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Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten omahoitajat toteuttavat yksilövastuista 
hoitotyötä sekä saada tietoa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen edellytyksistä 
omahoitajien arvioimina. Tehtävänä oli myös selvittää omahoitajien kokeman tuen tarvetta 
yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa. 
 
Aineisto kerättiin haastattelemalla kahtatoista yliopistollisen sairaalan vuodeosaston 
omahoitajaa. Haastattelumenetelmänä käytettiin ryhmähaastattelua ryhmien koon 
vaihdellessa kolmesta kuuteen henkilöön. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella 
sisällön analyysillä. 
 
Tulosten perusteella yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen perustui omahoitajuuden 
todentumiseen. Potilaskohtaisen kirjaamisen, vastuullisen hoitotyön, eettisten 
periaatteiden, yhteistyön sekä kokonaishoidon toteuttamisen ja arvioinnin kautta 
omahoitajat kokivat toteuttavansa hoitotyötä yksilövastuisesti. Tulosten perusteella 
omahoitajien toimintaa kuvasi vähintäänkin pyrkimys toimia edelläkuvatusti. 
Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistävinä tekijöinä koettiin myönteinen kokemus 
ja palaute, kollegiaalisuus, riittävät resurssit, esimiehen taito tukea ja johtaa, myönteinen 
asenne ja sitoutuneisuus hoitotyöhön ja kehittämiseen sekä koulutettu ja ammattitaitoinen 
hoitohenkilöstö. Toteuttamista estäviksi tekijöiksi koettiin resurssien puute ja työvälineiden 
epätarkoituksenmukaisuus, ammattitaidon puute, yhteistyön toimimattomuus, työn 
psyykkinen ja fyysinen rasittavuus, kielteinen kokemus tai asenne sekä epäselvät 
työjärjestelyt ja epäsäännölliset työvuorot. Omahoitajien mielestä tukea tarvittiin niin 
esimieheltä kuin kollegoiltakin. Lisäksi säännöllisesti pidettävät, yhteiset ammatillista 
osaamista vahvistavat koulutukset sekä yksilövastuisen hoitotyön koulutus koettiin 
tärkeiksi tuen antajiksi. 
 
Yksilövastuista hoitotyötä toteutettiin sovellettuna alkuperäisestä teoreettisesta mallista. 
Teoria kohtaa käytännön sekä omahoitajan käsityksen että hoitoyksikön antamien 
edellytysten pohjalta. Toteuttamiselle on useita edistäviä ja estäviä tekijöitä, joihin 
aktiivisesti vaikuttamalla kyettäisiin yksilövastuista hoitotyötä kehittämään. Tukea saatiin ja 
toivottiin saatavan niin esimieheltä, kollegoilta kuin tarkoituksenmukaisen koulutuksen 
kautta. Mahdollisuudet monipuolisen tuen saamiseen pitäisi olla jokaisen omahoitajan 
saatavilla.  
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The purpose of this study was to ascertain how named nurses realize primary nursing and 
to gain knowledge on the prerequisites for implementing primary nursing as assessed by 
named nurses. One of the goals was to determine the need for support experienced by the 
named nurses when implementing primary nursing. 

The research material was gathered by interviewing twelve named nurses from the 
University Hospital inpatient ward. The interviewing method used was focus group 
interviewing, with group sizes varying from three to six people. The material was assessed 
with qualitative content analysis. 

According to the results, the realization of primary nursing was based on the 
implementation of named nursing. Through the implementation and assessment of patient-
specific registration, responsible nursing, ethical principles, cooperation, and the 
realization of overall nursing, named nurses thought that they were implementing primary 
nursing. According to the results, the work of the named nurses was described as at least 
striving to work in the above mentioned manner. Positive experiences and feedback, 
collegiality, sufficient resources, the superior’s supporting and leading skills, positive 
attitudes and commitment to nursing and developing, as well as trained and skilled nursing 
staff were given as factors that promote implementing primary nursing. Factors hindering 
the implementation were lack of resources and unsuitable tools, lack of professional skills, 
lack of cooperation, the psychic and physical strain of the job, negative experiences or 
attitudes, as well as unclear working arrangements, and irregular working hours. The 
named nurses felt that support was needed from the superiors, as well as the colleagues. 
Additionally, shared, regular professional skill training and training in primary nursing were 
seen as important supporting factors. 

Primary nursing was implemented in a form applied from the original theoretical model. 
Theory meets practice on the basis of the experiences of the named nurses, as well as the 
prerequisites provided by the nursing unit. Primary nursing could be developed further by 
actively affecting the promoting and hindering factors in the implementation. Support was 
received and called for from the superiors, as well as colleagues along with suitable 
training. Every named nurse should have the opportunity to receive versatile support. 

Key words: primary nursing, named nursing, named nurse 
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1. JOHDANTO 
 

Sekä Suomessa että ulkomailla katsotaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden pohjalta 

nousevan hoitotyön toteuttavan parhaiten hyvää potilaskeskeistä hoitotyötä (Hegyvary 

1991, Munnukka 1993, Suonsivu 1993). Yksilövastuisessa hoitotyössä ei pelkästään 

määrätä sairaanhoitajaa potilaalle, vaan se on ennemminkin näkemys hoitotyöstä 

professionaalisena, potilaskeskeisenä käytäntönä (Hegyvary 1991). Potilaskeskeinen hoito 

tarkoittaa potilaan näkemistä kokonaisena persoonana ja hoidon keskipisteenä. 

Potilaskeskeinen työskentelytapa pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan hoitotyön tulee 

olla yksilöllistä, jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja koordinoitua. (Munnukka 1993.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen yhtenä terveydenhuollon tulevaisuuden tavoitteena 

on väestön terveystarpeista lähtevä hoidon saatavuus, laatu ja riittävä määrä (STM 2002). 

Terveydenhuollon muutosvaatimuksiin pyritään organisaatioissa vastaamaan toimintaa, 

johtamista ja potilaan hoidon laatua kehittämällä. Hoitotyön kehittäminen on osa hoitotyön 

laadunvarmistusta. Käytännön hoitotyössä laadunvarmistus tapahtuu esimerkiksi hoitotyön 

organisointimallia kehittämällä ja soveltamalla sitä vastaamaan jokaisen yksikön tarpeisiin. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan hoitotyön organisointimallina on yksilövastuinen 

hoitotyö. Potilaan hoitotyö, tiedon ja tuen antaminen perustuvat omahoitajamallilla 

toteutettuun hoitotyöhön (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007). Yksilövastuisen hoitotyön 

toteutuminen on osastoilla ja poliklinikalla ollut kuitenkin vaihtelevaa eri syistä johtuen 

(Pukuri 1997, Eloranta 2006).   

 

Mantheyn (1992) mukaan yksilövastuisen hoitotyön malli mahdollistaa korkean hoitotyön 

laadun antamalla hoitotyöntekijöille tilaisuuden työskennellä heidän täydellä 

kapasiteetillaan. Hän lisää kuitenkin, että mallilla yksistään ei nosteta hoitotyön laatua, 

koska hyvälläkin hoitotyön organisoinnin mallilla voidaan tuottaa huonolaatuista hoitoa. 

Onnistunut muutos kohti yksilövastuisuutta edellyttää oman mallin rakentamista ja 

luomista (Mäkisalo 2002). Tarkoituksenmukaisen ja toimivan yksilövastuisen hoitotyön 

mallin kehittäminen olosuhteita vastaavaksi on perusedellytys laadukkaalle hoitotyölle.  

 

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on saada kuvaus siitä, miten hoitajat toteuttavat 

yksilövastuista hoitotyötä sekä saada tietoa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen 
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edellytyksistä omahoitajien ja korvaavien hoitajien arvioimina. Tavoitteena on 

tutkimustulosten avulla saada käsitys yksilövastuisen hoitotyön mallin toteuttamista 

edistävistä ja estävistä tekijöistä, jotka omahoitajien arvioimina vaikuttavat mallin 

toteuttamiseen tutkittujen osastojen hoitokulttuurissa. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää, 

minkälaista tukea omahoitajat ja korvaavat hoitajat kokevat tarvitsevansa yksilövastuisen 

hoitotyön toteuttamiseksi. 

