai heidän sihteereilleen. Vastaukset käsiteltiin 

tilastollisesti eikä yksittäisen vastaajan vastauksia pysty tuloksissa erottamaan ja tunnistamaan 

(Heikkilä 2001). Tämän tutkimuksen analysoinnissa ja tutkimustulosten raportoinnissa tehtiin rat-

kaisuja, joiden perusteena on vastaajien anonymiteetin säilyminen. Vastaajien vastuualueita, am-

mattinimikkeitä ja koulutusta yhdisteltiin niin, ettei ketään voida niiden perusteella tunnistaa. Koska 

miesvastaajien ryhmä oli liian pieni vertailuihin, ei sukupuolta käytetty vertailujen tekemisessä. 

Näiden ratkaisujen vuoksi ei kuitenkaan uskota vaikuttaneen tutkimustuloksiin eikä tutkimuksen 

luotettavuuteen, sillä kaikki ratkaisut raportoitiin avoimesti. (Alkula ym 1999; Nieminen 1997.)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole luotu selkeitä kriteereitä. Luotettavuu-

den arviointi kohdistuu tutkimusaineiston keruuseen, aineiston analyysiin ja sen raportointiin. Ai-

neiston luotettavuus perustuu tutkijan arvioon saatujen tietojen luotettavuudesta. (Nieminen 1997; 

Burns & Grove 2005.) Krausen ja Kiikkalan (1996) mukaan laadullisen tutkimuksen validiteettia 

arvioitaessa pohditaan perustuuko tulos tunnistettavalla tavalla aineistoon ja lisääkö se mielenkiin-

non kohteena olevan ilmiön ymmärtämistä. Reliabiliteettia arvioitaessa pohditaan vastaako tulos 

sitä, mitä aineiston perusteella voidaan saada esiin. Tässä tutkimuksessa avoimiin kysymyksiin saa-

tiin vastauksia vaihtelevasti. Vähiten vastaajat vastasivat kysymykseen: Mitkä muut osastonhoitajan 

tehtävät ovat keskeisiä yksilövastuisen hoitotyön kannalta? Tämän perusteella voidaan ajatella, että 

kyselylomakkeessa oli kattavasti käyty läpi osastonhoitajan tehtävät. Eniten vastaajat vastasivat 

kysymykseen: Kuvaile osastosi työnjakomuotoa (163 vastausta). Tähän kysymykseen annetut vas-

taukset liittyivät ennen kaikkea osaston käytäntöön jakaa potilaat hoitajien hoidettavaksi, eivät niin-

kään hoitotyön filosofiaan. Sisältöluokkien perusteluina esitetään aineistoon perustuvia suoria lai-

nauksia kuitenkin niin, ettei vastaajia pysty niistä tunnistamaan. Avoimien kysymysten aineiston 

analyysin luotettavuutta olisi lisännyt se, että ne olisi lukenut myös toinen tutkija.  

 

Palautetut kyselylomakkeet säilytettiin tutkijan kotona ja ne hävitettiin tutkimuksen valmistettua, 

näin kukaan ulkopuolinen ei saa niitä käyttöönsä.  
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Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, mutta niitä voidaan pitää suuntaa antavina ja keskus-

telua herättävinä. Tutkimuksessa käytetyn mittarin sopivuudesta sekä sen mittausominaisuuksista ei 

voida olla varmoja ja siksi se vaatisikin lisätutkimuksia, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä pitkäl-

le meneviä päätelmiä osastonhoitajan tärkeimmistä tehtävistä yksikössä, jossa työnjakomuotona on 

yksilövastuinen hoitotyö.  

 

6.2. Tutkimustulosta tarkastelu 
 

Tutkimustulosten tarkastelussa ja vertailussa keskitytään tärkeimpiin tutkimustuloksiin ja vertailuun 

suomalaisten tutkimusten tuloksiin ja etenkin sellaisiin tutkimuksiin, joissa selkeästi yksilövastui-

nen hoitotyö tulee esille.  

 

Tärkeimpinä tutkimustuloksina voidaan pitää sitä, että osastonhoitajan tutkimusmyönteisyyttä ja 

osallistumista päivittäiseen hoitotyöhön ei tämän tutkimuksen mukaan pidetä kovinkaan tärkeänä, 

vaikka useiden tutkimusten mukaan (mm. Narinen 2000; Surakka 2006) osastonhoitajat osallistuvat 

välittömään hoitotyöhön lähes päivittäin. Merkittävää on myös se, että osastonhoitajan tärkeimpinä 

tehtävinä pidettiin tiedottamista, keskustelun ylläpitämistä, vastuuta työilmapiiristä ja osaston edus-

tamista. 

 

Tutkimusmyönteisyys. Yksi vähiten tärkeimmistä tehtävistä oli tutkimusmyönteisyys. Lähiesimie-

het arvioivat osastonhoitajan tutkimusmyönteisyyden tärkeämmäksi kuin hoitohenkilökunta. Kau-

emmin hoitoalalla työskennelleet ja enemmän yksilövastuisesta hoitotyöstä kokemusta omaavat 

pitivät osastonhoitajan tutkimusmyönteisyyttä tärkeämpänä kuin ne, joilla oli lyhyempi työkoke-

mus.  

 

Hoitotieteellisen tutkimustiedon hankkiminen ja hyödyntäminen oli vähäistä myös Leppäsen 

(1995), Narisen (2000), Mettiäisen (2001), Tuomiston (2002) ja Surakan (2006) tutkimusten mu-

kaan ja tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää samansuuntaisina. Saikkosen (2004) mukaan 

osastonhoitajan kehityksellinen toiminta edellyttää kuitenkin hoitotieteellisen tiedon hyödyntämistä 

ja Saikkosen aineistossa osastonhoitajat ilmoittivat hyödyntävänsä paljon hoitotieteellistä tietoa 

johtaessaan hoitotyötä. Surakan (2006) mukaan kehittäminen ei perustunut tieteellisiin näyttöihin, 

mutta osastonhoitajat kokivat tarvetta osallistua hoitotieteelliseen tutkimukseen.  
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Tutkimusmyönteisyyden vähäinen arvostus oli hieman yllättävää. Osastonhoitajien ja ylihoitajien 

tulisi olla edelläkulkijoita tutkimustiedon hankkimisessa ja hyödyntämisessä ja myös tuottamisessa. 

Näin he voisivat edesauttaa tutkimusmyönteisen ilmapiirin syntymistä (myös Simoila 2001). 

Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen kuuluu myös Sinkkosen (2000) mukaan sekä osaston-

hoitajille että ylihoitajille. Näyttöön perustuva hoitotyön pitäisi olla vahvasti tätä päivää ja hoito-

työn tulisi entistä enemmän perustua tutkittuun tietoon ja lisäksi tämä tutkimus toteutettiin yliopis-

tosairaalassa, jossa tehdään paljon yhteistyötä yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa.  Osa hoito-

henkilökunnasta pitää hoitotiedettä yhä edelleen sanahelinänä ja hoitotiedettä tulisi  tuoda vielä lä-

hemmäs käytännön hoitotyötä. Hoitotieteellistä tietoa useista käytännön hoitotyöhön liittyvistä asi-

oista on varsin vähän saatavilla. Vaikka 1990-luvulla yksilövastuista hoitotyötä tutkittiin varsin pal-

jon, ei sitä viime vuosina ole tutkittu kovinkaan paljon eikä aiheesta ole esim. väitöskirjatasoisia 

tutkimuksia juurikaan Suomessa olemassa. Yksilövastuisen hoitotyön kehittämiseksi ja sen toteut-

tamiseksi tutkitun tiedon perusteella sitä pitäisikin tutkia käytännönläheisesti. Tutkimusmyöntei-

syyden vähäistä arvostusta saattaa osittain selittää se, että osastonhoitajista vain pieni osa on suorit-

tanut yliopistollisen loppututkinnon. Yliopistokoulutus antaa välineet hoitotieteellisen tiedon hank-

kimiseen ja käyttämiseen. Osastonhoitajia tulisi tukea yliopisto-opintoihin ja osastonhoitajien va-

linnassa tulisi huomiota kiinnittää heidän valmiuksiinsa hoitotieteellisen tiedon hyödyntämiseen. 

Joihinkin sairaaloihin on viime vuosina perustettu ns. asiantuntijasairaanhoitajien toimia, joissa 

toimivien sairaanhoitajien yhtenä tehtävänä on tutkimustiedon tuottaminen ja hankkiminen sekä 

edelleen vieminen. Tämänkaltainen toiminta edistää hoitotieteellisen tiedon esille tulemista ja käyt-

tämistä hoitotyön kehittämisessä ja tehtäessä hoitotyötä näkyväksi ja lisää hoitotieteen käytännönlä-

heisyyttä ja arvostamista. Mielenkiintoista olisi tutkia osastonhoitajien valmiuksia tutkimustulosten 

hankkimiseen ja hyödyntämiseen ja kuinka paljon osastonhoitajat oikeasti hyödyntävät tutkittua 

tietoa sekä sitä miten tutkitun tiedon hyödyntämistä voitaisiin lisätä.   

 

 

Hoitotyöhön osallistuminen. Kaikki vastaajat pitivät osastonhoitajan osallistumista hoitotyöhön 

vähiten tärkeänä tehtävänä, hoitohenkilökunta arvioi sen kuitenkin tärkeämmäksi kuin lähiesimie-

het. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää samansuuntaisina verrattuna aikaisempien tutkimus-

ten tuloksiin. Munnukan (1993), Nurmisen (1994) ja Sukula-Ruususen (2001) mukaan siirryttäessä 

yksilövastuiseen hoitotyöhön osastonhoitajan tulee irrottautua hoitotyön johtajaksi ja osallistua hoi-

totyöhön vain satunnaisesti. Myös Narisen (2000) tutkimuksen mukaan kliininen työ arvioitiin vähi-

ten tärkeäksi ja sen arvioitiin vähenevän edelleen (myös Dufva 1995).  
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Toisaalta tämän tutkimuksen mukaan osa vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja työs-

kentelee puuttuvan sairaanhoitajan tilalla, konsultoi potilaan hoitoon osallistuvia ja osallistuu rapor-

tille ja avointen kysymysten vastauksissa tuli esille, että osastonhoitajan olisi hyvä osallistua hoito-

työhön ainakin joskus (myös Nurminen 1994). Myös Surakan (2006) tutkimuksen mukaan osaston-

hoitajat kuvasivat käytännön hoitotyössä mukana olemista tärkeäksi ja sen kuvaukset painottuivat 

tutkimuksessa selkeästi ja Kansteen (2005) mukaan osastonhoitajan osallistumisella hoitotyöhön oli 

yhteyttä alaisten onnistumisen tunteeseen, kokonaistyöuupumukseen ja emotionaaliseen väsymyk-

seen. Perustyöhön osallistumattomien johtajien alaisilla onnistumisen tunne oli vähäisempää ja ko-

konaistyöuupumus ja emotionaalinen väsymys olivat voimakkaampia kuin perustyöhön osallistuvi-

en johtajien alaisilla. Erityisesti alle 40-vuotiailla onnistumisen tunne oli voimakkaampaa, koko-

naistyöuupumus, emotionaalinen väsymys ja työstä etääntyminen oli vähäisempää, jos esimies osal-

listui perustyöhön. (Kanste 2005.) Tässä tutkimuksessa lyhyemmän työkokemuksen ja kokemuksen 

yksilövastuisesta hoitotyöstä omaavat pitivät osastonhoitajan osallistumista hoitotyöhön tärkeämpä-

nä kuin pidemmän kokemuksen omaavat. Vaikka tässä tutkimuksessa ei kysytty vastaajien ikää eikä 

työtyytyväisyyttä, voidaan näiden tutkimustulosten arvioida kertovan samasta asiasta. Nuoremmat 

ja vähemmän kokemusta omaavat pitävät osastonhoitajan osallistumista hoitotyöhön tärkeämpänä 

ja merkityksellisempänä kuin vanhemmat ja pidemmän työkokemuksen omaavat hoitajat.  

 

Yksilövastuisen hoitotyön kannalta tämä voi tarkoittaa sitä, että vastaajat pitävät osastonhoitajaa 

hoitotyön johtajana, jonka tehtävien painopiste on hoitotyön johtamisessa, ei hoitotyöhön osallistu-

misessa. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että hoitohenkilökunta kokee kykenevänsä toteuttamaan 

yksilövastuista hoitotyötä itsenäisesti. Osastonhoitajien tulisi siis keskittyä hoitotyön johtamiseen ja 

luovuttaa hoitotyö hoitohenkilökunnalle. Ylihoitajien tulisi tukea osastonhoitajia hoitotyön johtami-

sessa ja irrottautumisessa hoitotyöstä. Osastonhoitajien koulutuksessa tulisi painottaa hoitotyön joh-

tamista ja kehittämistä entistä enemmän. Toisaalta henkilökunta pitää tärkeänä, että osastonhoitaja 

tietää mitä alaiset oikeasti tekevät. Osastonhoitajan tulisikin olla läsnä osastolla ja näkyä siellä sekä 

osoittaa kiinnostuksensa hoitotyöntekijöiden arkea kohtaan. Lisäksi pitäisin tärkeänä, että osaston-

hoitaja on oman erikoisalansa koulutuksen saanut ja myös käytännön työkokemusta omaava.  

 

Miksi osastonhoitajat sitten osallistuvat käytännön hoitotyöhön? Yksi syy lienee pula henkilöstö-

resursseista ja osastonhoitajat joko työskentelevät puuttuvan sairaanhoitajan tilalla tai auttavat 

konkreettisesti hoitotyössä silloin kun osastolla on kiire. Myös Sukula-Ruususen (2001) mukaan 

osastonhoitajat kokivat huonoa omaatuntoa kun heidät oli laskettu mukaan miehitykseen, mutta he 
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eivät osallistuneet potilastyöhön, jolloin he kokivat toisten hoitajien kuormittuvan entistä enemmän. 

Nurmisen (1994) mukaan osastonhoitajaa ei saisikaan laskea mukaan miehitykseen.  

 

Toinen syy voi olla osastonhoitajien oma halu säilyttää tuntuma ja omat taidot kliiniseen potilastyö-

hön. Etenkin sairaanhoitajasta osastonhoitajaksi siirtyvillä henkilöillä voi olla vaikeuksia siirtyä 

hoitotyön johtajaksi pois kliinisestä potilastyöstä. Saatetaan jopa kokea hoitotyöhön osallistuminen 

”oikeaksi työksi” hallinnon työhön ja johtamiseen verrattuna. Myös Sukula-Ruususen (2001) mu-

kaan osastonhoitajat priorisoivatkin henkilökunnan konkreettisen auttamisen hoitotyössä korkealle 

ja menivät ”kentälle” lähes päivittäin. Toisaalta Dufvan (1995) mukaan osastonhoitajat kokivat ris-

tiriitaa hoidon ja hallinnon tehtävien välillä ja halusivat selkiyttää näiden välistä ajankäyttöä. 

 

Tiedottaminen. Tärkeimpänä osastonhoitajan tehtävänä sekä hoitohenkilökunta että lähiesimiehet 

pitivät siis tiedottamista. Lähiesimiehet arvioivat tehtävän hieman tärkeämmäksi kuin hoitohenkilö-

kunta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää samansuuntaisina aikaisempien tutkimusten tulos-

ten kanssa. Dufvan (1995) mukaan tiedottaminen on osastonhoitajan perustehtävä ja Ruoholinna-

Jakosen (2004) mukaan hyvän hoitotyön johtamisen edellytyksenä on hyvä tiedottaminen ja vuoro-

vaikutus. Tiedonkulun tulisi olla avointa, osastonhoitajan tulisi antaa kirjallista tietoa uusista asiois-

ta jokaiselle ja järjestää osastokokouksia tiedottamista varten (Nurminen 1994). Sukula-Ruususen 

(2001) mukaan huono informaation kulku ja tiedottaminen aiheutti mm. tiedon muuttumista matkal-

la ja siten riitoja ja närää. Erityisen tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja tiedottaa muutoksista ja 

osastoa / henkilökuntaa koskevista asioista. Sinkkosen ja Taskisen (2002) tutkimuksen mukaan tie-

donkulun varmistaminen ja kommunikointi olivat kokonaisuutena tärkein johtamisosaamisen alue. 