 

Pro gradu -tutkielman aihe perustuu tutkijan omaan sairaanhoitajan kokemukseen 

käytännön hoitotyöstä, toimimiseen yksilövastuisen hoitotyön toteuttajana ja näistä 

lähtökohdista nousseeseen tarpeeseen kehittää omahoitajajärjestelmää. Hoitajat 

ammattikuntana toimivat hoitotyön toteuttajina. Heidän mielipiteensä ja kokemuksensa 

omahoitajuuden toteuttamisen edellytyksistä käytännön hoitotyössä on keskeisessä 

asemassa.  Aiheen valintaa tuki myös Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteinen 

projekti hoitotyön laadun parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi yksilövastuista hoitotyön 

mallia kehittämällä. Yksilövastuisen hoitotyön ja omahoitajuuden kehittäminen ovat 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitotyön strategiassa merkittävänä osana mukana. Tämän 

tutkielman tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää hoitotyön 

kehittämiseksi ja hoitotyön laadun nostamiseksi. 
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 
 
 

2.1. Yksilövastuisen hoitotyön keskeiset periaatteet 
 

Omahoitajamalli, alkuperäiseltä nimeltään primary nursing, syntyi vastauksena 

tehtäväkeskeisen työnjaon ongelmiin, joita olivat mm. hoidon jakautuminen erillisiin 

tehtäviin, kommunikaation vaikeus ja jaettu vastuu sekä vastuullisuuden puute (Manthey 

1992). Manthey (1992) löysi yksilövastuisesta hoitotyön organisoinnin mallista vastauksia 

näihin ongelmiin. Yksilövastuinen hoitotyö koostuu Mantheyn (1992) mukaa neljästä 

elementistä, joita ovat yksilöllinen vastuu ja päätöksenteko, päivittäisen potilaskohtaisen 

hoidon toteuttaminen, ihmistenvälinen suora kommunikaatio sekä yhden ihmisen 

vastuullisuus hoitoyksikön potilaasta ja hoidon laadusta kahdenkymmenenneljän tunnin 

ajan, seitsemänä päivänä viikossa. 

 

Hegyvaryn (1991) mukaan yksilövastuisesta hoitotyöstä voidaan puhua silloin, kun 

hoitotyö sisältää sen neljä peruspiirrettä; vastuullisuuden, autonomian, koordinoinnin ja 

kattavuuden. Vastuullisuus. Manthey (1992) nimeää vastuullisuuden yksilövastuisen 

hoitotyön keskeisimmäksi elementiksi, koska tällä elementillään yksilövastuinen hoitotyön 

malli eroaa oleellisesti muista hoitotyön malleista. Hänen mukaansa vastuullisuus ei yksin 

tarkoita vastuullisuutta potilaiden hoitotyöstä vaan vastuullisuutta myös itsestämme. 

Hänen mukaansa sen ymmärtämisessä on vieläkin paljon opittavaa. (Manthey 2006.) 

Hegyvaryn (1991) mukaan vastuullisuuden periaate tarkoittaa sitä, että potilaan hoidosta 

on vastuussa yksi sairaanhoitaja, omasairaanhoitaja, vuorokauden ympäri koko potilaan 

sairaalassaoloajan. Hoitaja on henkilökohtaisesti vastuussa potilaalle ja hänen 

perheelleen. Toisaalta hän on myös vastuussa myös virkatovereilleen ja hänet 

palkanneelle organisaatiolle siitä, että hän toimii ammattinsa vaatimusten mukaisesti. 

Näiden lisäksi hän on laillisessa vastuussa siitä, että hän noudattaa työssään 

lainsäädäntöä. Autonomia. Potilaan omasairaanhoitajalla on valtuudet tehdä hoitotyötä 

koskevia päätöksiä ja toimia niiden mukaisesti. Autonomia yksittäisissä toimissa tekee 

mahdolliseksi vuorovaikutuksen ja yhteistyön hoidonantajien ryhmän jäsenten kesken. 

Koordinointi. Hoitotyön koordinointi tarkoittaa hoitotyön toimintojen koordinointia 

johdonmukaisesti ja harmonisesti. Sillä on tarkoitus varmistaa, että potilasta ja hänen 

perhettään hoitavalla hoitajalla on yhteiset tiedot, suunnitelma ja käsitys potilaan hoidosta. 
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Vaikka koordinaatio on jokaisen hoitotyöntekijän velvollisuus, raskain vastuu siitä jää 

omahoitajalle. Vuoronvaihdotkaan eivät keskeytä hoitotyötä, vaan hoitotyöntekijä 

neuvottelee suoraan seuraavan hoitotyöntekijän kanssa. Kattavuus. Jokainen 

hoitotyöntekijä huolehtii potilaan kaikista tarvittavista hoitotoimista tietyn jakson ajan, 

esimerkiksi työvuoron ajan. Kattavuuden kriteeriä voidaan nimittää myös potilaan 

kokonaishoidoksi. 

 

Yksilövastuisessa hoitotyössä nämä neljä perustekijää ovat olennaisia. Kaikkia neljää 

tekijää ei saavuteta täydellisesti, mutta ne ovat hoitotyön käytännön toiminnan tavoitteina 

ja työntekoa ohjaavina tekijöinä. Munnukka (1993) korostaa, että potilaan hoito on 

kokonaisvaltaista hoitoa, jolloin otetaan huomioon kaikki hoitotarpeet. Potilaskeskeinen 

hoito tarkoittaa potilaan näkemistä kokonaisena persoonana ja hoidon keskipisteenä. 

Potilaskeskeinen työskentelytapa pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan hoitotyön tulee 

olla yksilöllistä, jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja koordinoitua. 

 

2.2. Yksilövastuinen hoitotyö työnjakomallina ja filosofiana 
 

Yksilövastuinen hoitotyö on tarkoitettu sekä uudelleensuuntaamaan että organisoimaan 

hoitotyötä. Siitä voidaan puhua sekä hoitotyön filosofiana että organisatorisena mallina. 

(Hegyvary 1991.) Jos yksilövastuista hoitotyötä tarkastellaan organisatorisena tai 

työnjaollisena mallina, tarkastellaan sitä omahoitajan tekeminä sovittuina tehtäväalueina 

potilaan hoitotyössä. Tässä tapauksessa omahoitaja on hoitotyön ammattihenkilö, joka on 

nimetty yksityiselle potilaalle yksilöllisesti vastuussa olevana hoitajana, joka kantaa 

vastuun hoitotyöstä ja sen koordinoinnista potilaan hoitojakson ajan. (Manthey 1992.) 

 

Yksilövastuisen hoitotyön filosofisessa merkityksessä hoitotyö viittaa hoitofilosofiaan, 

jolloin korostetaan hoidon laatuvaatimuksia ja periaatteita. Nämä voivat toteutua 

hoitosuhdetyössä, potilaan ja hoitajan välisessä vuorovaikutuksessa. Yksilövastuisen 

hoitotyön merkitys perustuu filosofiaan siinä merkityksessä, että hoitotyön pohjalla on 

ihmiskäsitys, joka ohjaa toimintaa. Erityisesti yksilöllisyyden periaate voi toteutua 

ainoastaan yksilövastuisen hoitotyön avulla, koska yhteistyösuhteessa hoitajan ja potilaan 

välillä syntyy kokemus ihmisen yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta suhteessa toisiin. 

Hoitotyön toiminnan taustalla vaikuttavaan ihmiskäsitykseen liittyy usein käsityksiä hyvästä 
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elämästä. Pyrkimys hyvään elämään ohjaa usein myös hoitamista. (Virtanen 2002.) Kun 

mietitään hyvää elämää, ajatteluun liittyy väistämättä pohdintoja eettisyydestä ja arvoista, 

jotka osaltaan ohjaavat hoitotyön toimintaa ja potilaan hoidon toteuttamista filosofisesta 

näkökulmasta.  

 

2.3. Omahoitajan ja potilaan välinen yhteistyösuhde 
 

Mantheyn (1992) mukaan vähimmäisedellytys hyvälle yhteistyösuhteelle on terapeuttisen 

tehokas suhde. Tällä hän tarkoittaa yhteistyösuhdetta, jonka kautta potilas saa 

mahdollisimman suuren avun ja huolenpidon sekä hoitaja mahdollisuuden työskennellä 

ammattimaisesti ja tehokkaasti. Mantheyn (1992) mukaan yksilövastuisessa hoitotyön 

mallissa jokaisella potilaalla tulisi olla omahoitaja riippumatta siitä, missä ja minkälaisessa 

hoitoyksikössä häntä hoidetaan. Jokaisella potilaalla on oikeus tietää häntä hoitavien ja 

hänen hoidostaan vastuussa olevien hoitohenkilökunnan jäsenten nimet. 

 

Kyetäkseen rakentamaan yksilövastuista hoitotyösuhdetta hoitajalla on oltava siihen sekä 

valmiudet että mahdollisuudet. Munnukan (1993) mukaan potilaan ja hoitajan 

yhteistyösuhteen tarkoituksena on työskennellä siten kuin potilas odottaa, koska potilas 

itse tekee oman elämänsä valinnat. Omahoitajan tehtävänä on auttaa potilasta näiden 

valintojen toteuttamisessa.  

 

2.4. Omahoitaja vai korvaava hoitaja 
 

Hoitajan rooli yksilövastuisessa hoitotyössä on toimia joko potilaan omahoitajana tai 

korvaavana hoitajana. Silloin, kun omahoitaja ei ole työvuorossa, omahoitajan tehtävää 

hoitaa korvaava hoitaja, joita voi olla enemmän kuin yksi. GroharMurray ja DiCroce (1997) 

ovat jaotelleet omahoitajan ja korvaavan hoitajan vastuu- ja tehtäväalueet seuraavasti: 

 

Omahoitajan vastuu- ja tehtäväalueisiin kuuluvat potilaan ja perheen opetus ja ohjaus. 

Siihen sisältyvät kokonaisvaltainen huolehtiminen hoidosta, työtehtävien delegoiminen 

sekä hoidon jatkuvuudesta huolehtiminen. Hoidon jatkuvuudesta omahoitaja huolehtii 

kirjaamalla hoitosuunnitelmaan, sitä arvioimalla ja tarvittaessa muuttamalla. 
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Omahoitajan tehtävä- ja vastuualueisiin kuuluvat hoitotyön suunnitelman liittyvät tehtävät. 

Omahoitajan tehtävänä on jokaisen hoitojakson alussa laatia kirjallinen hoitosuunnitelma 

ja pitää sitä ajan tasalla. Lisäksi hänen tulee päivittää suunnitelmaa ja arvioida hoidon 

vaikuttavuutta. Omahoitajan tehtävänä on myös neuvotella muun hoitohenkilökunnan 

kanssa potilaan hoidosta ja vastaanottaa vertaistukea myönteisesti. 

 

Omahoitajan tulee toimia yhteistyössä lääkärin kanssa. Hänen tulee olla lääkärinkierrolla 

mukana aina, kun mahdollista. Lisäksi hänen tulee olla tietoinen ajan tasalla olevasta 

lääketieteellisestä hoitosuunnitelmasta. Tarvittaessa omahoitajan tulee myös toimia 

potilaan asianajajana. 

 

Korvaavan hoitajan tehtävä- ja vastuualueet mukailevat omahoitajan tehtävä- ja 

vastuualueita, mutta hoidon päävastuu on omahoitajalla. Korvaavan hoitajan vastuu- ja 

tehtäväalueisiin kuuluvat potilaan ja perheen ohjaus ja opetus, jolloin korvaava hoitaja 

toteuttaa potilaan tarpeista lähtevää tai hoitosuunnitelman mukaista ohjausta ja 

neuvontaa. Lisäksi hän toteuttaa omahoitajan tekemää hoitosuunnitelmaa sekä informoi 

omahoitajaa muutoksista. 

 

Korvaavan hoitajan tehtäviin kuuluvat hoitotyön suunnitelman noudattaminen omahoitajan 

ehdotusten mukaisesti. Tarvittaessa korvaavan hoitajan tulee muuttaa suunnitelmaa sekä 

kiistanalaisissa tilanteissa neuvotella omahoitajan kanssa noudattaen omahoitajan ohjeita 

ja arvioida hoidon onnistumista. 

 

Korvaava hoitaja tekee yhteistyötä lääkärin kanssa viestittämällä lääkärille omahoitajan 

tiedottamat asiat potilaasta. Hän myös vastaa lääkärille potilaan päivittäisestä tilanteesta. 

Korvaava hoitajan tehtäviin kuuluu suunnitella yhdessä lääkärin kanssa muutokset 

potilaan hoitoa koskevissa asioissa silloin, kun omahoitaja ei ole paikalla. 

   

Pro gradu -tutkielmassa käytetään yleisesti nimikettä omahoitaja, primary nurse, 

riippumatta siitä, onko kyseessä oleva henkilö koulutukseltaan sairaanhoitaja tai 

perushoitaja vai omahoitajan ja potilaan välisessä yhteistyösuhteessa omahoitaja tai 

korvaava hoitaja, associate nurse. 
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2.5. Aikaisempia tutkimuksia  
 

Pro gradu -tutkielman aiheen mukaisen kirjallisuushaun vuosilta 1989–2008 teki 

Tampereen yliopiston terveystieteellisen kirjaston informaatikko. Hoitajien näkökulmasta 

tehtyä aikaisempaa tutkimusta yksilövastuisesta hoitotyöstä löytyy sekä kotimaisista että 

ulkomaisista tietokannoista. Yksilövastuista hoitotyötä on tutkimuksissa hoitajien 

arvioimina lähestytty hyvin erilaisista näkökulmista. Hoitajien kokemia yksilövastuisen 

hoitotyön mallin käyttöönoton aiheuttamia muutoksia arvioivat esimerkiksi Perälä & 

Hentisen (1989), Munnukan (1993), Harkilan (1995), Melchiorin ym. (1999) tutkimukset. 

Keskeisiä aikaisempia yksilövastuista hoitotyötä käsitteleviä tutkimuksia on esitelty 

liitteessä 3. 

 

2.5.1. Kotimaisia tutkimuksia 
 

Perälä ja Hentinen (1989) tutkivat omahoitajien käsityksiä yksilövastuisen hoitotyön 

vaikutuksista ennen ja jälkeen sen käyttöönoton. Tutkimuksen perusteella omahoitajat 

kokivat työnsä mielekkääksi, mutta lisääntynyt paperityö ja suuri työmäärä koettiin 

yksilövastuista hoitotyötä estävänä tekijänä. Samoin suuri potilasmäärä, hoitajapula ja 

työvuorojen suunnittelemattomuus estivät mallin toteuttamista. 

 

Luotolinna-Lybeckin ja Leino-Kilven (1991) tutkimuksen perusteella yksilövastuisen 

hoitotyön etuina nähtiin potilaan asioiden parempi tietäminen, parempi hoitosuhde ja 

yksilöllisempi hoito. Haitaksi mainittiin mm. pelko siitä, että hoito ”köyhtyy”, jos potilas ja 

hoitaja eivät tule toimeen keskenään. Myös vastuun katsottiin olevan hoitajalle liian suuri. 

Yhteistä vastuuta pidettiin parempana vaihtoehtona. 

 

Munnukka (1993) tarkasteli tutkimuksessaan mm. hoitotyön rakenteessa ja prosessissa 

sekä henkilökunnan välisessä yhteistyössä tapahtuvia muutoksia, kun siirrytään 

tehtäväkeskeisestä työnjaon mallista yksilövastuiseen työnjaon malliin. Tutkimuksen 

keskeisiä tuloksia olivat koulutus, työnohjaus ja yhteisistä tavoitteista sopiminen, joiden 

todettiin edistävän yksilövastuiseen hoitotyöhön siirtymistä.  
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Suonsivun (1993) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää psykiatrisessa sairaalassa 

toimivien omahoitajien kokemusten ja mielipiteiden avulla yksilövastuisen hoitotyön 

lähtökohtia, tavoitteita, toimintaa ja rakennetekijöitä. Vastuullisuus koettiin merkittävänä 

tekijänä yksilövastuisen hoitotyön mallin toteuttamisen edellytyksenä. Muita keskeisiä 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen edellytyksiä tämän tutkimuksen mukaan olivat 

hoitajan ammatillisuus ja hänen persoonalliset ominaispiirteensä, organisaation sisäinen 

yhteistyö ja avoimuus sekä säännöllinen yhteistyö omaisten kanssa. 

 

Yksilövastuista hoitotyötä hoitohenkilökunnan arvioimana tarkasteltiin Pukurin (1997) 

tutkimuksessa, jossa kartoitettiin yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden toteutumista 

hoitotyössä. Vastanneista 86 %:a (N=437) piti yksilövastuista hoitotyötä parhaimpana 

tapana hoitaa potilaita, mutta vain 47 %:a ilmoitti toimivansa sen mukaisesti. Saman 

tutkimuksen keskeinen tulos oli koulutuspohjan vaikutus oman toimintansa 

tunnistamiseen. Opistotason tutkinnon suorittaneet tunnistivat toimintaansa ohjaavan 

teorian merkittävästi useammin kuin koulutason suorittaneet. Samoin he pitivät 

merkittävästi useammin tutkimusta osana käytännön hoitotyötä. Osastonhoitajan tuen he 

kokivat tukena, johon he voivat tarvittaessa turvautua. 

 

Samoin Paasovaaran (2000) tutkimuksen mukaan omahoitajat kokivat tarpeelliseksi 

ulkopuolisen tuen. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistivät osastokokoukset ja 

solukohtaiset hoitotyöntekijöiden kokoukset. Toisaalta omahoitajat kokivat, etteivät he saa 

riittävästi kiitosta, tukea ja asiantuntija-apua hoitotyön kehittämisestä. 

Esseevastauksissaan he kirjoittivat, etteivät yksilövastuisen hoitotyön periaatteet toteudu 

useista erittelemättömistä syistä johtuen. 

 

Koulutuksen puute ja työmäärän epätasainen jakautuminen koettiin yksilövastuisen 

hoitotyön toteutumista estäviksi tekijöiksi Laakson ja Routasalon (2001) tutkimuksessa. 