Suonsivun (2003) mukaan ”oikean tiedon” saaminen ja ajan tasalla pitäminen suhteessa muutoksiin 

olivat eräs tärkeimmistä muutoksen hallintakeinoista. Myös Surakan (2006) tutkimuksessa osaston-

hoitajien kuvaukset tietokeskuksena toimimisesta olivat merkittäviä ja tietokeskuksena toimiminen 

oli lisääntynyt 2000-luvulle tultaessa. Tosin Surakan (2006) tutkimuksessa tietokeskuksena toimi-

miseen kuului hieman eri asioita kuin tässä tutkimuksessa.  

 

Osastonhoitajan rooli tiedottajana on siis merkittävä. Etenkin siirryttäessä yksilövastuiseen hoito-

työhön osastonhoitajan tehtävänä on tiedottaa muutoksista ja esim. yhteisesti sovituista asioista. 

Yksilövastuisen hoitotyön kannalta osastonhoitaja voi toimia tiedon kokoajana ja seulojana, jotta 

omahoitajille jää enemmän aikaa potilastyöhön. Osastonhoitajan rooli tiedottajana on merkittävä 

myös näyttöön perustuvan hoitotyön eteenpäin viemisessä. Osastonhoitajan tulisi vaikuttaa uusim-

man tutkitun tiedon hankkimiseen ja sen hyödyntämiseen käytäntöön. Mielenkiintoista olisi tutkia, 
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kuinka hyvin osastonhoitajat toteuttavat tehtäväänsä tiedottajana ja vertailla osastonhoitajien ja hoi-

tohenkilökunnan käsityksiä asiasta. Onko niin, että osastonhoitaja tiedottaa asioista, mutta hoito-

henkilökunta ei arvosta informaatiotilanteita (myös Suonsivu 2003) vai hukkuuko informaatio liial-

liseen tiedontulvaan? Syytä on myös pohtia tiedottamistapoja, –keinoja sekä tiedottamisen kehittä-

mistä ja mitä koulutusta osastonhoitajat tarvitsevat tiedottamisen kehittämiseksi. Osastonhoitajat 

voisivat hyödyntää sähköpostia entistä enemmän tiedottamisessa. Sähköposti tavoittaa kaikki henki-

lökohtaisesti vuorotyöstä huolimatta, työskentely päätteen äärellä on jokapäiväistä ja tulee sen 

vuoksi luetuksi ehkä paremmin kuin esim. tiedotteet kanslian seinällä tai kahvihuoneen pöydällä. 

 

Keskustelun ylläpitäminen. Toiseksi tärkeimpänä tehtävänä vastaajat pitivät keskustelun ylläpitä-

mistä ja myös tätä lähiesimiehet pitivät tärkeämpänä kuin hoitohenkilökunta. Erittäin tärkeänä pi-

dettiin, että osastonhoitaja järjestää keskustelutilaisuuksia ja käy kehityskeskusteluja. Tulos saa tu-

kea aikaisempien tutkimusten tuloksista. Kehityskeskustelujen käyminen sekä osastotuntien suun-

nitteleminen ja järjestäminen olivat myös Munnukan (1993) mukaan osastonhoitajien tehtäviä. Paa-

sovaaran (2000) mukaan sairaanhoitajat pitivät osastotunteja tärkeinä keskustelufoorumeina ja par-

haiten yksilövastuisen hoitotyön omaksumista edistäisivät osastotunnit ja keskustelutilanteet (Kuk-

kola & Pulkkinen 1991). Santalan (1995) mukaan vastuuhoitajat odottivat osastonhoitajalta jatkuvia 

ohjauskeskusteluja ja palautetta ja osastonhoitajien vastauksissa toistui useita kertoja käsite kom-

munikaatio.  

 

Etenkin siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön on erittäin tärkeää keskustella asiasta, hoitotyön 

filosofiasta ja arvoista. Tuolloin osastotunteja tulee järjestää usein ja keskustelua käydä myös epävi-

rallisemmin. Osastonhoitajan tulee suunnata keskustelua keskeisiin seikkoihin, mutta antaa henki-

lökunnalle tilaisuus tuoda esille kaikki mieltä askarruttavat asiat. Keskustelun ylläpitäminen ja 

mahdollistamien on keskeistä myös oppimisen ja työssä jaksamisen kannalta. Henkilökunnalla tulee 

olla mahdollisuus purkaa tunteitaan ja käydä läpi hoitotyössä tapahtuneita asioita, jotta mahdolliset 

ikävät asiat eivät jäisi painamaan. Yksilövastuisessa hoitotyössä omahoitajat kokevat joskus olevan-

sa yksin hoitosuhteensa kanssa ja tarvitsevat keskustelumahdollisuuksia jakaakseen tunteitaan ja 

kokemuksiaan ja saadakseen tukea työtovereilta ja osastonhoitajalta. Toisaalta nämä tilanteet ovat 

erinomaisia oppimistilanteita. Osastonhoitaja voi ottaa osastotunneilla esille hoitotyöhön liittyviä 

tilanteita ja käyttää niitä oppimistilanteina. Nämä auttavat kehittämään yksilövastuista hoitotyötä. 

Keskusteleminen uusista tutkimustuloksista ja tulosten soveltamisesta käytäntöön auttaa edistämään 

näyttöön perustuvaa hoitotyötä.  Kehityskeskustelujen avulla voidaan löytää omahoitajien henkilö-

kohtaiset vahvuudet ja toisaalta kehittämisalueet sekä osastonhoitajat voivat saada arvokasta palau-
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tetta omasta toiminnastaan ja kehittyä itse. Osastonhoitajien koulutuksessa heille tulee antaa tietoa 

etenkin kehityskeskustelujen käymisestä ja niiden merkityksestä. Tärkeänä pitäisin myös sitä, että 

osastonhoitaja käy itse kehityskeskustelussa oman esimiehensä kanssa.  

 

Erittäin tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja on henkilökunnan luottamuksen arvoinen, kuuntelee 

henkilökuntaa ja antaa palautetta (myös Kukkola & Pulkkinen 1991). Vastauksissa avoimeen ky-

symykseen osastonhoitajan toivottiin olevan myös helposti lähestyttävä, luotettava sekä henkilö-

kunnan käytettävissä ja suhtautuvan työntekijöihin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Ruoholin-

na-Jakosen (2004) mukaan hyvään johtamiseen kuuluu kuunteleminen ja aito läsnäolo sekä oikeu-

denmukaisuus. Hyvän yhteistyösuhteen pohjana on molemminpuolinen luottamus ja osastonhoita-

jan tulee kohdella henkilökuntaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti (Riiheläinen 1994). Osaston-

hoitajan tärkein ominaisuus on Tuomiston (2002) mukaan luotettavuus, lisäksi esille nousivat oi-

keudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Surakan (2006) mukaan välittämiseen kuuluu keskusteleva il-

mapiiri ja siinä painottuu saatavilla oleminen ja kuunteleminen. Kehityskeskusteluihin ja kuuntele-

misen todettiin lisääntyneen 2000-luvulle tultaessa (Surakka 2006).  Tämän tutkimuksen tuloksia 

voidaan pitää samansuuntaisina verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin. Osastohoitajan osoittama 

luottamus ja luotettavuus parantavat työilmapiiriä ja sitä kautta vaikuttaa hoitohenkilökunnan jak-

samiseen ja hoitotyön laatuun.  

 

Vastuu työilmapiiristä. Hoitohenkilökunta arvioi kolmanneksi tärkeimmäksi tehtäväksi vastuun 

työilmapiiristä, osastonhoitajat pitivät sitä viidenneksi tärkeimpänä. Nurmisen (1994) mukaan joh-

taminen vaikuttaa osaston ilmapiiriin ja osastonhoitajan johtajuus perustuu Pietarisen-Lyytisen 

(1993) mukaan mm. kannustavan ilmapiirin luomiseen ja kollegiaalisuuteen. Ruoholinna-Jakosen 

(2004) mukaan hyvä johtaja arvostaa työntekijöitään ja huolehtii siitä, että osaston henkinen ilma-

piiri on hyvä. Kukkolan ja Pulkkisen (1991) mukaan kannustavaa työilmapiiriä pidettiin parhaiten 

yksilövastuista hoitotyötä edistävänä asiana ja Riiheläisen (1994) mukaan harmoninen työskente-

lyilmapiiri on oleellinen hoitajalle voidakseen työskennellä täysipainoisesti hoitotyössä. Erittäin 

tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin ja ottaa vastuun konflikti-

tilanteiden selvittämisestä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan myös näiltä osin pitää yhdensuun-

taisina verrattuna aiempiin tutkimuksiin.  

 

Osaston työilmapiiri vaikuttaa hoitohenkilökuntaan ja hoitohenkilökunnan antaman hoitotyön laa-

tuun. Myös potilaat vaistoavat herkästi osaston ilmapiirin. Siksi osastonhoitajan tuleekin kiinnittää 

erityistä huomiota ilmapiiristä huolehtimiseen. Osastonhoitajan tehtävänä on luoda osastolle avoin 
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ja kannustava ilmapiiri, jossa on miellyttävä työskennellä ja jossa omahoitajat antavat laadukasta 

hoitoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää konfliktitilanteiden ratkaisemiseen ja epäkohtien korjaa-

miseen. Osastonhoitajien koulutuksessa tulisi panostaa konfliktijohtamiseen. Työilmapiiriin vaikut-

taa myös ylemmän johdon toiminta, joten myös sen tulisi olla kiinnostunut ruohonjuuritason arki-

päivästä.  

 

Osaston edustaminen. Neljänneksi tärkeimpänä kaikki vastaajat pitivät osaston edustamista. Erit-

täin tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja edustaa osastoa esim. osallistumalla mm. osastonhoitaja-

kokouksiin. Vastaajat, jotka ilmoittivat osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, ar-

vioivat osaston edustamisen tärkeämmäksi kuin muun työnjakomuodon ilmoittaneet vastaajat. 

Myös Sukula-Ruususen (2001) tutkimuksen tulosten mukaan osastonhoitajat kuvasivat olevansa 

osaston keulakuvia, organisaation ja yksikön edustajia ja Surakan (2006) mukaan osastonhoitajat 

toimivat PR-työssä esitellen osastoa vierailijoille.  

 

Toimiessaan osaston edustajana osastonhoitaja markkinoi omaa osastoaan ja sen henkilökuntaa sekä 

ammattitaitoa. Osastonhoitaja tuo esille myös yksilövastuista hoitotyötä. Osastonhoitaja toimii osas-

ton edustajana ja vapauttaa hoitohenkilökuntaresursseja hoitotyöhön. Osastonhoitajan tulisi omata 

hyvät vuorovaikutustaidot ja hyvä ulosanti ja tarvittaessa hankkia näihin lisäkoulutusta.  

 

Henkilöstöhallinto. Erittäin tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja huolehtii hoitohenkilöstön riittä-

vyydestä ja hoitohenkilöstöresurssien joustavasta käytöstä. Myös avoimen kysymyksen vastauksis-

sa nousi voimakkaasti esille resursseista huolehtiminen ja työvuorosuunnittelu. Tulokset ovat sa-

mansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Henkilöstöhallintoa ja erityisesti resurssien 

järjestämistä pidettiin yhtenä osastonhoitajan tärkeimmistä tehtävistä myös useissa muissa tutki-

muksissa (Leppänen 1995; Santala 1995; Sukula-Ruusunen 2001; Sinkkonen & Taskinen 2002). 

Dufvan (1995) mukaan osastonhoitajat olisivat halunneet vaikuttaa enemmän henkilöstön hankin-

taan. Surakan (2006) tutkimuksessa henkilöstöhallinnon tehtävät kuuluivat järjestelijän tehtäväku-

vaukseen ja erityisesti painottui resurssien eli töiden, työvoiman ja työaikojen järjestely. Myös työ-

vuorolistojen suunnittelua pidettiin tärkeänä. Saikkosen (2004) mukaan työvuorosuunnittelu on yksi 

osastonhoitajan keino tukea omahoitajuutta ja hoitajien ja potilaiden yhteistyösuhteita ja kuuluu 

myös vastuuhoitajamallin kehittämiseen. Hyvällä työvuorosuunnittelulla on positiivinen vaikutus 

myös henkilökunnan jaksamiseen. (Saikkonen 2004).  
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Se, että henkilöstöresursseista huolehtiminen nousi tässä aineistossa voimakkaasti esille, kertonee 

enemmänkin yleisestä henkilöstöpulasta kuin siitä, että yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta 

henkilöstöresursseista huolehtimista pidetään erittäin tärkeänä. Resursseista huolehtiminen on tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa varmaankin yksi osastonhoitajien haastavimmista tehtävistä (myös Paa-

sovaara 2000). Terveydenhuoltoalalla jo näkyvä ja tulevaisuudessa yhä pahenevaksi ennustettu 

työntekijäpula tulee vaikeuttamaan hoitohenkilöstön saatavuutta. Kentältä tulevien viestin mukaan 

suuri osa osastonhoitajien ja lähiesimiesten työajasta kuluu henkilökunnan hankkimiseen lyhyisiin, 

äkillisiin poissaoloihin. Tärkeätä olisi huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työkyvyn ylläpitä-

misestä sekä pysyvyydestä työpaikoissa. Osastonhoitajien tulisi omalta osaltaan pyrkiä tekemään 

oma osasto houkuttelevaksi ja viihtyisäksi työpaikaksi. Tärkeää on myös ylihoitajan ja koko organi-

saation toiminta niin, että organisaatio olisi houkutteleva työpaikka ja henkilöstön pysyvyyttä työ-

paikassa pystyttäisiin lisäämään. Joissakin vastauksissa tuli esille, että kiireessä, kun työvuorossa on 

kokemattomia sijaisia, tehdään vain välttämätön eikä yksilövastuista hoitotyötä ennätä toteuttaa tai 

kiireessä siirrytään tehtäväkeskeiseen hoitotyöhön. Tämä viestii sellaisesta ajatuksesta, että yksilö-

vastuisen hoitotyön toteuttaminen vaatii enemmän henkilökuntaresursseja. Mielenkiintoista olisi 

saada selville mistä tällainen olettamus on peräisin ja kuinka paikkansa pitävä se on. Työvuoro-

suunnittelulla voidaan tukea omahoitajuutta etenkin niissä toimipisteissä, joissa potilaiden tulo osas-

tolle tiedetään etukäteen. Omahoitajien työvuoroja voidaan jonkin verran sovittaa potilaan osastolle 

tuloajan ja osastolla oloajan mukaan. Päivystysluonteisilla osastoilla tämä on vaikeampaa, mutta 

selkeillä neljän-viiden päivän työjaksoilla omahoitajuuden toteuttamista voitaisiin edistää, lyhyet 

yhden-kahden päivän työjaksot eivät tue omahoitajuuden toteuttamista.  

 

Henkilökunnan tukeminen. Erittäin tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja toimii henkilökunnan 

puolestapuhujana, esikuvana ja roolimallina. Vähemmän työkokemusta ja kokemusta yksilövastui-

sesta hoitotyöstä omaavat pitivät henkilökunnan tukemista tärkeämpänä kuin enemmän kokemusta 

omaavat. Hoitohenkilökunta arvioi henkilökunnan tukemisen tärkeämmäksi kuin lähiesimiehet. 

Myös Santalan (1995) mukaan vastuuhoitajat pitivät tukemista yhtenä osastonhoitajan tärkeimmistä 

tehtävistä ja nimenomaan odottivat osastonhoitajalta tukihenkilönä toimimista ja tämän tutkimuksen 

tulokset ovat samansuuntaisia. Osastonhoitajaa pidettiin hoitotyön johtajana, jonka toiminnassa 

painottuvat tukeminen, ohjaaminen ja kannustaminen ja häneltä edellytettiin asiantuntijuutta ja tar-

vittaessa konkreettista apua (Santala 1995). Paasovaaran (2000) mukaan johdolta toivottiin tukea ja 

kiitosta ja toimista edelläkulkijoina etenkin kehitystyössä. Sukula-Ruususen (2001) mukaan hoita-

jan tulee saada kaikki mahdollinen tuki tehtävänsä hoitoon ja osastonhoitajat pyrkivätkin toimimaan 

substanssialueella asiantuntijaroolissa. Osastonhoitajan tulisi tuntea tyytyväisyyttä siitä, että työnte-
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kijät ovat tyytyväisiä ja osastonhoitaja tarjoaa mahdollisuudet tehdä laadukasta yksilövastuista hoi-

totyötä. Vähäinen osastonhoitajalta satu tuki voi vaikeuttaa mm. kehittämistoimintaa (Mäkisalo 

2002). Viitanen ym. (2002) kuvaavat osastonhoitajan yhtenä roolina huolehtivan äidin roolia, jossa 

painottuvat vastuu henkilöstön jaksamisesta, tukemisesta ja hyvinvoinnista. Tämä rooli näyttäytyy 

tällä hetkellä voimakkaimpana.  