Tutkimus oli tehty vanhusten hoitokodissa ja aineisto kerätty teemahaastattelemalla 

omahoitajaa, asukasta ja hänen omaistaan. 

 

Useiden ulkomaisten tutkimustulosten perusteella hoitajien stressin määrän oli todettu 

lisääntyvän (mm. McCormick 1992, Webb & Pontin 1996) yksilövastuisen hoitotyön 

käyttöönoton myötä. Mäkinen, Kivimäki, Elovainio ja Virtanen (2003) saivat 

tutkimustuloksiksi laajassa kyselyssä hoitajille (N=568) ja osastonhoitajille (N=27), ettei 
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organisoinnin (mukana myös yksilövastuinen hoitotyö) malli kuitenkaan vaikuttaisi stressin 

määrään hoitajilla. 

 

Perkiö-Kuosmanen (2004) tarkasteli tutkimuksessaan yksilövastuista hoitotyötä työssä 

oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen yksi keskeinen tulos oli, että selkeä sitoutuminen 

yksilövastuiseen hoitotyöhön takasi toteutumisen ja potilaille omahoitajan. 

Samansuuntaisia tuloksia sai Luoma (2006), jonka mukaan toteutumisen edellytyksenä 

olivat yhteinen vastuu hoitotyön kehittämisestä ja kollegiaalisuus. Tutkimustuloksissa 

korostuivat myös omahoitajan ominaisuudet sekä työyksikön yksilövastuiselle hoitotyölle 

antamat toimintamahdollisuudet. Toisaalta malli koettiin sellaisenaan mahdottomaksi 

toteuttaa. 

 

Yksilövastuisen hoitotyön toteutumista poliklinikalla tutkinut Eloranta (2006) ei 

tutkimuksensa perusteella voinut osoittaa yhteyttä osastonhoitajan tuen ja yksilövastuisen 

hoitotyön periaatteiden toteutumisen välillä. Sen sijaan hän nosti tutkimustuloksissaan 

esiin hoitajan asenteen merkityksen. Hänen mukaansa hoitajan asenne vaikuttaa 

kokonaisvaltaisesti hoitotyön toteuttamiseen. Poliklinikkatyössä hoitajat korostivat myös 

hoitosuunnitelman ja hoitotyön kirjaamisen tärkeyttä. 

 

2.5.2. Ulkomaisia tutkimuksia 
 

Vastuullisuus ja sen kokeminen aiheuttivat tutkimusten mukaan paljon keskustelua 

omahoitajien kesken McMahonin (1990) tutkimuksessa. Samoin Armitagen ym. (1991) 

tutkimuksessa korostui hoitotyön vastuullisuuden lisääntyminen. Epäselvyys hoitajien 

vastuullisuuden rajoista ja yhteistyöstä aiheuttivat ongelmia omahoitajien kokemuksen 

perusteella Jonsdottirin (1999) tutkimuksessa. Vastuullisuus koettiin niin merkitsevänä 

tekijänä, että hoitajat kokivat vaikeaksi esittäytyä potilaille omahoitajina.  

 

Yksilövastuisen hoitotyön malli koettiin epäselväksi erityisesti mallin alkuvaiheessa 

Boumansin ja Landerweerdin (1999) tutkimuksessa, missä arvioitiin hoitajien hyvinvointia 

yksilövastuisen mallin mukaan toimivilla osastoilla. Tutkimuksen mukaan työtyytyväisyys ei 

oleellisesti lisääntynyt, koska hoitajat kokivat työnsä sisällöllisen merkittävyyden 

vähentyneen. Toisaalta he kokivat myös yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen 
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epäselväksi. Yksilövastuisen ideologian opettamista hoitajille kaivattiin Gooden ym.(2001) 

tutkimuksessa. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen esteenä nähtiin mm. koulutuksen 

puutteen myös Webbin ym. (1996) tutkimuksessa.  

 

McCormack (1992) teki osastokohtaisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli nostaa esiin 

hoitohenkilökunnan mielipiteitä yksilövastuisen hoitotyön toteutumisesta. Hoitajien (N=11) 

mielestä yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen vaatii sitoutumista ja tarkkoja 

hoitosuunnitelmia. Toteuttamista estäviksi tekijöiksi hoitajat kokivat erilaiset rajoitukset ja 

keskeytykset, jotka haittasivat työn itsenäistä tekemistä. Myös stressin he kokivat 

lisääntyneen, jonka hallintaan auttoivat työkokemus ja tieto. Työn stressaavuuden koettiin 

lisääntyvän työmäärän epävakaisuuden ja työvoimapulan takia myös Webb ja Pontinin 

(1996) tutkimuksessa. Kuormittavuutta lisäsivät myös ajanpuute ja aikapaineet. Gooden ja 

Rowen (2001) mukaan omahoitajien stressi ja uupumus lisääntyivät esimerkiksi 

pitkäaikaispotilaiden sekä vaikeahoitoisten potilaiden ja heidän omaistensa hoidossa. 

 

Drach-Zahavyn (2004) mukaan esimiesten tuki on oleellinen yksilövastuisen hoitotyön 

toteutumisen edellytys. Tutkimuksen mukaan työilmapiirillä ja työkulttuurilla on siinä 

keskeinen merkitys; jos osaston normit kieltävät tuen pyytämisen ja antamisen, se 

vaikuttaa hoitajien työsuorituksiin heikentävästi. Melchiorin ym. (1999) mukaan taas 

yksilövastuinen hoitotyö lisää autonomiaa omaan työhön, mutta tästä huolimatta hoitajat 

eivät kokeneet tuen ja palautteen määrän kasvavan. 

 

Boumansin ja Landerweerdin (1996) tutkimustuloksissa yksilövastuisesta hoitotyöstä 

korostuivat yhteistyön ja kommunikaation lisääntyminen lääkärien kanssa. Samassa 

tutkimuksessa todettiin myös kommunikaation ja esimiesten vaikutuksen lisääntyneen 

erityisesti siirtymävaiheessa yksilövastuiseen hoitotyöhön. Jonsdottirin (1999) mukaan 

yksilövastuisella hoitotyöllä oli yleinen myönteinen vaikutus ilmapiiriin. Myönteistä 

palautetta hoitajilta saatiin myös Manleyn ym. (1997) tutkimuksessa, jonka mukaan 

hoitajat kokivat kykenevänsä käyttämään tietoaan paremmin, tekemään päätöksiä ja 

olemaan vakuuttavampia potilaan edustajia. Gooden ym. (2001) mukaan hoitajien 

myönteiset kokemukset, kuten hoidon jatkuvuus ja hoidon suunnittelu, tukivat 

yksilövastuisen hoitotyön toteutumista. 
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Malkinin (1993) tutkimuksessa mitattiin omahoitajien työtyytyväisyyttä. Tutkimuksen 

perusteella omahoitajuus ei tukenut ammattiin jäämistä. Omahoitajat ja ei-omahoitajat 

saivat työtyytyväisyyttä erilaisista asioista. Manleyn ym. (1997) tutkimat hoitajat kokivat 

potilaiden tulevan liian riippuvaisiksi omahoitajistaan sekä uskoivat potilaille tulevan 

sopeutumisongelmia, jos siirtyvät osastolle, missä yksilövastuisen hoitotyön mallia ei ole 

käytössä.  

 

2.5.3.  Yhteenveto aikaisemmista tutkimustuloksista 
 

Tutkimukset tuottavat useita yksittäisiä tutkimustuloksia yksilövastuisen hoitotyön eri 

näkökulmista. Vertailtavuus on vaikeaa useastakin syystä. Tutkimusasetelmat sekä 

tutkimusympäristöt poikkeavat toisistaan. Ei voida tietää, mitä yksilövastuinen hoitotyö 

missäkin toimintaympäristössä ja kulttuurissa tehdyssä tutkimuksessa tarkalleen tarkoittaa. 

Koska tutkimustulokset ovat ainutlaatuisia jokaiselle hoitoyksikölle ja sairaalalle, tulokset 

ovat tieteellisestä näkökulmasta katsottuna aina rajoitteelliset (Gardner 1991). Tutkijan 

läpikäymissä tutkimuksissa oli hoitajien hoitotyön mallina tutkimuksen mukaan 

yksilövastuinen hoitotyö, joko käytössä olevana tai käyttöön tulevana. Kaikissa 

tutkimuksissa ei kuitenkaan ollut selkeästi määritelty sitä, miten yksilövastuisen hoitotyön 

keskeinen ideologia tai teoria käytännön hoitotyössä näkyi tai olisi ollut tarkoitus näkyä. 

Osittain jäikin epäselväksi, miten yksilövastuinen hoitotyö oli tutkimuksissa ymmärretty. 