 

Osastonhoitaja toiminta tukijana voi vaikuttaa hoitohenkilökunnan antamaan hoidon laatuun ja siksi 

siihen tulee kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää tukeminen on, mikäli hoitosuhde on pitkä ja jos-

takin syystä erityisen raskas. Osastonhoitajien tulisikin saada koulutusta myös henkilökunnan tu-

kemisesta ja toisaalta saada omalta esimieheltään tukea omalle toiminnalleen.  

 

Henkilökunnan kehittäminen. Erittäin tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja kartoittaa hoitohenki-

lökunnan koulutustarpeita, järjestää koulutusta ja kannustaa kouluttautumaan. Vastaajat, jotka olivat 

ilmoittaneet osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, arvioivat henkilökunnan kehit-

tämisen tärkeämmäksi kuin vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet jonkin muun työnjakomuodon. Myös 

avoimen kysymyksen vastauksessa esille nousi henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää yhdensuuntaisina aiempien tutkimusten tulosten kanssa. 

 

Myös Santalan (1995) mukaan osastonhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu henkilökunnan ja uusi-

en työntekijöiden koulutuksesta huolehtiminen sekä sellaisen oppimisilmapiirin luominen, jossa 

omahoitajat kehittävät tieto- ja taitotasoaan. Dufvan (1992) mukaan osastonhoitajan ydintoimintoja 

ovat opettaminen ja kehittäminen ja niiden arvioitiin myös lisääntyvän edelleen. Siirryttäessä yksi-

lövastuiseen hoitotyöhön osastonhoitajan tehtäväkenttä muuttuikin kädentyöstä suunnitteluun, ke-

hittämiseen ja kouluttamiseen (Sukula-Ruusunen 2001). Mäkisalon (2002) mukaan yksilövastuisen 

hoitotyön toteutumisen kannalta tärkeää on tavoitteellinen koulutus, jonka järjestämisestä osaston-

hoitajalla on vastuu. Lähijohtajan merkitys henkilöstön osaamisen johtamisessa, arvioinnissa, kehit-

tämisessä ja ylläpitämisessä on tärkeä myös Ruuskasen (2006) mukaan. Osastonhoitajan tulee tietää 

alaistensa osaamisalueet, osaamisen vahvuudet ja heikkoudet sekä erityisosaamisalueet (Ruoholin-

na-Jakonen 2004; Ruuskanen 2006). Erityisen tärkeää on työyhteisön osaamisvajeiden kartoittami-

nen. Työntekijöiden osaamisalueet voidaan ja tulee ottaa huomioon myös työnorganisoinnissa esim. 

työvuorosuunnittelussa. (Ruuskanen 2006.) Johtamisen haasteena onkin se, kuinka siirtää yksilöi-

den oppiminen ja osaaminen työyhteisön pääomaksi (Lammintakanen & Kinnunen 2006). Useiden 

tutkimusten (Lukander 1993; Santala 1995; Mäkisalo 2002) mukaan henkilökunta olisi kaivannut 

enemmän koulutusta ja koulutusta kaivattiin etenkin kirjaamisesta mm. Santalan (1995) mukaan. 
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Viitasen (2002) mukaan yksi osastonhoitajan rooli on asiantuntijan ja kehittäjän rooli, johon kuuluu 

hoitohenkilökunnan koulutuksen järjestäminen ja resurssien turvaaminen asiakaslähtöiselle ja yksi-

lövastuiselle hoitotyölle. Hoitotyön kehittämiseen osastonhoitaja osallistuu oma työpanoksen lisäksi 

mahdollistamalla ja vetämällä erilaisia laatuprojekteja sekä ohjaamalla yksittäisiä hoitoyöntekijöitä 

asiantuntijatehtävissä. (Viitanen 2002.)  

 

Voidakseen toteuttaa korkealaatuista hoitotyötä hoitohenkilökunta tarvitsee jatkuvasti uutta tietoa ja 

lisäksi sähköiset potilastietojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Osastonhoitajan tulee kartoittaa kou-

lutustarpeita ja järjestää koulutusta sekä motivoida ja kannustaa kouluttautumaan. Koulutustarpei-

den ja henkilökunnan pätevyyden kartoittamisessa uudet sähköiset pätevyys– ja koulutusrekisterit 

helpottavat osastonhoitajan työtä. Osastonhoitajan tulee kuitenkin seurata henkilökuntansa päivit-

täistä toimintaa jotta hän pystyy arvioimaan pätevyyttä myös sen avulla. Myös kehityskeskustelut 

auttavat kartoittamaan kehittymiskohteita. Osastonhoitajalla tulee olla systemaattiset arviointimene-

telmät, jotka ovat avoimesti kaikkien tiedossa. Osastonhoitajien koulutuksessa tulee osastonhoitajil-

le antaa tietoa erilaisista arviointimenetelmistä.  

 

Hoitotyön kehittäminen. Osastonhoitajan toimimista hoitotyön kehittäjänä pidettiin erittäin tär-

keänä. Erityisen tärkeänä pidettiin, että osastonhoitaja tunnistaa kehittämiskohteita osastolla, seuraa 

hoitotyön kehittymistä omalla erikoisalallaan, suunnittelee hoitotyön kehittämistä ja toimii kehittä-

misen käynnistäjänä, arvioi hoitokäytäntöjä/hoitotyötä ja on vastuussa laadunvarmennuksesta osas-

tolla. Yliopistokoulutuksen saaneet vastaajat pitivät hoitotyön kehittämistä tärkeämpänä kuin kou-

luasteen/toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Avoimen kysymyksen vastauksissa tärkeänä pidettiin 

omahoitajuuteen kannustamista ja sen kehittämistä. Tulos tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia. 

Santalan (1995) mukaan sekä vastuuhoitajat että sijaishoitajat pitivät hoitotyön kehittämistä ja re-

surssien järjestämistä myös kehittämistä varten osastonhoitajan tärkeinä tehtävinä. Mäkisalon 

(2002) mukaan kirjaamisen kehittyminen ja kehittäminen on tärkein yksilövastuisen hoitotyön to-

teutumista tukeva tekijä.  Hoitotyön arviointia pidettiin tärkeinä myös Saikkosen (2004) ja Surakan 

(2006) tutkimuksien mukaan.  

 

Yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta on erittäin tärkeää sen kehittäminen edelleen ja hoitotyön 

laadun varmistaminen. Hoitotyötä tulisi kehittää tutkitun tiedon perusteella ja näyttöön perustuvan 

hoitotyön kehittäminen onkin osastonhoitajien työn haaste. Osastonhoitajia tulisi kouluttaa käyttä-

mään tutkittua tietoa hoitotyön kehittämisessä.   
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Taloushallinto. Suurin osa vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja osallistuu päätök-

sentekoon laite- ja materiaalihankinnoista, seuraa ja suunnittelee osaston taloutta. Yhtä tärkeänä ei 

sen sijaan pidetty sitä, että osastonhoitaja on vastuussa hoitotyön kustannuksista. Vastaajat, jotka 

ilmoittivat osastonsa työnjakomuodoksi yksilövastuisen hoitotyön, arvioivat taloushallinnon tehtä-

väalueen tärkeämmäksi kuin vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet osastonsa työnjakomuodoksi jonkin 

muun työnjakomuodon. Mitä enemmän vastaajalla oli kokemusta yksilövastuisesta hoitotyöstä, sitä 

tärkeämpänä taloushallintoa pidettiin. Dufvan (1992) ja Narisen (2000) mukaan taloushallinnon, 

johon kuuluvat talouden seuranta, suunnittelu, vastuu budjetin toteutumisesta ja jossakin määrin sen 

laatiminen, tuotteistus ja kustannuslaskenta, arvioitiin lisääntyvän. Narisen (2000) tutkimuksen mu-

kaan osastonhoitajat osallistuivat myös yksikön hankintoihin ja laskujen käsittelyyn. Narisen (2000) 

mukaan taloushallinnon tehtäviä pidettiin vähiten tärkeinä osastonhoitajan tehtävinä, mikä tulos 

eroaa tämän tutkimuksen tuloksista. Surakan (2006) tutkimuksessa taloushallinnon tehtävät kuului-

vat järjestelijän tehtäväkuvaukseen ja niitä olivat talousarvion tekeminen, seuranta, taloudellinen 

ajattelu, yleensä rahojen käsittely mm. raha-anomukset ja potilaiden rahoista vastaaminen sekä hen-

kilökunnan kustannustietoisuuden lisääminen sekä palkkausperusteisiin ja sopimusohjaukseen liit-

tyvät taloudelliset seurannat.  

 

Mielenkiintoista on, että vastaajat pitivät osastonhoitajan osallistumista päätöksentekoon laite- ja 

materiaalihankinnoista tärkeämpänä kuin vastuuta hoitotyön kustannuksista. Mielenkiintoista on 

myös se, että tämän tutkimuksen mukaan taloushallinnon tehtäviä ei pidetä vähiten tärkeinä osas-

tonhoitajan tehtävinä kuten Narisen (2000) tutkimuksen mukaan. Johtuuko tulos siitä, että kustan-

nustietoisuus on lisääntynyt ja taloudellista ajattelua pidetään nykyään tärkeämpänä kuin 2000-

luvun alussa?  

 

Vastuu työnohjauksesta. Vastaajat pitivät erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja järjestää työnohja-

usta ja kartoittaa omahoitajien työnohjaustarpeita. Hoitohenkilökunta arvioi vastuun työnohjaukses-

ta tärkeämmäksi kuin lähiesimiehet. Vähemmän aikaa hoitotyön työkokemusta ja kokemusta yksi-

lövastuisesta hoitotyöstä omaavat pitivät osastonhoitajan vastuuta työnohjauksesta tärkeämpänä 

kuin ne, joilla oli enemmän kokemusta. Vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet osastonsa työnjakomuo-

doksi yksilövastuisen hoitotyön, osastonhoitajan työnohjausvastuun tärkeämmäksi kuin vastaajat, 

jotka olivat ilmoittaneet jonkin muun työnjakomuodon. Myös Santalan (1995) mukaan yksi osas-

tonhoitajan tärkeimmistä tehtävistä on työnohjauksen järjestäminen ja antaminen. Kukkolan ja 

Pulkkisen (1991) sekä Santalan (1995) tutkimuksien mukaan omahoitajat toivoivat työnohjausta 
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erityisesti osastonhoitajalta ja Dufvan (1995) mukaan työnohjaus onkin välttämätöntä yksilövastui-

sen hoitotyön toteutumisessa.  

 

Osastonhoitajan roolia voidaan pitää merkittävänä etenkin systemaattisen työnohjaustarpeiden kar-

toittajana ja työnohjauksen järjestäjänä. Siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön sekä tilanteissa, 

joissa hoitosuhde on pituutensa tai muun syyn vuoksi erityisen rankka, on tärkeää huolehtia siitä, 

että omahoitajat pääsevät työnohjaukseen purkamaan omia kokemuksiaan ja tunteitaan ja jakamaan 

ajatuksiaan. Osastonhoitajan toimimista työnohjaajana on syytä pohtia tarkoin. Voiko osastonhoita-

ja toimia työnohjaajana omalle henkilökunnalleen?  Onko työnohjauksen ilmapiiri täysin avoin ja 

luottamuksellinen, jos esimies toimii ryhmän vetäjänä? Uskaltavatko omahoitajat puhua kaikista 

mieltään painavista asioista? Vaikuttavatko työnohjauksessa esille tulleet asiat osastonhoitajan suh-

tautumiseen omahoitajiin? Usein täysin ulkopuolinen työnohjaaja ja näkökulma voivat toimia pa-

remmin. Osastonhoitajilla voisi olla jonkin verran työnohjaukseen liittyvää koulutusta, sillä osas-

tonhoitajan rooli voi olla merkittävä tilanteissa, joissa omahoitaja haluaa välittömästi purkaa tunto-

jaan. Ylihoitajan tehtävänä on huolehtia osastonhoitajan työnohjauksen järjestämisestä, jotta osas-

tonhoitaja itse jaksaa tehdä vaativaa työtään.  

 

Vastuu omahoitajuuden toteutumisesta. Vastaajat pitivät erittäin tärkeänä, että osastonhoitaja 

ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa omahoitajuuteen ja huolehtii siitä, että jokaisella potilaalla on 

omahoitaja. Siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön osastonhoitajien tehtävänä oli omahoitajien 

ohjaaminen myös Munnukan (1993) tutkimuksen mukaan. Vähemmän tärkeänä pidettiin sitä, että 

osastonhoitaja nimeää potilaille omahoitajat. Munnukan (1993) tutkimuksen mukaan siirryttäessä 

yksilövastuiseen hoitotyöhön osastonhoitajat jakoivat alkuun potilaat omahoitajille, mutta jo muu-

taman kuukauden kuluttua omahoitajat alkoivat yhä useammin ehdottaa, että he saisivat itse valita 

potilaansa. Saikkosen (2004) mukaan yksilövastuisen hoitotyön kehittymisen toisella tasolla osas-

tonhoitajat ohjaavat potilaat omahoitajille ja yksilövastuisen hoitotyön kehittyessä edelleen omahoi-

tajat valitsevat itse potilaansa, mutta toisaalta osastonhoitaja huolehtii kaikille potilaille omahoitajat. 

Myös näitä tuloksia voidaan pitää samansuuntaisina. Yksilövastuisen hoitotyön toteutumisessa on 

tärkeää, että potilaat saavat omahoitajat mahdollisimman pian sairaalaan tulonsa jälkeen. Siksi on 

tärkeää, että omahoitajat itse aktiivisesti ottavat omia potilaita eikä odoteta sitä, että osastonhoitaja 

tulee töihin. On luontevaa, jos omahoitajaksi valikoituva hoitaja vastaanottaa potilaan ja pystyy jo 

tulotilanteessa ja –haastattelussa luomaan kontaktin potilaaseen. Toisaalta osastonhoitajan tulee 

kantaa vastuunsa omahoitajuuden toteutumisesta tarkistamalla ajoittain, että kaikilla potilailla on 

omahoitaja. Kentältä tulevien viestien hoitajat eivät motivoidu nimeytymään omahoitajiksi syyttäen 
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kiirettä. Tuolloin osastonhoitajan tehtävänä on motivoida ja patistella hoitohenkilökuntaa. Mielen-

kiintoista on myös se, että osastonhoitajan vastuuta omahoitajuuden toteutumisesta ei pidetty ko-

vinkaan tärkeänä, mutta avointen kysymysten vastauksissa tuli esille, että osastonhoitaja voi tukea 

omahoitajuutta kantamalla vastuuta sen toteutumisesta.  

 

Avoimella kysymyksellä kysyttiin mitkä muut osastonhoitajan tehtävät ovat keskeisiä yksilövastui-

sen hoitotyön näkökulmasta. Vastaajat toivat esille, että osastonhoitajan tulisi olla tietoinen osaston 

tapahtumista ja arkitodellisuudesta, tuntea oman erikoisalansa potilaiden diagnoosit ja hoitokäytän-

nöt sekä hoidon vaativuus ja huolehtia henkilökunnan jaksamisesta. Osastonhoitajan tietoisuus 

osaston ja hoitohenkilökunnan arkipäivästä nousi esille erittäin voimakkaasti. Osastonhoitajan tulisi 

selkeästi olla enemmän läsnä osaston arkitodellisuudessa ja näkyä osastolla ja olla henkilökunnan 

käytettävissä. Jotkut vastaajat oivat esille, että osastonhoitaja on aina jossakin kokouksessa. Toisaal-

ta strukturoitujen kysymysten vastauksissa pidettiin tärkeänä, että osastonhoitaja osallistuu kokouk-

siin. Osastonhoitajan olisikin löydettävä tasapaino kokouksiin osallistumisen ja osastolla läsnäolon 

välillä. Olisi varmaankin syytä pohtia voisiko apulaisosastonhoitaja edustaa välillä osastoa.  