 

Toimiessaan tarkoituksenmukaisesti yksilövastuisen hoitotyön voidaan ajatella olevan tae 

potilaan ja hoitajan väliselle laadukkaalle hoitosuhteelle (Harkila 1991, Munnukka 1993, 

Luoma 2006). Yhteenvetona näistä tutkimuksista voidaan todeta, että yksilövastuisen 

hoitotyön keskeisenä edellytyksenä on omahoitajan vastuullisuuden ymmärtäminen 

tarkoituksenmukaisella tavalla (McMahon1990, Harkila 1991, Suonsivu 1993, Jonsdottir 

1999, Luoma 2006). Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistäviä tekijöitä ovat 

omahoitajien mukaan mm. työn kokeminen mielekkäänä, koulutus, työnohjaus sekä 

yhteisistä tavoitteista sopiminen (Perälä & Hentinen 1989, Munnukka 1993). Myönteisyys 

heijastui omahoitajien vastauksissa, joissa hoitajat kokivat autonomian lisääntyneen sekä 

kokivat olevansa vakuuttavampia potilaan edustajia (Manley ym. 1997, Melchior ym. 

1999). Myönteinen ja innostunut asenne on yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen 

lähtökohta ja se vaikuttaa omahoitajana toimimiseen (Pukuri 1997, Eloranta 2006).  
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Tutkimustuloksissa korostuivat yksilövastuista hoitotyötä edistävinä tekijöinä 

tarkoituksenmukaisten toimintaedellytyksien luominen, osastonhoitajan ja organisaation 

tuen sekä palautteen tarve (Pukuri 1997, Paasovaara 2000, Drach-Zahavy 2004). 

Toisaalta tuen ja palautteen määrän ei kuitenkaan koettu kasvavan joidenkin tutkimusten 

mukaan (Melchior ym. 1999, Eloranta 2006). Yksilövastuista hoitotyötä ja stressin määrää 

oli vertailtu myös useassa tutkimuksessa. Omahoitajien stressin määrä todettiin 

lisääntyneen (McCormick 1992, Webb & Pontin 1996) yksilövastuisen hoitotyön myötä, 

mutta päinvastaisiakin tuloksia saatiin (Mäkinen ym. 2003). Kuormittavuutta lisäsivät 

ajanpuute ja aikapaineet, pitkäaikaispotilaat sekä vaikeahoitoisten potilaiden ja heidän 

omaistensa hoito (Webb ym. 1996, Goode ym. 2001). Luoman (2006) tutkimuksessa 

mallin käyttäminen sellaisenaan koettiin mahdottomaksi toteuttaa. 

 

Mc Kennan (1989) mukaan olisi tärkeää pohtia yksilövastuisen hoitotyön teorian 

sopivuutta erilaisten potilasryhmien hoitoon sekä osaston tai hoitoyksikön toiminnan 

luonteeseen. Hänen mukaansa teorian valitseminen ja valitun teorian soveltaminen 

edellyttävät konkreettista pohdintaa ja uudelleen arviointia siitä, miten yhteen sopivat 

totutut toimintatavat ja teorian sitoumukset ovat. Omahoitajakäytäntö ei ole suoraan 

toteutettavissa kaikilla osastoilla, vaan kunkin osaston on itse luotava oma 

hoitokäytäntönsä ottaen huomioon henkilökunnan määrän ja laadun, potilaiden määrän ja 

tarpeet ja tavoitteet, joihin hoitokäytännön muutoksella pyritään (Harkila 1991).  
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3. Tutkimuskysymykset 
 

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten omahoitajat toteuttavat 

yksilövastuista hoitotyötä sekä saada tietoa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen 

edellytyksistä omahoitajien ja korvaavien hoitajien arvioimina. Tutkimustehtävänä on 

selvittää omahoitajien ja korvaavien hoitajien kokemusten ja mielipiteiden avulla 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistäviä tekijöitä ja toisaalta niitä tekijöitä, jotka 

estävät yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista. Tehtävänä on myös selvittää omahoitajien 

tuen tarvetta yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseksi. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

  

1. Miten hoitajat toteuttavat yksilövastuista hoitotyötä? 

2. Mitkä tekijät edistävät yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista? 

3. Mitkä tekijät estävät yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista? 

4. Minkälaista tukea hoitajat kokevat tarvitsevansa yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamiseksi? 

 

 

4. Tutkimuksen toteuttaminen 
 

 

4.1.  Tutkimuksen metodiset lähtökohdat 
 

Tutkimusongelmasta ja -kohteesta riippuu, mitä menetelmiä käytetään. Kvalitatiivisilla 

menetelmillä päästään lähemmäksi niitä merkityksiä, jota ihmiset antavat ilmiöille ja 

tapahtumille. Ne tuovat esiin tutkittavien näkökulman ja kuuluviin heidän äänensä (Hirsjärvi 

& Hurme 2001). Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan kuvata, selittää ja ymmärtää 

ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita tutkittavien näkökulmasta (Vehviläinen-Julkunen & 

Paunonen 1998).  

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin kuvata yksilövastuisen hoitotyön toteutumista omahoitajien 

omasta näkökulmasta. Tähän tutkimukseen valittiin laadullinen lähestymistapa, koska 

haluttiin päästä aihetta mahdollisimman lähelle, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää ja 
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selittää ilmiöiden välisiä suhteita ja merkityksiä. Tutkimuksella haluttiin saada aiheesta 

syvempi näkemys, mikä on mahdollista kvalitatiivisen tutkimuksen avulla (Whitby 2006). 

 

Stevenin (1999) mielestä synonyymeinä pidetyt käsitteet, kuten yksilövastuinen hoitotyö, 

vastuuhoitajamalli tai omahoitajuus, ovat ongelmallisia, koska käsitteiden tarkan 

määrittelyn puuttuminen aiheuttaa epäselvyyttä. Osastoilla, joilta tämän tutkimuksen 

aineisto on kerätty, on käytetty vaihtelevasti erilaisia ilmaisuja yksilövastuisesta 

hoitotyöstä, omahoitajuudesta ja omapotilaista. Tässä tutkimuksessa käytetään 

pääsääntöisesti käsitteitä yksilövastuinen hoitotyö, omahoitaja, korvaava hoitaja sekä 

omapotilas. Tutkimuksen sisällöllisen selkeyden säilyttämiseksi tutkija on päätynyt 

käyttämään näitä alkuperäisiä, suomennettuja käsitteitä. Tutkimukseen osallistuneista 

hoitajista käytetään yhteistä nimitystä omahoitaja, mikä edesauttaa rakenteellisen 

yksiselitteisyyden säilyttämisessä. 

 

4.2.  Aineiston keruu ja tutkimukseen osallistujat 
 
Tutkimuksen lupakäytäntö selvitettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan 

opetuskoordinaattorin kanssa, jonka kautta lupamenettely eteni ylihoitajalle (Liite 3.). 

Erillistä eettisen toimikunnan lupaa ei tarvittu, koska tutkimukseen osallistujat olivat 

tutkimusosastojen omahoitajia. 

 

Tutkimuksen toteutusta suunniteltiin yhdessä ylihoitajan sekä osastonhoitajien kanssa. 

Tutkija lähetti ylihoitajalle sekä molempien osastojen osastonhoitajille 

tutkimussuunnitelman ja he välittivät tietoa edelleen tutkimukseen osallistuville 

omahoitajille, jotta heillä olisi mahdollisuus etukäteen perehtyä tutkimuksen tarkoitukseen 

ja haastattelun teema-alueisiin. Osastonhoitajat lupautuivat ystävällisesti suunnittelemaan 

haastatteluun osallistuville omahoitajille sekä haastatteluille sopivaa ajankohtaa yhdessä 

tutkijan kanssa. Jokaiselta osallistujalta varmistettiin vapaaehtoisuus osallistumiseen. 

Osastonhoitajat huomioivat työvuorojärjestelyissä omahoitajien tulevat haastattelut, jotta 

haastattelut voitiin tehdä työajalla.  

 

Aineisto kerättiin yliopistosairaalan kahden vuodeosaston omahoitajilta. Osastoilla 

hoidetaan sekä pitkäaikaisesti että lyhytaikaisesti sairaita potilaita. Molemmilla osastoilla 

on hoitotyön mallina yksilövastuinen hoitotyö. On tärkeää, että tutkimukseen osallistujat 
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tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. 

(Nieminen 1998). Fieldin ja Morsen (1985) mukaan tutkija valitsee tiedonantajia, jotka ovat 

halukkaita puhumaan ja luottavat tutkijaan tai joilla avainasemansa perusteella on 

erityistaitoja ilmiöstä. Koska tutkimuksen tarkoituksena oli saada kuvaus omahoitajien 

toteuttamasta hoitotyöstä, omahoitajat itse ovat toimintansa parhaita kuvaajia. Koska 

tutkimuksen tarkoituksena oli myös saada tietoa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista 

edistävistä ja estävistä tekijöistä, osastolla työskentelevät omahoitajat ovat tutkittavan 

asian ensisijaisia asiantuntijoita. Lisäksi heillä on käsitys tarvittavan tuen määrästä ja 

luonteesta, jotta se parhaiten vastaisi tarpeeseen. 

 

Kaikki ryhmähaastatteluun osallistuneet (N=12) olivat naisia. Nuorin haastateltavista oli 27 

vuotta ja vanhin 54 vuotta keskiarvon ollessa 42 vuotta. Haastatelluista omahoitajista viisi 

oli ammattikorkeakoulusta valmistunutta sairaanhoitajaa, kuusi opistosta valmistunutta 

sairaanhoitajaa sekä yksi perushoitaja. Haastateltavien työkokemus Tampereen 

yliopistollisessa sairaalassa oli 2,5 - 26 vuoden välillä keskiarvon ollessa noin 11 vuotta. 

Yksilövastuisen hoitotyön koulutukseen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa oli 

haastatelluista omahoitajista kuusi osallistunut noin 2-3 kertaa työssäoloaikanaan, kolme 

yhden kerran ja kolme haastatelluista ei kertaakaan.   

 

4.3. Ryhmähaastattelut 
 
 
Tuomen ja Sarajärven (2006) mukaan laadullisen tutkimuksen yleisimmät 

aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto. Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä jollakulla on 

mielessään (Eskola ym. 2001). Ryhmähaastattelulla tähän tavoitteeseen pyrittiin usean 

haastateltavan kohdalla yhtäaikaisesti. Koska haastattelun tarkoituksena oli koota yhteen 

omahoitajien mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä, ryhmähaastattelulla voitiin sekä 

virittää hedelmällistä keskustelua että saada muodostettua osallistujien yhteisiä 

näkemyksiä tutkittavista asioista. Koska tutkittavina aiheina eivät olleet arat tai vaikeat 

asiat sekä tutkijalla oli tarve syventää aiempaa tietouttaan tutkittavasta asiasta usean eri 

henkilön avulla, ryhmähaastattelu sopi haastattelun muodoksi (Hirsjärvi ym. 2005). 

Ryhmähaastattelussa tulee huomioida, että toisaalta ryhmä voi kannustaa mielipiteiden 

ilmaisuun, mutta myös se voi estää kielteisten asioiden esille tulon keskustelussa (Hirsjärvi 
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ym. 2005). Tutkijan mielestä jokaisessa vuorovaikutustilanteessa vaikuttavat monenlaiset 

erilaiset tekijät. Tässä tutkimuksessa tutkija ei kuitenkaan arvioinut mahdollisten kielteisten 

asioiden estävän ryhmähaastattelun perusteltua käyttöä aineiston keruussa.  

 

Ryhmähaastattelun sopivuudelle tutkija löysi useita muitakin perusteita. Nyamathin ja 

Shulerin (1990) mielestä ryhmähaastattelut ovat erinomainen aineíston keruumuoto, koska 

siinä voidaan kerätä haastateltavien näkemyksiä, olettamuksia ja asenteita dynaamisessa 

ilmapiirissä ryhmän tuella. Krueger ja Casey (2000) esittävät ryhmähaastattelun 

sopivuudelle mm. seuraavia perusteita. Heidän mukaansa ryhmähaastattelu aineiston 

keruumuotona sopii hyvin silloin, kun tutkija kartoittaa haastateltavien ajatuksia tai ideoita 

tietyltä alueelta tai, jos tutkija haluaa hyödyntää ryhmän voimaa voimavarana, jolloin 

ryhmän kapasiteetti tulee olemaan enemmän kuin sen osien summa. Lisäksi he ehdottavat 

ryhmähaastattelua, jos tutkija haluaa tutkia lisää aiheesta, jota on jo kvantitatiivisesti 

tutkittu. Edellä esitetyt kriteerit puolustivat tutkijan pro gradu -tutkielman aineistonkeruun 

muodon perusteluja hänen punnitessaan erilaisia aineistonkeruumuotoja ja päätyessään 

ryhmähaastatteluun. 

 

Aineisto kerättiin ryhmähaastattelulla, joka kohdennettiin tiettyihin teemoihin, joista 

keskusteltiin (Liite 6.). Tutkielmassa päädyttiin käyttämään teemojen ohjaamaa 

ryhmähaastattelua. Haastattelua aineistonkeruumuotona käytettäessä ihminen voidaan 

nähdä tutkimustilanteessa subjektina. Hän on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. 

(Hirsjärvi & Hurme 2004.) Keskustelun teemat tarkentuivat suppeammiksi kysymyksiksi. 

Teema-alueet ja kysymykset perustuvat tutkijan omaan sairaanhoitajan kokemukseen 

sekä tutkimustiedon ja kirjallisuuden pohjalta nousseisiin aiheisiin. Teemahaastattelua 

tässä tutkielmassa puolusti se, että kyettiin etenemään tiettyjen keskeisten etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi ym. 2006).  

Hirsjärven ym. (2001) mukaan teemojen ohjaamana voidaan tehokkaammin vastata 

tutkimuskysymyksiin. Tällä tavoin keskustelua kyettiin ohjaamaan tavoitteisesti ja saatiin 

kerättyä paljon tutkielman aiheen mukaista tietoa.  

 

Hirsjärven ym. (2001) mukaan haastateltavien määrää on vaikea ennakoida. Ehdotukseksi 

hän esittää saturaatio-käsitteen, jolloin uudet haastateltavat eivät anna enää mitään 

olennaista uutta tietoa. Eskola ja Suoranta (2001) esittävät, että sopiva haastateltavien 

määrä olisi yhdessä ryhmähaastattelussa 4-8 henkeä. Tässä tutkimuksessa 
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ryhmähaastatteluja tehtiin kolme, joissa ensimmäisessä ryhmähaastattelussa oli kuusi 

omahoitajaa, toisessa ja kolmannessa molemmissa kolme omahoitajaa. Jotta tutkittavasta 

aiheesta saataisiin mahdollisimman kattava kuva, tutkielman aineisto oli kerätty yhteensä 

kahdeltatoista omahoitajalta, jotka olivat toimineet osastoilla eripituisia aikoja. 

Omahoitajista muodostettiin kolme työkokemukseltaan heterogeenistä haastatteluryhmää. 

Näin saatiin näkemys pidemmän ja lyhyemmän työkokemuksen omaavien omahoitajien 

kokemuksesta ja mielipiteistä yksilövastuisen hoitotyön edistävistä ja estävistä tekijöistä 

sekä tuen tarpeen määrästä ja luonteesta. Haastateltavat olivat koulutuksensa ja 

ammattiroolinsa kautta homogeeninen ryhmä, jolloin Simin (1998) mukaan haastateltavat 

ovat tasavertaisia mielipiteiden esittäjiä ts. he saavat varmimmin äänensä kuuluviin. 

 

Kaikki haastattelut toteutettiin marraskuussa 2007. Haastattelut toteutettiin työyksiköiden 

rauhallisissa tiloissa, jotka tutkija oli varannut ja valmistanut ryhmähaastatteluun sopiviksi 

hyvissä ajoin ennen haastattelun ajankohtaa. Kaikki haastattelut tutkija teki itse. Ennen 

jokaista ryhmähaastattelua tutkija kertasi vielä lyhyesti tutkimuksen taustan ja tarkoituksen 

sekä sen, että jokaisen haastateltavan mielipide oli yhtä tärkeä ja arvokas. Jokainen 

ryhmähaastatteluun osallistuja täytti suostumuslomakkeen sekä vastasi kysymyksiin, jotka 

koskivat haastateltavien taustatietoja.  

 

Ryhmähaastattelu edellyttää haastattelijalta haastattelutaitoa ja taitoa käyttää 

ryhmädynamiikkaa tarkoituksenmukaisen aineiston keräämiseksi (Koskinen ym. 2001). 

Tutkija valmistautui huolellisesti molempiin haastattelutapahtumiin huomioiden 

menetelmän haastavuuden useasta näkökulmasta. Koskisen ym. (2001) mukaan 

menetelmän käyttö edellyttää teknisten ratkaisujen sekä tutkimuksellisten että eettisten 

näkökohtien huolellista suunnittelua. Tutkija kysyi luvan haastattelujen nauhoittamiseen, 

johon hän käytti sekä kasetillista pöytänauhuria että sanelukonetta. Molempien tekniikan 

toiminnan ja äänentoiston laatu varmistettiin etukäteen ennen jokaista haastattelukertaa. 

Ennen haastattelun alkua tutkija kertasi vielä tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuuden sekä tutkimuksen tekijän salassapitovelvollisuuden että osallistujien 

anonyymiyden säilymisen. 