 

Osastonhoitajan keinot tukea omahoitajuutta. Osastonhoitajan keinoina tukea omahoitajuutta 

tulivat esille vastuu omahoitajuuden toteutumisesta, henkilökunnan ja hoitotyön kehittäminen, hen-

kilöstöhallinto, hoitotyöhön osallistuminen, keskustelun ylläpitäminen, aito läsnäolo ja henkilökun-

nan tukeminen.  

 

Myös osastonhoitajan keinona tukea omahoitajuutta erityisesti resursseista huolehtimisella ja työ-

vuorosuunnittelulla oli vastaajien arvion mukaan suuri merkitys omahoitajuuden tukemisessa. Tär-

keänä pidettiin, että perehdyttämisaika huomioidaan työvuorosuunnittelussa. Työvuorojen suunnit-

telua pidettiin tärkeänä myös hoitohenkilökunnan jaksamisen kannalta. Tärkeänä pidettiin työnjaon 

tasapuolisuutta ja sen selvittämistä, miksi kaikki eivät halua toimia omahoitajina. Näissä vastauksis-

sa heijastuu hoitohenkilökunnan väsymys ja yhä lisääntyvä työtaakka. Organisaatioiden ja osaston-

hoitajien haasteena onkin hoitohenkilökunnan jaksamisesta, työssä viihtymisestä ja työkyvyn yllä-

pitämisestä huolehtiminen. Tämä ei ole ainoastaan osastonhoitajan tehtävä vaan siihen on kiinnitet-

tävä huomiota laajemmalla tasolla. Esille tuli myös hoitotyötä tukevien toimintojen sujuvuuden 

varmistaminen, mikä tarkoittaa moniammatillisen yhteistyön tekemistä ja työnjaon selventämistä 

myös niiden kesken, jotka eivät osallistu välittömään hoitotyöhön. Vastaajien mukaan tärkeää on 

selvittää mitä yksilövastuinen hoitotyö tarkoittaa ja merkitsee potilaille, omaisille ja hoitohenkilö-

kunnalle ja luoda jokaiselle osastolle sopiva tapa toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä. Yksilövastui-
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sen hoitotyön merkityksestä potilaille ja omaisille tarvittaisiinkin lisätutkimusta. Mielenkiintoista 

on, että osastonhoitajan osallistuminen välittömään hoitotyöhön tukisi vastaajien arvion mukaan 

myös yksilövastuisen hoitotyön toteutumista. Osastonhoitajan tulisi olla enemmän kentällä, konk-

reettisesti hoitotyössä mukana, osallistua alaistensa arkeen. Strukturoitujen kysymysten vastauksis-

sa taas osastonhoitajan osallistumista hoitotyöhön pidettiin yhtenä vähiten tärkeänä tehtävänä. Tätä 

tulosta voidaan pitää samansuuntaisena Kansteen (2005) tulosten kanssa. Toisaalta osa vastaajista 

oli sitä mieltä, ettei osastonhoitajan tulisi paikata henkilökuntavajetta eikä osallistua päivittäiseen 

konkreettiseen omahoitajuuteen. 

 

Lähiesimiesten koulutustarpeet. Lähiesimiehet toivoivat eniten koulutusta ihmisten johtamisesta; 

esimiestaidoista, henkilöstöjohtamisesta ja konfliktijohtamisesta (myös Leppänen 1995; Narinen 

2000; Rajala 2003). Toiseksi eniten koulutusta toivottiin taloushallinnosta. Myös Dufvan (1992), 

Narisen (2000) ja Rajalan (2003) tutkimuksien mukaan osastonhoitajat kokivat valmiutensa hei-

koiksi ja tarvitsevansa lisäkoulutusta taloushallinnon tehtäviin. Taloushallinnon tehtäviin tarvitaan-

kin konkreettista käytännönläheistä koulutusta, sillä tämänhetkinen yliopistokoulutus ei anna riittä-

viä valmiuksia taloushallinnon tehtäviin. Lisäkoulutusta tarvittiin myös hoitotyön tutkimuksista ja 

niiden käynnistämisestä (myös Dufva 1992; Rajala 2003). Näyttöön perustuvan hoitotyön edistämi-

seksi ja yksilövastisen hoitotyön kehittämiseksi tämä on välttämätöntä. Lisäkoulutusta tarvittiin 

myös tiedottamisen järjestämisestä kolmivuorotyössä. Tiedottaminen onkin yksi haaste osastonhoi-

tajan työssä. Syytä on pohtia tiedottamistapoja ja –keinoja. Perehdytysohjelmaa osastonhoitajille 

pidettiin tärkeänä. Perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää mm. henkilökunnan ja osastonhoitajien 

työssä pysymisen kannalta ja siksi siihen kannattaisi panostaa. Lyhyen aikaa esimiehenä toimineet 

tai sijaiset kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta kaikesta. Koulutusta koettiin kuitenkin olevan saata-

villa hyvin. Kaksi vastaajaa mainitsi käyneensä ammattikorkeakoulun johtamisen ja esimiestyön 

erikoistumisopinnot ja koki sieltä saadut tiedot hyviksi lähiesimiehen toimintaan liittyen. Tämä ker-

too siitä, että osastonhoitajat tarvitsevat käytännönläheistä lisäkoulutusta.  

 

Mielenkiintoisena voidaan pitää myös sitä, että useat vastaajat kuvasivat osastonsa työnjakomuotoa 

huone- ja työvuorokohtaiseksi yksilövastuiseksi hoitotyöksi. Tuolloin on syytä pohtia osaston hoito-

työn filosofiaa, onko kyseessä potilaskeskeinen yksilövastuinen hoitotyö vai jokin muu hoitotyön 

filosofia. Omahoitajien toiminta kokonaisvaltaisen hoitotyön toteuttajana ja hoitotyön suunnittelija-

na ei tullut myöskään esille kovinkaan monessa vastauksessa, mikä antaa myös syytä pohtia hoito-

työn filosofiaa. Toisaalta kysymyksessä pyydettiin kuvailemaan työnjakomuotoa, ei hoitotyön filo-

sofiaa.  
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6.3. Johtopäätökset, jatkotutkimushaasteet ja tutkimuksen merkitys 
 

1. Osastonhoitajan tärkeimpiä tehtäviä ovat sekä hoitohenkilökunnan että lähiesimiesten mu-

kaan tiedottaminen ja keskustelun ylläpitäminen. Vähiten tärkeitä tehtäviä ovat hoitotyöhön 

osallistuminen, vastuu omahoitajuuden toteutumisesta ja tutkimusmyönteisyys.  

2. Osastonhoitaja voi tukea omahoitajuutta henkilöstöhallinnon keinoin huolehtimalla henki-

löstöresursseista ja työvuorojärjestelyin sekä tukemalla henkilökuntaa ja kantamalla vastuuta 

omahoitajuuden toteutumisesta.   

3. Lähiesimiehet tarvitsevat eniten koulutusta esimiestaidoista, ihmisten johtamisesta, henki-

löstöjohtamisesta, konfliktijohtamisesta ja tutkimustiedon hyödyntämisestä.  

 

Osastonhoitajan tehtäviä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ei ole aiemmin tutkittu. Tässä 

tutkimuksessa päädyttiin tilastollisiin testauksiin, vaikka laadullinen tutkimus olisi voinut tuottaa 

syvällisempää aineistoa. Lisäksi päädyttiin kysymään vastaajien mielipidettä tärkeimmistä tehtävis-

tä eikä arviota osastonhoitajan toiminnasta.  

 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimus tuotti 

ensimmäisiä tuloksia osastonhoitajan tehtävistä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Jatkotut-

kimusta alueella tarvitaan. Jatkotutkimuksessa voisi esimerkiksi selvittää, miten hoitohenkilökunta 

ja osastonhoitajat arvioivat näiden tehtävien toteuttamista ja sen vaikutusta yksilövastuisen hoito-

työn toteutumiseen. Myös ylihoitajien näkemyksiä osastonhoitajan tärkeimmistä tehtävistä tulisi 

selvittää, jotta saataisiin selville ovatko eri ammattiryhmien käsitykset samanlaisia. Laadullinen 

tutkimus toisi myös syvällisempää tietoa osastonhoitajan tehtävistä ja toiminnasta. Erityisen tärkeä-

nä pitäisin sen selvittämistä, miten osastonhoitajat tukevat omahoitajia ja miten sitä voisi kehittää. 

Tärkeää olisi myös selvittää miten tutkimusmyönteisyyttä ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä voitai-

siin edistää.  

 

Tämä tutkimus on tärkeä siksi, että Suomessa on varsin vähän tehty tutkimusta osastonhoitajan roo-

lista omahoitajuudessa. Aihetta on käsitelty osana yksilövastuista ja omahoitajuutta käsittelevissä 

tutkimuksissa. Osastonhoitajien tehtävänä on mahdollistaa omahoitajuus ja yksilövastuinen hoitotyö 

ja he tarvitsevat perusteltua ja tutkittua tietoa johtajuudesta yksilövastuisessa hoitotyössä pystyäk-

seen toimimaan omahoitajuuden mahdollistajina ja tukijoina. Siksi on tärkeää saada tutkittua tietoa 

osastonhoitajan tehtävistä ja roolista omahoitajuudessa ja siten antaa osastonhoitajille lisää tietoa 
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heidän roolistaan. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi osastonhoitajien koulu-

tuksessa ja kehitettäessä osastonhoitajien työtä. 

 

Kehittämällä osastonhoitajien toimintaa voidaan vaikuttaa potilaiden saamaan hoidon laatuun. Joh-

taminen on todettu keskeiseksi hoidon laatua määrääväksi tekijäksi hoitotyön johtamista ja johta-

mistyylejä koskevissa tutkimuksissa (Kinnunen 1992). Ottamalla huomioon henkilökunnan toiveet 

ja tarpeet henkilökunta viihtyy paremmin työssään ja työmotivaatio paranee ja hoidon laatu kohe-

nee. Tiedon lisääntyessä osastonhoitajat pystyvät paremmin tukemaan hoitohenkilökuntaa omahoi-

tajuuteen ja siten toteuttamaan organisaation tavoitteita.  

 

Kun ylihoitajat saavat tutkittua tietoa osastonhoitajien tehtävistä omahoitajuudessa, he osaavat pa-

remmin tukea osastonhoitajien hoitotyön johtamisessa ja järjestämään osastonhoitajille heidän tar-

vitsemaansa lisäkoulutusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              82 

 

LÄHTEET  
 
Aalto, L., Hätönen, H. & Vaherva, T. 1992. Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen. Käsikirja. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö. Frenkell. 
 
Aalto, P. 2002. Omahoitajuuden kehittäminen tutkimusten ja koulutusprojektien avulla Tampereen 
yliopistollisen sairaalan konservatiivisella tulosalueella. Teoksessa T. Munnukka & P. Aalto  
(toim.) Minun hoitajani – Näkökulmia omahoitajuuteen. Helsinki: Tammi. 82-99. 
 
Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1999. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset perusteet. WSOY: 
Porvoo-Helsinki-Juva.  
 
Asikainen, M. 1996. Osastonhoitaja hoitotyön johtajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Oulun 
yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Autio, P. 1998. Osastonhoitajien kokemuksia hoitotyön johtamisesta. Oulun yliopisto. Hoitotieteen 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Benner, P. 1993. Aloittelijasta asiantuntijaksi. SHKS. WSOY: Juva.  
 
Binnie, A. & Titchen A. 1999. Freedom to Practice. Oxford: Butterworth-Heineman.  
 
Burns, N. & Grove, S.K. 2005. The Practice of Nursing Research; Conduct, Critique and Utiliza-
tion. 4th Edition. W.B. Saunders Company. West Washington Square. Phidadelphia.  
 
Cameron-Buccheri, R. & Ogier, M.E. 1994. The USA’s nurse managers and UK’s ward sisters: 
critical roles for empowerment. Journal of Clinical Nursing, 3(4), 205 – 212.  
 
Cardner, K. 1991. A summary of findings of a five-year comparison of primary and team nursing.  
Nursing research 40(2), 113 – 117. 
 
Drach-Zahavy, A. & Dagan, E. 2002. From caring to managing and beyond: an examination of the 
head nurse’s role. Journal of Advanced Nursing, 38(1), 19-27. 
 
Drach-Zahavy, A. 2004. Primary nurses’ performance: role of supportive management. Journal of 
Advanced Nursing, 45(1), 7-16. 
 
Doherty, C. 2003. Modernisation: the role of ward sisters and charge nurses. Nursing Standard 17 
(52), 33-35.  
 
Dufva, H. 1992. Terveydenhuollon osastonhoitajien työ, työhön liittyvät tekijät ja työn ydintoimin-
not nyt ja lähitulevaisuudessa. Kuopion yliopisto. Terveyshallinnon ja –talouden laitos. Pro gradu-
tutkielma. 
 
Dufva, H. 1995. Terveydenhuollon osastonhoitajien työ, työn muutokset ja koulutustarpeet. Kuopi-
on yliopisto. Terveyshallinnon ja –talouden laitos. Lisensiaatin tutkielma. 
 



                                                                                              83 

Eiloart, L. 1998. Promoting the role of ward sisters and chargen nurses. Nursing standard 12(30), 
40-42.  
 
Elo, A-L. & Leppänen, A. 1997. Esimies työkyvyn tukena. Työterveyslaitos: Helsinki.  
 
Ersser, S. & Tutton E. 1991. Primary Nursing – A Second Look. Teoksessa Ersser, S. & Tutton, E. 
(ed.) Primary Nursing in Perspective. Scutari Press, the Royal College of Nursing Middlesex. 3-30. 
 
Firth, K. 2002. Ward leadership: balancing the clinical and managerial roles. Professional Nurse vol 
17 no 8, 486-489. 
 
Fisher, A. & Muller, M. 2000. Perceptions of nursing service managers in South African Military 
Services on their level of motivation (Article in Afrikaans, abstract in English) Curations 23(4), 63 
– 71. 
 
Fox, R.T., Fox, D.H. & Wells, P.J. 1999. Performance of first line management functions on pro-
ductivity of hospital unit personnel. Journal of Advanced Nursing, 29(9), 12 – 18.  
 
Gould, D., Kelly, D. & Maidwell, A. 2001. Clinical nurse managers’ perceptions of factors affect-
ing role performance. Nursing Standard 15(16), 33-37.  
 
Grönroos, E. & Perälä, M-L. 2004. Johtamistutkimus terveydenhuollossa – kirjallisuuskatsaus. Sta-
kes. Aiheita 22/2004. Helsinki.  
 
Haapaniemi, M. & Hiltunen, L. 2000.  Ammatillinen yhteistyö muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa 
– kyselytutkimus sairaanhoitajille. Kuopion yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Hall, LM. & Donner GJ 1997. The changing of hospital nurse managers: a litterature review. Cana-
dian Journal of Nursing Administration 10(2) 14-39, abstrakti. 
 
Halla, T. 1994. Osastonhoitaja hoitotyön johtajana TYKSissä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. 
Pro gradu -tutkielma. 
 
Harkila, A. 1991. Muutosprosessi siirryttäessä omahoitajakäytäntöön. Tampereen yliopisto. Hoito-
tieteen laitos. Lisensiaatintutkimus. 
 
Hegyvary, S. T. 1991 Yksilövastuinen hoitotyö. Helsinki: Kirjayhtymä. 
 
Heikkilä, T. 2001. Tilastollinen tutkimus. Oy Edita Ab: Helsinki.  
 
Heinonen, J. & Järvinen, A. 1997. Henkilöstöasiat yrityksen menestystekijöinä. Otava. Keuruu: 
Otavan Kirjapaino. 
 
Helevaara, S. 1995. Omahoitajasuhteen hoitavien tekijöiden ja omahoitajien valikoitumisen ja oma-
hoitajien keskinäisen suhteen kuvausta etnonursing-menetelmällä. Turku. Opinnäytetyö. 
 
Hilden, R. 1999. Sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys ja ammatilliseen pätevyyteen vaikuttavat 
tekijät. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.  
 
Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2002. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
 



                                                                                              84 

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2002. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSOY. 
 
Härkönen, E., Kuronen, M.J. & Nissinen J.H. 2003. Uusi ihmisten johtaminen. Tulos-kirjat: Hel-
sinki.  
 
Hätönen, H. 1998. Osaava henkilöstö – nyt ja tulevaisuudessa. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. 
Vantaa: Tummavuoren Kirjapaino Oy.  
 
Juuti, P. 1992. Organisaatiokäyttäytyminen. Aavaranta-sarja. Otava: Helsinki. 
 