 

Kitzingerin (1995) mukaan ryhmähaastattelutilanteiden tulisi olla rentoutuneita tilanteita, 

jossa olisi harkittu mm. haastateltavien ja tutkijan istuinpaikat. Tässä tutkimuksessa 

ryhmähaastattelut tehtiin istuen ison pöydän ympärillä, jolloin ilmapiiri saatiin 
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keskustelevaksi. Viihtyisyyttä ja rentoutta pyrittiin lisäämään tarjoamalla haastateltaville 

sekä pientä syötävää että juotavaa. Pöytänauhuri oli sijoitettu pöydän sivuun tutkijan 

viereen ja sanelukone pöydän keskelle. Kaikkien keskusteluiden ajan ilmapiiri oli rento, 

mutta vireä. Jokaisessa keskustelussa pitäydyttiin keskusteluteemoissa, mutta se ei 

estänyt keskustelun synnyttämää huumoria ja naurua.  

 

Ryhmähaastattelut kestivät 80 minuutista 100 minuuttiin. Kaiken kaikkiaan 

haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 4,5 tuntia. Tutkija puhtaaksikirjoitti aineiston 

välittömästi haastattelua seuranneen päivän aikana. Näin hän kykeni muistamaan ja 

tavoittaman hyvin keskustelun tunnelman ja yksityiskohtaisetkin tapahtumat. Tutkija teki 

näistä merkintöjä itselleen ryhmähaastattelutilanteiden jälkeen auttamaan analyysivaiheen 

tulkintoja.  

 

4.4. Aineiston analyysi 
 

Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysin tavoitteena on 

järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää 

informaatioita. (Tuomi ym. 2006.) Koska tutkielman tarkoituksena on tuottaa 

ryhmähaastattelun avulla yhtenäinen ja selkeä kuvaus omahoitajien kokemuksista ja 

näkemyksistä, sisällönanalyysi toimi hyvin aineiston analysointitapana. Ryhmähaastattelun 

analysointitavaksi se sopi, koska Latvala ja Vanhanen-Nuutisen (2001) mukaan 

sisällönanalyysillä voidaan analysoida kirjoitettua ja suullista kommunikaatiota sekä 

tarkastella asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä.  

 

Kaikki, mitä tutkija yksilövastuisesta hoitotyöstä tiesi omasta kokemuksestaan tai 

kirjallisuuden perusteella pyrittiin sulkeistamaan analyysin ulkopuolelle. Tuomen ym. 

(2006) mukaan onkin epävarmaa voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston 

tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. Tutkija tiedosti koko 

tutkimusprosessin ajan omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä ja pyrki tietoisesti niiden 

vaikutuksen mahdollisimman tehokkaaseen sulkeistamiseen.   
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Analyysiyksikön määrittelyssä ratkaisevat aineiston laatu ja tutkimustehtävä. Tavallisesti 

käytetty analyysiyksikkö on sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai 

sanayhdistelmä. (Latvala ym. 2001.) Analyysiyksikkönä käytettiin kaikkia näitä edellä 

mainittuja. Toisinaan yksi sana mahdollisti luotettavan analyysin, mutta toisinaan siihen 

tarvittiin koko ajatuskokonaisuus tai lause. Tutkijan mielestä analyysiyksiköt nousivat 

aineistosta. Tässä tutkimuksessa analyysiyksikön tiukka rajaaminen olisi vaikuttanut 

analyysiin ja koko tutkimuksen luotettavuuteen.  

 

Ryhmähaastattelut tutkija purki itse. Kirjoitettua tekstiä kertyi yhteensä 67 sivua fonttikoolla 

12. Tutkija purki nauhoitteet huolellisesti sanasta sanaan. Nauhoitukset olivat onnistuneet 

hyvin eikä epäselvyyksiä juuri ilmennyt. Ainoat epäselvyydet olivat tilanteissa, joissa 

useampi haastateltava puhui innostuneesti yhtä aikaa. Tutkija luki kirjoittamansa tekstin 

läpi kuunnellen samalla nauhat ja totesi niiden olevan täysin toisiaan vastaavat.   

 

Seuraavassa vaiheessa kerätty ja kirjalliseen muotoon saatettu aineisto pelkistettiin. 

Pelkistysten teosta on esimerkkejä taulukossa 1. Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että 

aineistolta kysytään tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä (Latvala ym. 2001). Aineiston 

pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään litteroimalla tai 

koodaamalla tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset (Tuomi ym. 2006). Tutkija tallensi 

alkuperäisilmaisut ja pelkistetyt ilmaisut samaan Word-asiakirjaan vierekkäin siten, että ne 

olivat helposti keskenään tarkasteltavissa. Pro gradu –tutkielman teon jokaisessa 

työvaiheessa tutkija piti jatkuvasti mielessään tutkimustehtävät läpikäydessään aineistoa. 

Pelkistämisvaiheessa tutkija piti erityistä huolta siitä, että pelkistämisessä säilyisi aineiston 

monipuolisuus ja aineistolähtöisyys. 

 

Pelkistettyjä ilmaisuja muodostui yhteensä 747, jotka tutkija eritteli neljään erilliseen Word-

tiedostoon neljän tutkimuskysymyksen mukaisesti. Kyngäksen ym.(1999) mukaan 

ryhmitellessään aineistoa tutkija yhdistää pelkistetyistä ilmaisuista ne asiat, jotka näyttävät  

kuuluvan yhteen. Tutkija ryhmitteli pelkistetyt ilmaisut yhtäläisten ilmaisujen joukoiksi 

(Taulukko1.).  
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Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaisut Pelkistetyt ilmaisut 

”niin piti just sanoa, että sä osaat pyytää 

apua” 

 

”…jos sä kysyt neuvoa niin kylähän ny 

pitäis saada” 

 

”…jos itte osaa kysyä jotakin niin” 

hoitajan taito pyytää apua 

 

 

kysyessä pitäisi saada kollegalta neuvoja 

 

 

hoitajan taito kysyä apua 

”usko siihen, että apua tarvitseva hoitaja 

sitä myös saa” 

 

”kyllähän me pystytään keskenämme 

sopimaan, että mä en ny jaksa olla tossa, 

tulisko joku muu, kylläjhän me pystytään 

keskenämme sopimaan siitä sitte” 

 

”kyllähän täältä apua saa ja ainahan sää 

mutiset ja kysyt joltakin…” 

usko avunsaantiin 

 

 

hoitajat voivat vaihtaa potilaita, jos toinen ei 

enää jaksa 

 

 

 

apua saa sitä tarvitseva 

”…saan neuvoja ja saan ohjeita 

lääkäriltä…” 

 

”kollegoilta haetaan tukea vähän, että 

tekisiksää tälläi ja…” 

 

”…kolleegoistahan on suuri apu tässä 

(päätöstenteossa). Aina on joku tehny.” 

neuvojen ja ohjeiden saanti lääkäriltä 

 

 

kysytään mielipiteitä ja tukea kollegoilta 

 

 

kollegoista suuri apu 

päätöksentekotilanteissa 

 

 

Seuraavassa analyysin vaiheessa ryhmitellyt yhtäläiset ilmaisut yhdistettiin samaan 

alakategoriaan (Taulukko 2.). Alakategorialle annettiin sisältöä kuvaava nimi. (Tuomi ym. 

2006.)  
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Taulukko 2. Esimerkkejä alakategorian muodostamisesta 

Pelkistetyt ilmaisut Alakategoria 

Hoitajan taito pyytää apua 

Hoitajan taito kysyä apua  

Kysytään mielipiteitä ja tukea kollegoilta 

neuvojen ja ohjeiden saanti lääkäriltä 

 

Kollegoista suuri apu 

päätöksentekotilanteissa 

Usko avunsaantiin 

Kysyessä pitäisi saada kollegalta neuvoja 

 

Apua saa sitä tarvitseva 

Hoitajat voivat vaihtaa potilaita, jos toinen ei 

enää jaksa 

Avun pyytäminen, vastaanottaminen ja 

antaminen 

 

 

 

Ryhmitellyt, pelkistetyt ilmaisut säilytettiin samassa Word-tiedostossa alakategorioiden 

kanssa. Tällä tavoin tutkijalla oli mahdollisuus helposti palata pelkistettyihin ilmaisuihin, 

mikä helpotti alakategorioiden nimeämistä ja antoi mahdollisuuden tarkistaa kategorioiden 

muodostamisen onnistumista. Alkuperäisaineistoon palattiin useita kertoja, jotta 

pelkistykset, ryhmittelyt ja alakategorioiden nimet olisivat mahdollisimman onnistuneet. 

Tutkija ymmärsi tämän vaiheen kriittisenä vaiheena, koska kategorioiden muodostuminen 

perustui tutkijan omaan tulkintaan. Saatu haastatteluaineisto oli monipuolinen ja rikas, 

mikä teki tästä tutkimuksen vaiheesta aikaavievän sekä huolellisuutta vaativan. 

 

Analyysin tekoa jatkettiin yhdistämällä samansisältöisiä alakategorioita toisiinsa ja 

muodostamalla yläkategorioita. Yläkategorioille annettiin niiden sisältöä kuvaavat nimet. 