Juuti, P. & Vuorela, A. 2002. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. PS-kustannus. Aavarantasarja 
n:o 51. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  
 
Kalasniemi, M., Kuivalainen, L. & Ryhänen A. 2002. Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen Poh-
jois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Mittarin kehittäminen ja testaaminen. Pohjois-
Karjalan Sairaanhoitopiirin julkaisuja 32: Joensuu.  
 
Kangas, S., Kee, C.C. & McKee-Waddle, R. 1999. Orgazionl factors, nurses’ job satisfaction, and 
patient satisfaction with nursing care. Journal of Nursing Administration, 29(81), 32 – 42.  
 
Kanste, O. 2005. Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus terveyden-
huollossa. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis D 825.  
 
Karpov, I. 1988. Yksilövastuisen hoitotyön sisäistyminen – avain muutokseen. Sairaanhoitaja 1988 
1, 4 – 10.  
 
Karpov, I. 1992. Yksilövastuisen hoitotyön perusteita. Teoksessa Parviainen T., Mölsä, A., Karpov, 
I. & Kehä, H. (toim.) Johdonmukainen terveyden ja sairaanhoito. Kirjayhtymä Oy: Helsinki. 
 
Kauhanen, J. 2004. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 5.-6. painos. WSOY. Vantaa: Dark Oy. 
 
Kaukkila, H., Lauri, S., Järvi, L., Kärkkäinen, K. & Suominen, L. 1999. Potilaslähtöinen hoitotyö. 
Potilaan kokemuksia vuodeosastolla toteutuneesta hoidosta. Turun yliopistollinen keskussairaala. 
Hoitotyön julkaisusarja A:28: Turku. 
 
Kiikkala, I. 1985. Omahoitaja. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Kinnunen, J. 1992. KYSin johtaminen ja kulttuuri muuttuvassa toimintaympäristössä. Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin julkaisu no 4. Kuopion yliopistollinen sairaala: Kuopio. 
 
Kinnunen, J. & Vuori J. 1999. Hoitotyön johtamisen perusulottuvuudet ja toimintamallien muutok-
set. Teoksessa: Simoila, R. (toim.) Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy. Tampere: Tammer-
Paino Oy. 26 – 52. 
 
Koivuselkä, J., Aalto, P. & Välimäki M. 2002a. Osastonhoitajan rooli omahoitajuudessa Tampereen 
yliopiston konservatiivisella tulosalueella. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 13/2002. 
 
Koivuselkä, J., Sahlsten, K. & Aalto, P. 2002b. Omahoitajuuden toteutuminen hoitohenkilökunnan 
arvioimana konservatiivisella tulosalueella v. 2002. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 
12/2002. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy.  
 



                                                                                              85 

Korhonen, R. & Koskela, A.1995. Hoitohenkilökunnan koulutustarpeen arviointia siirryttäessä yk-
silövastuiseen hoitotyöhön. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Koski, A. 1993. Hoitohenkilökunnan käsityksiä ja kokemuksia osastonhoitajan toiminnasta. Helsin-
gin yliopisto. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Krause, K. 1991. Esipuhe suomalaiseen laitokseen. Teoksessa Hegyvary S. Yksilövastuinen hoito-
työ. Kirjayhtymä: Helsinki. 7 – 8. 
 
Krause, K. & Kiikkala, I. 1996. Hoitotieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiä Hygieia. Kirja-
yhtymä Oy: Helsinki.  
 
Krejci, J. 1999. Changing Roles in Nursing: Perceptions of Nurse Administrators. 29(3), 21 - 29. 
 
Kukkola, O. & Pulkkinen, R. 1991. Hoitotyön nykytilanne – Yksilövastuisen hoitotyön toteutumi-
nen vuodeosastolla. Kuopion yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Kyngäs, H. & Vanhanen L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede 11(1), 3 – 12.  
 
Lammintakanen J. & Kinnunen J. 2006. Hoitotyön osaamisvaatimukset ja merkitys tulevaisuuden 
terveyspalveluissa. Teoksessa Miettinen M., Hopia, H., Koponen L. & Wilskman K. Inhimillisten 
voimavarojen johtaminen. Hoitotyön vuosikirja 2006. Sairaanhoitajaliitto. Gummerus kirjapaino 
Oy. 9 – 28. 
 
Larmi, A. & Risku, A. 1997. Hoitotyön johtaminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen 
alueella olevissa terveyskeskuksissa. Vaasan yliopisto. Sosiaali- ja terveydenhallinnon pro gradu – 
tutkielma.  
 
Lehtoranta, R. 1986. Vastuuhoitajamallin soveltuvuus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
lastenklinikan veri- ja syöpätautien osastolle. HYKS. Tutkimusjulkaisuja 2/1986. 
 
Leppänen, T. 1995. Osastonhoitaja sairaanhoitajan ammatillisen kasvun tukijana. Kuopion yliopis-
to. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Lewis, T. 1990. The hospital wars sister: professional gatekeeper. Journal of Advanced Nursing 
15, 808-818. 
 
Litwin, R. Beauchesne, K. & Rabinowitz, B. 1997. Redesigning the Nurse Manager Role: A Case 
Study. Nursing Economics vol 15 no 1, 6-14.  
 
Lukander, E. 1993. Vastuuhoitajamallin toteutumisen arviointi. Helsingin yliopistollinen sairaala. 
Tutkimusjulkaisuja 4/93. Pro gradu -tutkielma. 
 
Lumijärvi, I. 1985. Johtamistyön sisällöstä. Johtamistyön universalistiset ja yrityspohjaiset kuvauk-
set valtionhallinnon johtamistyön tulkitsijoina – metodisia ja sisällöllisiä perspektiivejä. Julkishal-
linnon julkaisusarja no 1/1985.A. Tampereen yliopisto. 
 
Luoma, E. 2006. Yksilövastuinen hoitotyö – kirjallisuuskatsaus vuosilta 1990 – 2005. Turun yli-
opisto, Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.  
 



                                                                                              86 

Luotolinna-Lybeck, H. 1991. Yksilövastuinen hoitotyö. Hoitohenkilökunnan edellytysten arvioin-
tia. Hoitotiede, 3(3), 96 – 102.  
 
Manfredi, C.M. 1996. A descriptive study of nurse managers and leadership. Western Journal of 
Nursing Research 18(3), 314 – 329.  
 
McGibbon, G. 1997. The ward sister/charge nurse as ‘on site’ manager. Nursing Standard 11(36), 
34-37. 
 
Melchior, M.E.W., Halfens, R.J.G., Abu-Saad, H.H., Philipsen H., van den Berg A.A. & Gassman 
P. 1999. The effects of primary nursing on work related factors. Journal of Advanced Nursing 29 
(1), 33 – 96.  
 
Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen päättelyn perusteet. Metodologia – sarja 3. International Met-
help. 
 
Metsämuuronen, J. 2001. SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. Metodologia – sarja 5. International 
Methelp.  
 
Mettiäinen, S. 2001. Osastonhoitajien virkamiespätevyys. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. 
Pro gradu -tutkielma. 
 
Miller, E. 1999. Reengineering the Role of a Nurse Manager in Patient-Centered Care Organization. 
Journal Nursing Care Qulaity 13(6), 47-56. 
 
Mintzberg, H. 1980. The Nature of Managerial Work. Practice Hall. Inc. Englewood Cliffs, New 
Jersey. 
 
Mintzberg, H. 1989. Mintzberg of Management. Inside our strange world of organizations. The Free 
Press, New York. 
 
Mintzberg, H. 1996. Musings on Management. 10 ideas designed to rile everyone who cares about 
management. Harward Bussiness Review  July-August 74(4), 61-67. 
 
Munnukka, T. 1993. Tehtävien hoidosta yksilövastuiseen hoitotyöhön. Akateeminen väitöskirja. 
Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol. 375.  
 
Munnukka, T. & Aalto, P. 2002 (toim.) Minun hoitajani – näkökulmia omahoitajuuteen. Hygienia. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi: Vantaa.  
 
Murtola, E. 1993. Potilaiden kokemuksia yksilövastuisen hoitotyön toteutumisesta vuodeosastolla. 
Pro Nursing Ry, Julkaisusarja C. 
 
Mäkelä, T. 1993. Tehtäväkeskeisestä työnjakomallista yksilövastuiseen hoitotyöhön. Kehittämistut-
kimus Lastenlinnan sairaalan lastenpsykiatriselta osastolta P11.  
 
Mäkisalo, M. 2002. Kannattaako kehittämistoiminta? Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen arvi-
ointia Etelä- Karjalan keskussairaalassa. Sairaanhoitaja 10, 19 – 22.  
 
Narinen, A. 2000. Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. 
Väitöskirja. Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos. Helsingin yliopisto. 



                                                                                              87 

 
Nieminen, H. 1997. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa: Paunonen, M. & Vehvi-
läinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Juva. 215 - 221. 
 
Nojonen, K. 1994. Tuloksellisuus ja hoitotyön johtaminen. Teoksessa Salo, S. & Leisti S. (toim.) 
Muutos ja johtajuus. Näkökulmia terveydenhuollon murrokseen. Suomen kuntaliitto: Helsinki. 220 
– 225.  
 
Nurminen, T. 1994. Hoitotyöntekijöiden käsityksiä osastonhoitajasta työssä oppimisen tukijana 
”Opitaan oppimaan yhdessä”. Kuopion yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Nykysuomen sanakirja. 2002. 15. painos. Werner Söderström Osakeyhtiö: Juva.  
 
Oroviogoicoechea, C. 1996. The clinical nurse manager, a litterature review. Journal of Advanced 
Nursing 24(6), 1273-1280. 
 
Paasovaara, S. 2000. Sairaanhoitajien näkemyksiä yksilövastuisesta hoitotyöstä ja omahoitajuudes-
ta. Oulun yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Parviainen, T., Mölsä, A., Karpov, I. & Kehä, H. 1992. Johdonmukainen terveen- ja sairaanhoito. 
Hygienia. Kirjayhtymä Oy: Tampere.  
 
Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. Wsoy: Juva.  
 
Pelkonen, M. & Perälä, M-L. 1993. Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. Tampere Paino Oy: 
Tampere. 
 
Perkinen, P. 1998. Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen geriatrisessa sairaalassa omahoitajien 
arvioimana. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.  
 
Persson, O. & Thylefors I. 1999. Career with No Return: Roles, Demands, and Challenges as 
Perseived by Swedish Ward Managers. Nursing Administration Quaterly 23(3), 63-80. 
 
Perälä, M-L. 1985. Omahoitajamallin toteutuksen tarkastelua ja kokeilu Kuopion yliopistollisessa 
sairaalassa.. Kuopion yliopisto. Terveydenhuollon hallinnon laitos. Kuopio. Pro gradu -tutkielma.  
 
Perälä, M-L. 1990. Hoitotyöntekijöiden vastuulliset roolit yksilövastuisessa hoitotyössä. Kirjassa 
Krause, K. Åstedt-Kurki, P. (toim.) Näkökulmia ihmisen hyvän olon edistämiseen. Sairaanhoidon 
tutkimuslaitoksen julkaisuja. 69-79. 
 
Perälä, M-L. 1995. Potilaan hoidon laadun arviointi: laatumittarin (qualpacs) validaatio. Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia 56. Kirjapaino Gummerus: Jyväskylä.  
 
Pietarinen – Lyytinen R. 1993. Hoitotyöntekijöiden käsityksiä yksilövastuisesta hoitotyöstä lasten 
sairaanhoidossa. Kuopion yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Pirnes, U. 2003. Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka. 7. painos. Aavaranta-sarja. Otavan 
Kirjapaino Oy: Keuruu. 
 
Polit, D. & Hungler B. 1995. Nursing Research. Principles and Methdos. Philadelphia, J.B. Lippin-
cot Company. 



                                                                                              88 

 
Pontin, D. 1999. Primary Nursing: a mode of care or a philosophy of nursing? Journal of Advanced 
Nursing (29)3, 584 – 591.  
 
Poskiparta, H. 1998. Hoitohenkilökunnan kokemuksia osastonhoitajalta saadusta tuesta. Helsingin 
yliopisto. Kansanterveystieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Puhakka, P. 1994. Yksilövastuinen hoitotyö ja johtajuus. Teoksessa Salo S. & Leisti S. (toim.) 
Muutos ja johtajuus. Näkökulmia terveydenhuollon murrokseen. Helsinki: Suomen kuntaliitto. 214 
– 219. 
 
Pukuri, T. 1997. Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen hoitohenkilöstön arvioimana. Tampereen 
yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Puolakka, K. 2002. Omahoitajatyöskentelystä yksilövastuiseen hoitotyöhön – hoitotyön kehitystä 
Harjavallan sairaalassa vuosina 1971 – 2001. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu –
tutkielma.  
 
Purnell, L.1999. Health Care Managers’ and Administrators’ Roles, Functions, and Responbilities. 
Nursing administration 23(3), 26-37. 
 
Rajala, K. 2003. Osastonhoitajan koulutuksen haasteet – osastonhoitajan näkökulma. Turun yliopis-
to. Hoitotieteen laitos. Pro gradu –tutkielma.  
 
Ranki, A. 1999. Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? Kauppakaati Oyj. Jyväskylä: 
Gummerus Kirjapaino Oy. 
 
Rautanen, K. & Salo, R. 1995. Ylihoitajien ja osastonhoitajien välisen työnajon muutokset: Työnja-
kokokeilun toteutumisen ja vaikutusten arviointi. Kuopion yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Redman, R.W. & Jones, K.R. 1998. Effects of implementing patient-centered care models on nurse 
and non-nurse managers. Journal of Nursing Administration 28, 46-53. 
 
Riiheläinen A. 1994. Sairaanhoitajan ja osastonhoitajan välisen yhteistyösuhteen merkitys sairaan-
hoitajan kokemana. Tampereen yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Rintala, E-L. 1995. Päämäärätietoinen kehittäjä. Tulevaisuudenkuva hoitotyön johtajasta. Tampe-
reen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Ruoholinna-Jakonen, T. 2004. Dokumentoinnista aitoon dialogiin. Tutkimus terveydenhuollon 
osastonhoitajien käsityksistä hyvästä hoitotyön johtamisesta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen 
laitos. Pro gradu –tutkielma.  
 
Ruuskanen, E-M. 2006. Hoitotyön henkilöstön kehittämisen mahdollisuudet hoitotyöntekijöiden 
kuvaamana. Kuopion yliopisto. Pro gradu –tutkielma.  
 
Saikkonen, P. 2004. Vastuuhoitajamallin kehitysvaihe hoitotyössä vuodeosastojen osastonhoitajien 
arvioimana. Tampereen yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos. Pro gradu-
tutkielma. 
 



                                                                                              89 

Salmela, L. 1994. Kokemuksia yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisedellytyksistä. Sairaanhoitaja 
6, 18 – 20.  
 
Santala, I. 1995 Vastuuhoitajamallin toteutuminen HYKSin sädehoidon ja syöpätautien klinikalla 
hoitajien arvioimana. Turun yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Seppänen, P. 1999. Osastonhoitajan tehtävät ja roolit työyksikön johtajana muuttuvassa sairaalaor-
ganisaatiossa. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Simoila, R. 2001. Hoitotyön johtaja näyttöön perustuvan hoitotyön mahdollistajana. Ylihoitaja-lehti 
29(2), 4 – 7.  
 
Sinkkonen, S., Kinnunen, J. & Paunonen, M. 1986. Osastonhoitajien johtamistyylit ja hoitohenki-
löstön työtyytyväisyys. Kaupunkiliiton julkaisu 355: Helsinki. 
 
Sinkkonen, S. & Taskinen H. 2002. Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveydenhuollon 
hoitotyön johtajilla. Hoitotiede Vol. 14, 129 – 141.  
 
Sipinen R. & Tiainen M. T. 1999. Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien arvioinnit johtamistehtävi-
ensä tärkeydestä sekä tiedoistaan ja pätevyydestään eri johtamistehtävissä. Kuopion yliopisto. Hoi-
totieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.  
 
Stevens, A. 1999. Named nursing: in whose best intrest? Journal of Advanced Nursing 29(2) 341 – 
347.  
 
Strömmer, R. 1999. Henkilöstöjohtaminen. Oy Edita Ab: Helsinki. 
 
Styles, M. 1990. Hoitotyön uudet mahdollisuudet. Kirjayhtymä: Helsinki.  
 
Sukula-Ruusunen, K. 2001. Johtamistyhjiö yksilövastuisessa hoitotyössä. Tampereen yliopisto. 
Hallintotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.  
 
Sundquist, S., Pakarinen, T., Jääskeläinen, A., jyrä. K., Leivo, P., Rusanen, M., Hätinen, R., Vesik-
kala, A., Vettenranta, A. & Toivola T. 2002. Kunnallisen henkilöstöjohtamisen käsikirja. Praksis – 
Tiedosta toimeen Nro 7. Suomen kuntaliitto. Helsinki: Kuntatalon paino. 
 
Suonsivu, K. 1993. Yksilövastuinen hoitotyö psykiatrisessa sairaalassa omahoitajien kokemukselli-
sena toimintana. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Lisensiaattityö. 
 
Suonsivu, K. 2003. Kun mikään ei riitä. Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden 
yhteydet työyhteisötekijöihin. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis 
Tamperensis 926.  
 
Surakka, T. 2006. Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa 1990- luvulla ja 2000-luvulla. Toimi-
valta, vastuullisuus ja asiantuntijuus lähijohtajuudessa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yli-
opisto. Acta Universitatis Tamperensis 1172. 
 
Telaranta, S. 1997. Hoitotyön hallinto. Tampere: Kirjayhtymä Oy. 
 
Terveydenhuollon osastonhoitajatoimikunnan mietintö 1990. 
 



                                                                                              90 

Tiri, H. 1994. Osastonhoitaja johtajana. Oulun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Tuomisto, E. 2002. Osastonhoitaja hoitotyön kehittäjänä henkilökunnan arvioimana. Tampereen 
yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 
 
Uusitalo, H. 1998. Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY: Juva.. 
Uutaniemi, S. 1995. Hoitotyön johtaminen haastateltavien näkemyksinä. Tampereen yliopisto. Hoi-
totieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 
 
Varila, J. 1991. Näkökulmia henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstökoulutukseen. VAPK-
kustannus. Valtion painatuskeskus: Helsinki. 
 
Vauhkonen, S. 1999. Osastonhoitajien käsitykset hoitohenkilöstön työmotivaation edellytysten 
luomisesta ja tulosjohtamisen vaikutuksesta siihen. Terveyshallinnon ja –talouden laitos. Pro gradu 
-tutkielma. 
 
Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteellisen tutkimuksen etiikka. Teoksessa: Paunonen, M. & 
Vehviläinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Juva. 24 – 34.  
 
Vehviläinen-Julkunen, K. & Paunonen, M. 1997. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teok-
sessa: Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY: Juva. 
206 – 214. 
 
Vesaluoma, H., Laitinen, H., Auvinen, S. & Aalto, P. 2000. Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen 
konservatiivisella tulosalueella hoitohenkilöstön arvioimana v. 2000. Tampereen yliopistollinen 
sairaala. Tampere.  
 
Vienonen, M. 1989. Johtamistaito ja perusterveydenhuollon kriisi. Lääkintöhallitus tiedottaa 1989.  
 
Viitanen E., Wiili-Peltola E. & Lehto J. 2002. Osastonlääkäri lähiesimiehenä. ”Enemmän tämmö-
nen seniorikonsultti”. Suomen lääkärilehti 38, 3755 – 3757.  
 
Williams, A., McGee, P. & Bates, L. 2001. An examination of senior nursing roles: challenges for 
the NHS. Journal of Clinical Nursing 10(2), 195-203.  
 
Willmot, M. 1998. The new ward manager: an evaluation of the changing role of the charge nurse. 
Journal of Advanced Nursing 28(2), 419 – 427. 
 
Quinn, R. 1988. Beyond rational management: mastering the paradoxes and competing demands. 
Jossey-Bass Publishers: London. 
 
Yleinen suomalainen asiasanasto. 1999. Toim. Kärki, E., Pulli, R., Käkelä, R., Salomäki R. & Vir-
tanen, L. Helsingin yliopiston kirjasto. Helsinki. 3. painos. 
 
Ylihärsilä, O. 1996. Hoitotyön hallinnon ja johtamisen muutos. Sairaanhoitaja 5/1996. 24 – 25.  
 
Yukl, G. 2002. Leadership in organizations. 3. ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.  
 
 
 
 



                                                                                                                                          91  

OSASTONHOITAJAN TEHTÄVÄT OMAHOITAJUUDESSA – KIRJALLISUUSKATSAUKSESSA 

 KÄYTETYT OPINNÄYTETYÖT                                                                  LIITE 1 (1/3) 

Tutkija, tutki-

muksen julkai-

suvuosi 

Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus Yksilövastuisen hoitotyön näkymi-

nen tutkimuksessa 

Aineiston keruumenetelmä ja koko 

Kukkola & 

Pulkkinen, 

1991 

 

Selvittää yksilövastuisen hoitotyön toteutumista 
Kuopion yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla 
sairaanhoitajien kuvaamana. Selvittää millainen 
hoitofilosofia on sairaanhoitajien työskentelyn 
taustalla ja millaista tukea sairaanhoitajat saavat 
yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseksi. 

Hoitotyön toimintamalleista käytetyin 
oli yksilövastuisen hoitotyön ja ryh-
mätyön yhdistelmä (54 % vastaajista), 
6 % toteutti työssään yksilövastuisen 
hoitotyön ja tehtäväkeskeisen hoito-
työn yhdistelmää ja 3 % pelkästään 
yksilövastuista hoitotyötä.  

Kysely Kuopion yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla vaki-
naisesti työskenteleville erikoissairaanhoitajille, sairaanhoita-
jille, terveydenhoitajille, ja kätilöille, jotka hoitivat somaattisia 
sairauksia sairastavia potilaita. 
Kyselylomake sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysy-
myksiä.  
Vastausprosentti 76 (n = 100). 
 

Pietarinen-

Lyytinen, 1993 

 

Kuvata kuinka laajasti yksilövastuista hoitotyötä 
toteutetaan yliopistollisten sairaaloiden lastenklini-
koiden vuodeosastoilla ja selvittää, missä määrin 
rakenteelliset seikat, kuten osaston koko ja luonne, 
henkilökunnan määrä, työvuorosuunnittelu, koulu-
tus, työnohjaus, johtaminen ja hoitohenkilökunnan 
vaikutusmahdollisuudet ovat vaikuttaneet yksilö-
vastuisen hoitotyön toteutumiseen osastoilla. 
 

Tutkimus käsitteli yksilövastuista 
hoitotyötä. 

Kysely viiden yliopistollisen sairaalan lastenklinikan vuode-
osastojen hoitohenkilökunnalle. 
Kyselylomake sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä.  
Vastausprosentti 66,5 (n = 808). 

Munnukka, 

1993 

 

Muuttaa hoitotyön käytäntöä ja saada tietoja, joiden 
avulla toimintaa voidaan tavoitteellisesti kehittää. 
Tutkimuksessa kuvattiin ja arvioitiin hoitotyön 
rakenteen, prosessin ja tulosten muutoksia osastoil-
la, joissa tehtiin toisaalta yksilövastuista hoitotyötä 
ja toisaalta tehtäväkeskeistä hoitotyötä. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin miten perus-, sairaan- ja osaston-
hoitajien työ ja osaston sisäinen työnjako muuttui-
vat työnjaon muuttuessa yksilövastuiseksi.  

Tutkimus käsitteli yksilövastuista 
hoitotyötä. 

TAYS:n kaksi sisätauti- ja kaksi kirurgista osastoa, joista kaksi 
toimi tutkimusosastona ja kaksi vertailuosastona. Käytettiin 
useita aineistonkeruumenetelmiä; potilaiden haastattelu (n = 
125), kysely omaisille, vastausprosentti 55,6 (n = 115), kysely 
hoitotyön henkilöstölle, vastausprosentti 88 (n = 100) sekä 
kysely lääkäreille, vastausprosentti 70 (n = 25). Aineistoon 
kuuluivat tutkimusosastojen osastonhoitajien pitämät päiväkir-
ja ja vertailuosaston osastonhoitajien pitämät päiväkirjat. Li-
säksi tutkimusaineistona käytettiin erilaisia muistioita, tilasto-
ja, asiakirjoja ja raportteja hoitotyön muutoksista ja tutkimus-
prosessin etenemisestä. 
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                               LIITE 1 (2/3) 
Nurminen, 

1994 

 

 

Kuvata hoitotyöntekijöiden kokemuksia ja käsityk-
siä osastonhoitajasta työssä oppimisen tukijana ja 
tuottaa tietoa siitä, miten osastonhoitajan johtamis-
toiminta tukee hoitotyöntekijän työssä oppimista ja 
millaisena hoitotyöntekijät kokevat mahdollisuu-
tensa työssä oppimiseen työyksikössään.  

Vastaajista 44 % ilmoitti osastollaan 
toteutettavan yksilövastuisen hoito-
työn ja ryhmätyön yhdistelmää 19 % 
yksilövastuista hoitotyötä ja 10 % 
yksilövastuisen hoitotyön ja tehtävä-
keskeisen hoitotyön yhdistelmää.  

Kysely yhden keskussairaalan ja kahden terveyskeskuksen 
sairaalan kuuden vuodeosaston kaikille osastonhoitajan alai-
suudessa työskenteleville hoitoyöntekijöille lukuun ottamatta 
apulaisosastonhoitajia ja lyhytaikaisia sijaisia. 
Kyselylomake sisälsi sekä avoimia että strukturoituja kysy-
myksiä. 
Vastausprosentti 71,4 (n = 126). 
 

Riiheläinen, 

1994 

 

Kuvata sairaanhoitajan ja osastonhoitajan välisen 
suhteen merkityksiä omahoitajana toimivien sai-
raanhoitajien näkökulmasta.  

Tiedonantajina olivat sairaanhoitajat, 
jotka olivat toimineet yksilövastuisen 
hoitotyön mallin mukaisesti. 

Vapaamuotoiset kahdenkeskiset keskustelut/avoimet haastatte-
lut/sairaanhoitajien kertomukset.  
Kuusi kertomusta kolmesta eri sairaalasta.   

Dufva,  

1994 

  

Tarkastella osastonhoitajien käsityksiä työn ja työ-
yksikön toiminnan muutoksista sekä heidän itse 
arvioimiaan tietoja, taitoja ja koulutustarpeita. Ta-
voitteena on hankkia tietoja, joiden avulla voidaan 
suunnitella ja kehittää osastonhoitajien käytännön 
työtä ja työyksikön toimintaa sekä kehittää osaston-
hoitajien koulutusta heidän tilannearviointiensa 
pohjalta. 

44 mainintaa yksilövastuisen hoito-
työn lisääntymisestä 
(n = 154). 
 

Ensimmäisen osatutkimuksen aineisto koottiin eri tyyppisten 
sairaaloiden ja terveyskeskusten osastonhoitajilta puolistruktu-
roidulla kyselylomakkeella loka- marraskuussa 1992.  
Vastausprosentti 83 (n = 300). 
Toinen osakysely puolistrukturoidulla kyselylomakkeella eri 
tyyppisten sairaaloiden ja terveyskeskusten osastonhoitajille 
marraskuussa 1994.  
Vastausprosentti 81 (n = 496). 
Lisäksi puolistrukturoidulla kyselylomakkeella kolmen tervey-
denhuolto-oppilaitoksen hallinnon jatkolinjojen opiskelijoille 
työelämän aiheuttamista koulutustarpeista. (n = 65) ja lomake-
kysely Johtamistaidon jatkolinjan opiskelijoille (n = 75).  
 

Helevaara, 

1995 

 

Kuvata Turun kaupungin sairaalan geropsykiatrian 
kuntoutusyksikössä Petuniassa tehtävää hoitotyötä. 
Kuvata omahoitajien valikoitumiseen liittyvää käy-
täntöä ja sen merkitystä masentuneiden vanhusten 
hoidossa ja lisäksi kuvata omahoitajien keskinäistä 
suhdetta.  

Tutkimus käsitteli omahoitajasuhdet-
ta. 

Seitsemän kuntoutusyksikön hoitajan haastattelu, jokaista 
hoitajaa haastateltiin kolme kertaa.  

Korhonen & 

Koskela,  

1995 

 

 

Selvittää hoitohenkilökunnan tietoja, taitoja ja asen-
teita yksilövastuisesta hoitotyöstä heidän itsensä 
arvioimana sekä arvioida heidän koulutustarvettaan 
siirryttäessä yksilövastuiseen hoitotyöhön.  

Vastaajista 24 % ilmoitti osastolla 
toteutettavan yksilövastuista hoitotyö-
tä ja 58 % yksilövastuista hoitotyötä 
sekä ryhmä- ja modulityöskentelyä. 

Kysely Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksi-
lövastuiseen hoitotyön projektiin kuuluvalle henkilökunnalle; 
osastonhoitajille, sairaanhoitajille, perushoitajille, kätilöille, 
hoitoapulaisille, lastenhoitajille, mielenterveyshoitajille, ter-
veydenhoitajille ja vajaamielishoitajille. 
Kyselylomake sisälsi strukturoituja kysymyksiä ja muutaman 
avoimen vastausvaihtoehdon.  
Vastausprosentti 67 (n = 1032). 
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                              LIITE 1 (3/3) 
Leppänen, 

1995 

 

Selvittää miten osastonhoitajat edistävät sairaanhoi-
tajan ammatillista kasvua ja millaisiksi he arvioivat 
valmiutensa sairaanhoitajan ammatillisen kasvun 
tukemiseen  

48 osastolla toteutettiin yksilövastui-
sen hoitotyön ja modulityöskentelyn 
yhdistelmää, 37 osastolla yksilövas-
tuisen ja ryhmätyön yhdistelmää ja 10 
osastolla yksilövastuista hoitotyötä. 

Kysely kolmen yliopistosairaalan vuodeosastojen osastonhoita-
jille. 
Kyselylomake sisälsi strukturoituja ja muutamia avoimia ky-
symyksiä.  
Vastausprosentti 85 (n = 137). 

Santala,  

1995 

 

Selvittää miten vastuuhoitajamalli toteutuu eri ase-
massa toimivien hoitajien arvioimana. 

Tutkimus käsitteli vastuuhoitajamal-
lia. 

Kysely Hyksin sädehoidon ja syöpätautien klinikan viiden 
vuodeosaston ja polikliinisen vastaanoton vastuuhoitajille, 
sijaishoitajille, perushoitajille ja osastonhoitajille.  
Kyselylomake sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysy-
myksiä.  
Vastausprosentti 69 (n = 75). 

Pukuri,  

1997 

 

Kartoittaa yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden; 
autonomian, jatkuvuuden, koordinoinnin, potilas-
keskeisyyden ja vastuullisuuden toteutumista oma-
hoitajien arvioimana sekä kartoittaa omahoitajien 
käsityksiä hoitotyön johtajuudesta ja toimintaansa 
ohjaavasta hoitotieteellisestä tiedosta. 

Tutkimus käsitteli yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumista. 

Kysely Tampereen yliopistollisen sairaalan konservatiivisen ja 
operatiivisen tulosalueen omahoitajana toimiville hoitotyönte-
kijöille. 
Strukturoitu kyselylomake.  
Vastausprosentti 92 (n = 475). 

Haapaniemi & 

Hiltunen,  

2000 

 

Kuvata sairaanhoitajien käsityksiä ammatilliseen 
hoitotyöhön liittyvän yhteistyön toteutumisesta 
muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa.  

Ammatillinen hoitotyö kuvattiin yksi-
lövastuisen hoitotyön kautta. 
Omana sairaanhoitajana yksilövastui-
sen hoitotyön mallin mukaisesti oli 
toiminut 87 % vastaajista.  

Kysely kaikille Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin sairaan-
hoidon toiminta-alueella toimiville syyskuussa 1998 työssä 
olleille osastonhoitajille, apulaisosastonhoitajille, sairaanhoita-
jille ja kätilöille.  
Puolistrukturoitu kyselylomake, joka sisälsi muutamia avoimia 
kysymyksiä.  
Vastausprosentti 60 (n = 625) 

Paasovaara, 

2000 

 

Kuvata Hyvinkään sairaalan sisätautien vuodeosas-
ton sairaanhoitajien näkemyksiä yksilövastuisen 
hoitotyön ja omahoitajuuden kehittämisestä.  
Tavoitteena oli hyödyntää saatua tietoa kehitettäes-
sä yksilövastuista hoitotyötä.  

Tutkimus käsitteli yksilövastuista 
hoitotyötä ja omahoitajuutta. 

Hoitotyön koulutus- ja kehittämisprojektiin osallistuneiden 
sairaanhoitajien essee-kirjoitukset, 17 esseetä. 
 (Sairaanhoitajia osastolla 22) 

Tuomisto, 

2002 

 

Selvittää henkilökunnan käsityksiä osastonhoitajan 
toiminnasta hoitotyön kehittäjänä ja tutkia edelly-
tyksiä hoitotyön kehittämiselle sekä osastonhoitajan 
toimintaa erilaisissa käytännön toiminnan kehittäjä-
nä, henkilökunnan kehittäjänä ja laadun kehittäjänä 
kehittämisprojekteissa.  

Työnjakomallina vastaajien osastoilla 
oli enimmäkseen yksilövastuinen 
hoitotyö tai modulaarinen hoitotyö. 

Kysely yhden sairaanhoitopiirin alueella olevien sairaaloiden 
hoitohenkilökunnalle (esh, sh), joiden osastolla oli tehty erilai-
sia kehittämisprojekteja hoitotyön laadun parantamiseksi.  
Strukturoitu kyselylomake, joka sisälsi muutamia avoimia 
kysymyksiä.  
Vastausprosentti 51 (n = 250). 
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                               LIITE 2a (1/1)  

 

 

Arvoisa vastaaja! 

 

Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan oheiseen kyselylomakkeeseen. Kyselylomake liittyy terveystieteiden 

maisteri-tutkintoon liittyvään pro gradu - tutkielmaan. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää osastonhoita-

jan tärkeimmät tehtävät yksikössä, jossa työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö. Pyrin myös selvittä-

mään miten osastonhoitajat voisivat entistä paremmin tukea omahoitajia yksilövastuisen hoitotyön toteutta-

misessa ja mitä lisäkoulutusta osastonhoitajat/apulaisosastonhoitajat kokevat tarvitsevansa osastonhoitajan 

tehtäviin liittyen. Tutkielman ohjaajana toimii yliassistentti Sirpa Salin Tampereen yliopiston hoitotieteen 

laitokselta. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä osastonhoitajien työnkuvaa ja heille suun-

nattua koulutusta. 

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen vastataan nimettömänä. Saadut tulokset raportoin siten, 

ettei yksittäisen vastaajan tietoja tai vastauksia tunnisteta. Suurin osa kysymyksistä on väittämien muodossa, 

joten niihin on helppo ja nopea vastata. Pyydän, että pohditte vastatessanne sitä, mitä juuri Te pidätte osas-

tonhoitajan tärkeimpinä tehtävinä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ja miten osastonhoitaja voisi tu-

kea juuri Teitä yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa. Toivon, että jaksatte paneutua myös avoimiin ky-

symyksiin.  

 

Pyydän teitä ystävällisesti sulkemaan täyttämänne kyselylomakkeen oheiseen kirjekuoreen ja postittamaan 

sen sairaalan sisäisessä postissa 26.2.2007 mennessä. 

 

Kiittäen vastauksestasi 

 

Jaana Koivuselkä 

sh, Ttm-opiskelija 

e-mail: jaana.koivuselka@uta.fi 
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            LIITE 2b (1/1) 

 

 

 

Hyvä osastonhoitaja/apulaisosastonhoitaja 

 

Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan oheiseen kyselylomakkeeseen. Kyselylomake liittyy terveystieteiden 

maisteri-tutkintoon liittyvään pro gradu-tutkielmaan. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää osastonhoita-

jan tärkeimmät tehtävät yksikössä, jossa työnjakomuotona on yksilövastuinen hoitotyö. Pyrin selvittämään 

myös mitä lisäkoulutustarpeita teillä on ja miten te voisitte entistä paremmin tukea omahoitajia yksilövastui-

sen hoitotyön toteuttamisessa. Tutkielman ohjaajana toimii yliassistentti Sirpa Salin Tampereen yliopiston 

hoitotieteen laitokselta. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä osastonhoitajien työnkuvaa ja 

heille suunnattua koulutusta. 

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen vastataan nimettömänä. Saadut tulokset raportoin siten, 

ettei yksittäisen vastaajan tietoja tai vastauksia tunnisteta. Osa kysymyksistä on väittämien muodossa, joten 

niihin on helppo ja nopea vastata. Pyydän, että pohditte vastatessanne mitä juuri Te pidätte osastonhoitajan 

tärkeimpinä tehtävinä yksilövastuisen hoitotyön näkökulmasta ja mistä juuri Te koette tarvitsevanne lisäkou-

lutusta. Toivon, että jaksatte paneutua myös avoimiin kysymyksiin.  

 

Täytettyänne kyselylomakkeen pyydän Teitä ystävällisesti sulkemaan sen oheiseen kirjekuoreen ja postitta-

maan sairaalan sisäisessä postissa 26.2.2007 mennessä. 

 

 

Kiittäen vastauksestasi 

 

Jaana Koivuselkä 

sh, TtM-opiskelija 

e-mail: jaana.koivuselka@uta.fi 
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KYSELYLOMAKE HOITOHENKILÖKUNNALLE         LIITE 3a (1/4) 
Ympyröi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.  

 
1. Vastuualue, jossa työskentelet tällä hetkellä 
 a) sisätautien vastuualue 

b) neurologian ja kuntoutustoimen yksikkö 
c) keuhkosairauksien vastuualue 
d) iho- ja sukupuolitautien vastuualue 
e) lastentautien vastuualue 
f) lastenpsykiatrian vastuualue 
g) synnytys ja naistentautien vastuualue 

 
2. Sukupuolesi 

a) nainen 
b) mies 

 
3. Ylin koulutuksesi 

a) kouluaste/toisen asteen 
b) opistoaste 
c) ammattikorkeakoulu 
d) yliopisto 
e) muu, mikä _________________ 

 
4. Nykyinen ammattisi/työtehtäväsi 

a) sairaanhoitaja 
b) lastenhoitaja/perushoitaja/mielenterveyshoitaja 
c) lähihoitaja 
d) kätilö 

 
5. Työkokemuksesi pituus hoitoalalla vuosissa  _____ vuotta 
 
6. Työkokemuksesi pituus nykyisessä työtehtävässä  _____ vuotta 
 
7. Mikä on osastosi työnjakomuoto? 

a) yksilövastuinen hoitotyö 
b) modulityöskentely 
c) ryhmätyö 
d) tehtäväkeskeinen työnjako 
e) muu, mikä? 
_____________________________________________________________ 
f) ei selkeästi määriteltyä työnjakomuotoa 

 
Kuvaile osastosi työnjakomuotoa? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. Oletko toiminut omahoitajana?  
a) kyllä 
b) ei 

 
9. Kuinka monta vuotta sinulla on kokemusta yksilövastuisesta hoitotyöstä? ______ vuotta 
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           LIITE 3a ( 2/4) 

 

Arvioi kouluarvosana-asteikolla 4-10 kuinka tärkeänä pidät seuraavia osastonhoitajan tehtäviä yksi-

lövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 

                                      4 = ei lainkaan tärkeä 
              10 = erittäin tärkeä 

Osastonhoitaja 

10. huolehtii siitä, että jokaisella potilaalla on omahoitaja  4  5  6  7  8  9  10 

11. nimeää potilaille omahoitajat    4  5  6  7  8  9  10 

12. ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa omahoitajuuteen  4  5  6  7  8  9  10 

13. kartoittaa hoitohenkilökunnan koulutustarpeita   4  5  6  7  8  9  10 

14. järjestää koulutusta     4  5  6  7  8  9  10 

 

15. huolehtii siitä, että omahoitajat pääsevät säännöllisesti koulutukseen 4  5  6  7  8  9  10 

16. kannustaa kouluttautumaan     4  5  6  7  8  9  10 

17. perehdyttää hoitohenkilökuntaa    4  5  6  7  8  9  10 

18. ohjaa opiskelijoita     4  5  6  7  8  9  10 

19. tunnistaa kehittämiskohteita osastolla   4  5  6  7  8  9  10 

 

20. suunnittelee hoitotyön kehittämistä    4  5  6  7  8  9  10 

21. toimii kehittämisen käynnistäjänä    4  5  6  7  8  9  10 

22. pyytää palautetta potilailta    4  5  6  7  8  9  10 

23. pyytää palautetta potilaan läheisiltä/perheenjäseniltä  4  5  6  7  8  9  10 

24. arvioi hoitotyötä/hoitokäytäntöjä    4  5  6  7  8  9  10 

 

25. arvioi hoitosuunnitelmia    4  5  6  7  8  9  10 

26. on vastuussa laadunvarmennuksesta osastolla   4  5  6  7  8  9  10 

27. seuraa hoitotyön kehittymistä omalla erikoisalallaan  4  5  6  7  8  9  10 

28. kartoittaa omahoitajien työnohjaustarpeita   4  5  6  7  8  9  10 

29. järjestää työnohjausta     4  5  6  7  8  9  10 

 

30. antaa työnohjausta     4  5  6  7  8  9  10 

31. on vastuussa hyvän yhteishengen luomisesta   4  5  6  7  8  9  10 

32. ylläpitää hyvää yhteishenkeä    4  5  6  7  8  9  10 

33. puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin    4  5  6  7  8  9  10 

34. ottaa vastuun konfliktitilanteiden selvittämisestä   4  5  6  7  8  9  10 
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            LIITE 3a (3/4) 

 

35. huolehtii miellyttävästä työympäristöstä   4  5  6  7  8  9  10 

36. valitsee uudet hoitotyöntekijät/sijaiset   4  5  6  7  8  9  10 

37. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien riittävyydestä   4  5  6  7  8  9  10 

38. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien joustavasta käytöstä  4  5  6  7  8  9  10 

39. suunnittelee työvuorolistoja    4  5  6  7  8  9  10 

 

40. suunnittelee vuosilomajonot    4  5  6  7  8  9  10 

41. osallistuu välittömään hoitotyöhön    4  5  6  7  8  9  10 

42. osallistuu hoitoneuvotteluihin    4  5  6  7  8  9  10 

43. ohjaa potilaita     4  5  6  7  8  9  10 

44. osastonhoitaja toimii omahoitajana/korvaavana hoitajana  4  5  6  7  8  9  10 

 

45. osallistuu lääkärinkierrolle    4  5  6  7  8  9  10 

46. osallistuu raporteille     4  5  6  7  8  9  10 

47. ohjaa omaisia     4  5  6  7  8  9  10 

48. työskentelee puuttuvan sairaanhoitajan tilalla   4  5  6  7  8  9  10 

49. konsultoi potilaan hoitoon osallistuvia    4  5  6  7  8  9  10 

 

50. käy kehityskeskusteluja     4  5  6  7  8  9  10 

51. kuuntelee henkilökuntaa    4  5  6  7  8  9  10 

52. on henkilökunnan luottamuksen arvoinen   4  5  6  7  8  9  10 

53. antaa palautetta     4  5  6  7  8  9  10 

54. tuo esille potilaiden hoitoon liittyviä hoidollisia ongelmia  4  5  6  7  8  9  10 

     esim. osastotunneilla  

 

55. järjestää tilaisuuksia keskustella esim. osastotunteja   4  5  6  7  8  9  10 

56. antaa tarvittaessa konkreettista apua hoitotyössä    4  5  6  7  8  9  10 

57. toimii henkilökunnan puolestapuhujana   4  5  6  7  8  9  10 

58. toimii ammatillisena asiantuntijana    4  5  6  7  8  9  10 

59. toimii esikuvana ja roolimallina    4  5  6  7  8  9  10 

 

60. tiedottaa muutoksista     4  5  6  7  8  9  10 

61. tiedottaa osastokokouksissa käsitellyistä asioista   4  5  6  7  8  9  10 
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           LIITE 3a (4/4) 

 

62. tiedottaa osastonhoitajakokouksissa käsitellyistä asioista  4  5  6  7  8  9  10 

63. tiedottaa osastoa/henkilökuntaa koskevista asioista  4  5  6  7  8  9  10 

64. tiedottaa vastuualuetta koskevista asioista   4  5  6  7  8  9  10 

65. edustaa osastoa     4  5  6  7  8  9  10 

66. osallistuu kokouksiin esim. osastonhoitajakokoukset  4  5  6  7  8  9  10 

67. esittelee osastoa vierailijoille    4  5  6  7  8  9  10 

 

68. ohjaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään hoitotyön tutkimuksia  4  5  6  7  8  9  10 

69. aktivoi hoitohenkilökuntaa tekemään hoitotyön tutkimusta  4  5  6  7  8  9  10 

70. käynnistää hoitotyön tutkimuksia    4  5  6  7  8  9  10 

71. tekee hoitotyön tutkimuksia    4  5  6  7  8  9  10 

72. hyödyntää hoitotyön tutkimuksia käytännön hoitotyössä   4  5  6  7  8  9  10 

 

73. suunnittelee osaston taloutta    4  5  6  7  8  9  10 

74. seuraa osaston taloutta    4  5  6  7  8  9  10 

75. on vastuussa hoitotyön kustannuksista   4  5  6  7  8  9  10 

76. osallistuu päätöksentekoon laite- ja materiaalihankinnoista  4  5  6  7  8  9  10 

 

77. Mitkä muut osastonhoitajan tehtävät ovat mielestäsi keskeisiä yksilövastuisen hoitotyön näkö-

kulmasta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

78. Miten osastonhoitaja voisi mielestäsi tukea yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista entistä pa-

remmin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
KIITOS VASTAUKSESTANNE! 
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            LIITE 3b (1/4) 
 
KYSELYLOMAKE OSASTONHOITAJILLE / APULAISOSASTONHOITAJILLE          
Ympyröi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan 

 

1. Vastuualue, jossa pääsääntöisesti työskentelet tällä hetkellä   
 a) sisätautien vastuualue 

b) neurologian ja kuntoutustoimen yksikkö 
c) keuhkosairauksien vastuualue 
d) iho- ja sukupuolitautien vastuualue 
e) lastentautien vastuualue 
f) lastenpsykiatrian vastuualue 
g) synnytys ja naistentautien vastuualue 

 

2. Sukupuolesi 
a) nainen 
b) mies 

 

3. Ylin koulutuksesi 
a) kouluaste/toisen asteen 
b) opistoaste 
c) ammattikorkeakoulu 
d) yliopisto 
e) muu, mikä _________________ 

 

4. Nykyinen ammattisi/työtehtäväsi 
a) osastonhoitaja 
b) apulaisosastonhoitaja 

 

5. Alaistesi lukumäärä ____ henkilöä  
 

6. Työkokemuksesi pituus hoitoalalla vuosissa  _____ vuotta 
 

7. Työkokemuksesi pituus nykyisessä työtehtävässä  _____ vuotta 
 
8. Mikä on osastosi työnjakomuoto? 

a) yksilövastuinen hoitotyö 
b) modulityöskentely 
c) ryhmätyö 
d) tehtäväkeskeinen työnjako 
e) muu, mikä? 
_____________________________________________________________ 
f) ei selkeästi määriteltyä työnjakomuotoa 

 
Kuvaile osastosi työnjakomuotoa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Oletko toiminut omahoitajana?  
a) kyllä 
b) ei 

 
10. Kuinka monta vuotta sinulla on kokemusta yksilövastuisesta hoitotyöstä? ______ vuotta 
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            LIITE 3b (2/4) 
 
Arvioi kouluarvosana-asteikolla 4-10 kuinka tärkeänä pidät seuraavia osastonhoitajan tehtäviä yksi-

lövastuisen hoitotyön näkökulmasta. Ympyröi mielestäsi sopivin vaihtoehto. 

                4 = ei lainkaan tärkeä 
              10 = erittäin tärkeä 

Osastonhoitaja  

11. huolehtii siitä, että jokaisella potilaalla on omahoitaja  4  5  6  7  8  9  10 

12. nimeää potilaille omahoitajat    4  5  6  7  8  9  10 

13. ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa omahoitajuuteen  4  5  6  7  8  9  10 

14. kartoittaa hoitohenkilökunnan koulutustarpeita   4  5  6  7  8  9  10 

15. järjestää koulutusta     4  5  6  7  8  9  10 

 

16. huolehtii siitä, että omahoitajat pääsevät säännöllisesti koulutukseen 4  5  6  7  8  9  10 

17. kannustaa kouluttautumaan     4  5  6  7  8  9  10 

18. perehdyttää hoitohenkilökuntaa    4  5  6  7  8  9  10 

19. ohjaa opiskelijoita     4  5  6  7  8  9  10 

20. tunnistaa kehittämiskohteita osastolla   4  5  6  7  8  9  10 

 

21. suunnittelee hoitotyön kehittämistä    4  5  6  7  8  9  10 

22. toimii kehittämisen käynnistäjänä    4  5  6  7  8  9  10 

23. pyytää palautetta potilailta    4  5  6  7  8  9  10 

24. pyytää palautetta potilaan läheisiltä/perheenjäseniltä  4  5  6  7  8  9  10 

25. arvioi hoitotyötä/hoitokäytäntöjä    4  5  6  7  8  9  10 

 

26. arvioi hoitosuunnitelmia    4  5  6  7  8  9  10 

27. on vastuussa laadunvarmennuksesta osastolla   4  5  6  7  8  9  10 

28. seuraa hoitotyön kehittymistä omalla erikoisalallaan  4  5  6  7  8  9  10 

29. kartoittaa omahoitajien työnohjaustarpeita   4  5  6  7  8  9  10 

30. järjestää työnohjausta     4  5  6  7  8  9  10 

 

31. antaa työnohjausta     4  5  6  7  8  9  10 

32. on vastuussa hyvän yhteishengen luomisesta   4  5  6  7  8  9  10 

33. ylläpitää hyvää yhteishenkeä    4  5  6  7  8  9  10 

34. puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin    4  5  6  7  8  9  10 

35. ottaa vastuun konfliktitilanteiden selvittämisestä   4  5  6  7  8  9  10 
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            LIITE 3b (3/4) 

 

36. huolehtii miellyttävästä työympäristöstä   4  5  6  7  8  9  10 

37. valitsee uudet hoitotyöntekijä/sijaiset   4  5  6  7  8  9  10 

38. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien riittävyydestä   4  5  6  7  8  9  10 

39. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien joustavasta käytöstä  4  5  6  7  8  9  10 

40. suunnittelee työvuorolistoja    4  5  6  7  8  9  10 

 

41. suunnittelee vuosilomajonot    4  5  6  7  8  9  10 

42. osallistuu välittömään hoitotyöhön    4  5  6  7  8  9  10 

43. osallistuu hoitoneuvotteluihin    4  5  6  7  8  9  10 

44. ohjaa potilaita     4  5  6  7  8  9  10 

45. osastonhoitaja toimii omahoitajana/korvaavana hoitajana  4  5  6  7  8  9  10 

 

46. osallistuu lääkärinkierrolle    4  5  6  7  8  9  10 

47. osallistuu raporteille     4  5  6  7  8  9  10 

48. ohjaa omaisia     4  5  6  7  8  9  10 

49. työskentelee puuttuvan sairaanhoitajan tilalla   4  5  6  7  8  9  10 

50. konsultoi potilaan hoitoon osallistuvia    4  5  6  7  8  9  10 

 

51. käy kehityskeskusteluja     4  5  6  7  8  9  10 

52. kuuntelee henkilökuntaa    4  5  6  7  8  9  10 

53. on henkilökunnan luottamuksen arvoinen   4  5  6  7  8  9  10 

54. antaa palautetta     4  5  6  7  8  9  10 

55. tuo esille potilaiden hoitoon liittyviä hoidollisia ongelmia  4  5  6  7  8  9  10 

     esim. osastotunneilla  

 

56. järjestää tilaisuuksia keskustella esim. osastotunteja   4  5  6  7  8  9  10 

57. antaa tarvittaessa konkreettista apua hoitotyössä    4  5  6  7  8  9  10 

58. toimii henkilökunnan puolestapuhujana   4  5  6  7  8  9  10 

59. toimii ammatillisena asiantuntijana    4  5  6  7  8  9  10 

60. toimii esikuvana ja roolimallina    4  5  6  7  8  9  10 

 

61. tiedottaa muutoksista     4  5  6  7  8  9  10 

62. tiedottaa osastokokouksissa käsitellyistä asioista   4  5  6  7  8  9  10 

63. tiedottaa osastonhoitajakokouksissa käsitellyistä asioista  4  5  6  7  8  9  10 
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            LIITE 3b (4/4) 

 

64. tiedottaa osastoa/henkilökuntaa koskevista asioista  4  5  6  7  8  9  10 

65. tiedottaa vastuualuetta koskevista asioista   4  5  6  7  8  9  10 

66. edustaa osastoa     4  5  6  7  8  9  10 

67. osallistuu kokouksiin esim. osastonhoitajakokoukset  4  5  6  7  8  9  10 

68. esittelee osastoa vierailijoille    4  5  6  7  8  9  10 

 

69. ohjaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään hoitotyön tutkimuksia  4  5  6  7  8  9  10 

70. aktivoi hoitohenkilökuntaa tekemään hoitotyön tutkimusta  4  5  6  7  8  9  10 

71. käynnistää hoitotyön tutkimuksia    4  5  6  7  8  9  10 

72. tekee hoitotyön tutkimuksia    4  5  6  7  8  9  10 

73. hyödyntää hoitotyön tutkimuksia käytännön hoitotyössä   4  5  6  7  8  9  10 

 

74. suunnittelee osaston taloutta    4  5  6  7  8  9  10 

75. seuraa osaston taloutta    4  5  6  7  8  9  10 

76. on vastuussa hoitotyön kustannuksista   4  5  6  7  8  9  10 

77. osallistuu päätöksentekoon laite- ja materiaalihankinnoista  4  5  6  7  8  9  10 

 

78. Mitkä muut osastonhoitajan tehtävät ovat mielestäsi keskeisiä yksilövastuisen hoitotyön näkö-

kulmasta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

79. Mistä osastonhoitajan tehtävistä koet tarvitsevasti lisätietoa ja – koulutusta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
KIITOS VASTAUKSESTANNE! 
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                      LIITE 4 
LÄHTEET, JOIHIN KYSELYLOMAKKEEN KYSYMYKSET PERUSTUVAT          
(henkilökunnan kyselylomakkeiden kysymysten numeroiden mukaan, osastonhoitajien/apulaisosastonhoitajien kysely-
lomakkeessa samat kysymykset, mutta yhtä suuremmilla numeroilla) 
KYSYMYS LÄHDE 

Vastuu omahoitajuuden  toteutumisesta  

10. huolehtii siitä, että jokaisella potilaalla on omahoitaja Munnukka T. 1993, Santala I. 1995 
11. nimeää potilaille omahoitajat Munnukka T. 1993, Korhonen R. & Koskela A. 1995 
12. ohjaa/motivoi hoitohenkilökuntaa toteuttamaan oma-
hoitajuutta 

Pietarinen-Lyytinen R. 1993, Munnukka T. 1993, Nurminen 
T. 1994, Santala I. 1995 

Henkilökunnan kehittäminen  

13. kartoittaa hoitohenkilökunnan koulutustarpeita Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Nurminen T. 1994, Riihe-
läinen A. 1994, Korhonen R. & Koskela A. 1995, Leppänen 
T. 1995, Santala I. 1995 

14. järjestää koulutusta Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Munnukka T. 1993¸ Nur-
minen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Korhonen R. & Koske-
la A. 1995, Santala I. 1995, Paasovaara S. 2000, Tuomisto 
E. 2002 

15. huolehtii siitä, että omahoitajat pääsevät säännöllises-
ti koulutukseen 

Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Riiheläinen A. 1994, 
Santala I. 1995, Tuomisto E. 2002 

16. kannustaa kouluttautumaan Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Nurminen T. 1994, Riihe-
läinen A. 1994, Leppänen T. 1995,  Santala I. 1995 

17. perehdyttää hoitohenkilökuntaa Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Munnukka T. 1993, Duf-
va H. 1995, Leppänen T. 1995,  Santala I. 1995 

18. ohjaa opiskelijoita Munnukka T. 1993, Dufva H. 1995, Leppänen T. 1995 
Hoitotyön kehittäminen  
19. tunnistaa kehittämiskohteita osastolla Munnukka T. 1993, Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994 
20. suunnittelee hoitotyön kehittämistä Munnukka T. 1993, Riiheläinen A. 1994 
21. toimii kehittämisen käynnistäjänä Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Tuomisto E. 2002 
22. pyytää palautetta potilailta Munnukka T. 1993, Tuomisto E. 2002 
23. pyytää palautetta potilaan läheisiltä/perheeltä Tuomisto E. 2002 
24. arvioi hoitotyötä/hoitokäytäntöjä Munnukka T. 1993, Nurminen T. 1994, Tuomisto E. 2002 
25. arvioi hoitosuunnitelmia Munnukka T. 1993, Nurminen T. 1994, Leppänen T. 1995 
26. on vastuussa laadunvarmennuksesta osastolla Nurminen T. 1994, Dufva H. 1995, Leppänen T. 1995, 

Tuomisto E. 2002 
27. seuraa hoitotyön kehittymistä omalla erikoisalallaan Riiheläinen A. 1994, Tuomisto E. 2002 
Vastuu työnohjauksesta  

28. kartoittaa omahoitajien työnohjaustarpeita Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Riiheläinen A. 1994 
29. järjestää työnohjausta Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Riiheläinen A. 1994, 

Santala I. 1995, Tuomisto E. 2002 
30. antaa työnohjausta Kukkola O. & Pulkkinen R. 1991, Riiheläinen A. 1994, 

Santala I. 1995 
Vastuu työilmapiiristä  

31. on vastuussa hyvän yhteishengen luomisesta Pietarinen-Lyytinen R. 1993, Nurminen T. 1994, Riiheläinen 
A. 1994 

32. ylläpitää hyvää yhteishenkeä Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994 
33. puuttuu osastolla oleviin epäkohtiin Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994 
34. ottaa vastuun konfliktitilanteiden selvittämisestä Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Leppänen T. 1995 
35. huolehtii miellyttävästä työympäristöstä Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994 
Henkilöstöhallinto  

36. valitsee uudet hoitotyöntekijät/sijaiset Munnukka T. 1993, Dufva H. 1995, Leppänen T. 1995 
37. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien riittävyydestä Munnukka T. 1993, Dufva H. 1995, Santala I. 1995, Tuo-

misto E. 2002 
38. huolehtii hoitohenkilöstöresurssien joustavasta käy-
töstä 

Munnukka T. 1993, Santala I. 1995, Haapaniemi M. & Hil-
tunen L. 2000, Tuomisto E. 2002 

39. suunnittelee työvuorolistoja Munnukka T. 1993, Dufva H. 1995, Santala I. 1995, Haapa-
niemi M. & Hiltunen L. 2000, Paasovaara S. 2000, Tuomisto 
E. 2002 
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40. suunnittelee vuosilomajonot Munnukka T. 1993, Dufva H. 1995  
Hoitotyöhön osallistuminen  

41. Osallistuu välittömään hoitotyöhön Nurminen T. 1994, Dufva H. 1995, Leppänen T. 1995 
42. osallistuu hoitoneuvotteluihin Leppänen T. 1995 
43. ohjaa potilaita Munnukka T. 1993 
44. osastonhoitaja toimii omahoitajana/korvaavana hoita-
jana 

Dufva H. 1995 

45. osallistuu lääkärinkierroille Munnukka T. 1993 
46. osallistuu raporteille Munnukka T. 1993 
47. ohjaa omaisia Dufva H. 1995 
48. työskentelee puuttuvan sairaanhoitajan tilalla Dufva H. 1995 
49. konsultoi potilaan hoitoon osallistuvia Dufva H. 1995 
Keskustelun ylläpitäminen  

50. käy kehityskeskusteluja Munnukka T. 1993, Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, 
Korhonen R. & Koskela A. 1995, Leppänen T. 1995, Santala 
I. 1995, Tuomisto E. 2002 

51. kuuntelee henkilökuntaa  Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994 
52. on henkilökunnan luottamuksen arvoinen  
53. antaa palautetta Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Korhonen R. & 

Koskela A. 1995, Paasovaara S. 2000, Tuomisto E. 2002 
54. tuo esille potilaiden hoitoon liittyviä hoidollisia on-
gelmia esim. osastotunneilla 

Leppänen T. 1995 

55. järjestää tilaisuuksia keskustella esim. osastotunteja Munnukka T. 1993, Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, 
Korhonen R. & Koskela A. 1995, Leppänen T. 1995, Paaso-
vaara S. 2000, Tuomisto E. 2002 

Henkilökunnan tukeminen  

56. antaa tarvittaessa konkreettista apua hoitotyössä Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Santala I. 1995 
57. toimii henkilökunnan puolestapuhujana  
58. toimii ammatillisena asiantuntijana Pietarinen-Lyytinen R. 1993, Nurminen T. 1994, Leppänen 

T. 1995, Santala I. 1995, Pukuri T. 1997 
59. toimii esikuvana ja roolimallina Nurminen T. 1994, Leppänen T. 1995, Paasovaara S. 2000 
Tiedottaminen  

60. tiedottaa muutoksista Nurminen T. 1994, Tuomisto E. 2002 
61. tiedottaa osastokokouksissa käsitellyistä asioista Nurminen T. 1994 
62. tiedottaa osastonhoitajakokouksissa käsitellyistä 
asioista 

Munnukka T. 1993, Leppänen T. 1995 

63. tiedottaa osastoa/henkilökuntaa koskevista asioista Nurminen T. 1994 
64. tiedottaa vastuualuetta koskevista asioista Nurminen T. 1994 
Osaston edustaminen  

65. edustaa osastoa  Riiheläinen A. 1994 
66. osallistuu kokouksiin esim. osastonhoitajakokoukset Riiheläinen A. 1994 
67. esittelee osastoa vierailijoille Munnukka T. 1993 
Tutkimusmyönteisyys  

68. ohjaa hoitohenkilökuntaa hyödyntämään hoitotyön 
tutkimuksia 

Nurminen T. 1994, Riiheläinen A. 1994, Leppänen T. 1995 

69. aktivoi hoitohenkilökuntaa tekemään hoitotyön tut-
kimuksia 

Riiheläinen A. 1994, Leppänen T. 1995 

70. käynnistää hoitotyön tutkimuksia Munnukka T. 1993, Riiheläinen A. 1994 
72. tekee hoitotyön tutkimuksia Munnukka T. 1993, Riiheläinen A. 1994, Dufva H. 1995 
73. hyödyntää hoitotyön tutkimuksia Munnukka T. 1993, Riiheläinen A. 1994, Leppänen T. 1995, 

Tuomisto E. 2002 
Taloushallinto  

73. suunnittelee osaston taloutta Dufva H. 1995, Haapaniemi M. & Hiltunen L. 2000 
74. seuraa osaston taloutta Dufva H. 1995 
75. on vastuussa hoitotyön kustannuksista Dufva H. 1995 
76. osallistuu päätöksentekoon laite- ja materiaalihan-
kinnoista 

Dufva H. 1995 
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               LIITE 5 
 
MUUTTUJALUETTELO JA SUMMAMUUTTUJIEN OSIOT   

  

 
 
MUUTTUJAN NIMI   KYSYMYS NUMERO KYSYMYS NO 
    (henkilökunta) (lähiesimiehet) 
TAUSTAMUUTTUJAT 

 
Vastuualue     1            1 
Sukupuoli     2            2 
Ylin koulutus    3            3 
Nykyinen ammatti/työtehtävä   4            4 
Työkokemus hoitoalalla    5            5 
Työkokemus nykyisessä työtehtävässä   6            6 
Alaisten lukumäärä    -            7 
Osaston työnjakomuoto    7            8 
Omahoitajana toimiminen    8            9 
Kokemus yksilövastuisesta hoitotyöstä   9          10 
 
 
SUMMAMUUTTUJAT  

 
Omahoitajuuden toteutuminen   10 – 12      11 - 13 
Henkilökunnan kehittäminen   13 – 18      14 - 19 
Hoitotyön kehittäminen    19 – 27      20 - 28 
Vastuu työnohjauksesta    28 – 30      29 - 31 
Vastuu työilmapiiristä    31 – 35      32 - 36 
Vastuu henkilöstöhallinnosta   36 – 40      37 - 41 
Hoitotyöhön osallistuminen   41 – 49      42 - 50 
Keskustelun ylläpitäminen    50 – 55      51 - 56 
Henkilökunnan tukeminen    56 – 59      57 - 60 
Tiedottaminen    60 – 64      61 - 65 
Osaston edustajana toimiminen   65 – 67      66 - 69 
Tutkimusmyönteisyys    68 – 72      70 - 73 
Taloushallinto    73 – 76      74 - 77 