Kaikkien kategorioiden avulla vastattiin tutkimusongelmiin. (Tuomi ym. 2006.) 

Nimetessään kategorioita tutkija käytti omaa ajatteluaan mahdollisimman hyvin vastaavan 

kategorianimen löytämiseksi. Yläkategorioiden nimeämisessä tutkija huomioi siihen liitetyt 

alakategoriat. Tätä analyysin kolmatta vaihetta nimitetään Latvala ja Vanhanen-Nuutisen 

(2001) mukaan abstrahoinniksi eli yhdistämiseksi. Abstrahoimalla yläkategorioita edelleen 

muodostui kaikkia yhteensä neljä nimikettä, jotka yhdistivät kaikkia kategorioita; 
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yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen, yksilövastuista hoitotyötä edistäviä tekijöitä, 

yksilövastuista hoitotyötä estäviä tekijöitä ja tuen tarve yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamisessa. Tutkimus- ja analyysiprosessin pääpiirteittäinen eteneminen on kuvattu 

kuviossa 1. 
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Ryhmähaastattelut→  Haastattelujen puhtaaksikirjoittaminen ja 

vastaavuuden tarkistaminen 

 

    ↓ 

   Haastattelutekstien lukeminen 

    ↓ 

 

Ryhmähaastattelut→  Haastattelujen puhtaaksikirjoittaminen ja 

vastaavuuden tarkistaminen 

 

    ↓ 

    Haastattelutekstien lukeminen 

    ↓ 

 

     Tutkimuskysymyksiin vastaavien ilmaisujen 

      merkitseminen ja kerääminen Word-tiedostoon 

    ↓ 

 

Pelkistysten tekeminen ja ryhmittely ilmaisujen 

sisältöjen samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien 

perusteella  

    ↓ 

 

 Yläkategorioiden muodostaminen  ← Alakategorioiden muodostaminen  

 ja nimeäminen        ja nimeäminen  

         

 

 

Kuvio 1. Tutkimus- ja analyysiprosessin kuvaus.    

    

Palaaminen 
alkuperäis-
aineistoon 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 
 
 

5.1.  Yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen 
 
Tutkimusaineiston analyysin pohjalta yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen muodostuu 

kuudesta yläkategoriasta: 1) Omahoitajuuden todentuminen, 2) Potilaskohtainen 

kirjaaminen, 3) Vastuullisen hoitotyön toteuttaminen, 4) Eettisten periaatteiden 

toteuttaminen, 5) Yhteistyön toteuttaminen ja 6) Kokonaishoidon toteuttaminen ja arviointi 

(Kuvio 2). 

 
Alakategoria  Yläkategoria 
   
Omahoitajan nimeäminen   
Omahoitajuudesta kertominen omapotilaalle  Omahoitajuuden todentuminen 
Korvaavan hoitajan osoittaminen   
   
Omapotilaan hoitosuunnitelman laatiminen  Potilaskohtainen kirjaaminen 
Hoitotyön kirjaaminen   
   

Vastuu omapotilaan hoitotyöstä  Vastuullisen hoitotyön 
toteuttaminen 

Potilasvastuun siirtäminen    
   
Omahoitajan päätösten tekemisen oikeus ja 
velvollisuus   
Omapotilaan päätöksenteko-oikeuden 
kunnioittaminen 

 Eettisten periaatteiden 
toteuttaminen 

Omapotilaan itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen   
Omapotilaan oikeuksien puolustaminen   
   
Yhteistyö omapotilaan kanssa    
Yhteistyö omaisten kanssa  Yhteistyön toteuttaminen 
Yhteistyö omapotilaan hoitoon osallistuvien 
ammattilaisten kanssa   
   
Omapotilaan hoidon suunnitteleminen ja 
järjestäminen   
Omahoitajan ajankäytön suunnitteleminen ja 
järjestäminen   
Omapotilaan kokonaisvaltaisuuden 
huomioiminen 

 Kokonaishoidon toteuttaminen ja 
arviointi 

Lääketieteen yhdistäminen hoitotyöhön   
Hoidon toteutumisen arviointi   

 

   
Kuvio 2. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen 
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5.1.1. Omahoitajuuden todentuminen 
 
 
Yläkategoria ”omahoitajuuden todentuminen” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita 

olivat ”omahoitajan nimeäminen”, ”omahoitajuudesta kertominen omapotilaalle” ja 

”korvaavan hoitajan osoittaminen”.  

 

 

Omahoitajan nimeäminen 
 

Omahoitajat kokivat, että omahoitajan selkeä nimeäminen on aina tärkeää huolimatta 

vuorotyön asettamista rajoituksista omahoitajuuden jatkuvuudelle. He korostivat, että sen 

tulisi myös aina tarkoittaa sitä, että omahoitaja sitoutuisi huolehtimaan omapotilaistaan. 

 

”…elikkä se omahoitaja olis nimettynä aina ja sitten hän myös hoitaisi niitä 

omiaan, kun hän työvuorossa olisi.” 

 

Omahoitajat kertoivat, että hoitotyö ei eroa, onko potilas nimetty omapotilaaksi vai ei. Tällä 

he tarkoittivat sitä, että he hoitavat potilasta samalla tavoin riippumatta siitä onko häntä 

erikseen nimetty vai ei. Omahoitajat kuvasivat omahoitajuuden alkavan esittäytymisenä 

omahoitajana. He korostivat, että heillä on ainakin pyrkimys toimia näin. 

 

” …yleensä ottaen minä pyrin samalla kun haastattelen niin kysymään, että 

sopiiko, että toimin sinun omahoitajana. Yleensä mä pyrin tähän.” 

 

 Omahoitajuudesta kertominen omapotilaalle 
 
Samalla kun he esittäytyvät omahoitajana he kertovat potilaalle, mitä omahoitajuus 

tarkoittaa potilaan käytännön hoitotyössä. He käyvät omahoitajuuteen liittyviä keskeisiä 

asioita suullisesti läpi potilaan kanssa. Omahoitajat kertovat omapotilaalleen myös muiden 

potilasta hoitavien työn sisältöä. 

 

”Sovitaan potilaan kans tai sanon, ett minä oon nyt se omahoitaja sitte ja oon 

tässä töissä vaikka nyt perjantaihin asti ja ett katotaan yhdessä näitä asioita.” 
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 ”…mut ett on muitakin hoitajia mut ett lähinnä mä nyt sitte omahoitajana olisi 

sitä hoitosuunnitelmaa tekisin. Toki ei nyt sillai ett totta kai muutkin lisäilee jos 

saavat selville jotain siitä potilaasta tai on tärkeetä niin totta kai niin sitten 

siihen hoitosunnitelmaan…”  

 

Omahoitajien kokivat, että potilaat tarvitsevat omahoitajaa eri tavoin riippuen esimerkiksi 

heidän iästään tai sairaudestaan. He näkivät tämän myös vaikuttavan siihen, miten he 

omahoitajuudesta omapotilaalle kertovat. Heidän mielestään ”vähän omahoitajaa 

tarvitsevat” potilaat tarvitsevat kuitenkin jonkinlaisen hoitosuunnitelman sekä huomiointia 

ja asioiden hoitajaa. 

 

”…joku hyväkuntoinen, nuorehko potilas niin ei me mitään erityisiä asioita 

käydä läpi. Kyllä hän kuitenki jonkinmoista hoitotyön suunnitelmaa tietysti 

sinne sitte ja huomiointia ja mukanaoloo ja kuitenki että on joku, joka tietäs 

hänen asioistaan.” 

 

Korvaavan hoitajan osoittaminen 
 

Varsinaista korvaava hoitaja –mallia ei hoitajien mielestä ollut osastoilla käytössä. 

Korvaava hoitaja saattoi vaihdella eikä korvaava hoitaja nimitystä ollut yleisesti käytössä. 

Korvaavalla hoitajalle tarkoitettiin seuraavaa työvuoroon tulevaa, potilasta hoitavaa 

hoitajaa. 

 

”Sehän tavallaan vaihtuu aina se korvaava hoitaja niin ei sitä niinku sillee voi 

aatella.” 

 

”Ei meillä puhuta korvaavasta hoitajasta. Seuraavaan työvuoroon tuleva ottaa 

sen potilaan hoitoonsa.” 

 

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että selkeä, teorian mukainen korvaava hoitaja –

käytäntö helpottaisi hoitotyötä. Osa taas oli toisaalta sitä mieltä, että korvaavien hoitajien 

nimeäminen olisi liian monimutkaista. Käytännössä omahoitajan korvaava hoitaja oli usein 

aiemmin potilasta tai tietyn huoneen potilaita hoitanut, tuttu hoitaja. 
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” Kyllähän se tavallaan sitte tässä niinku tässä huonejaossa, tässä 

systeemissä, se niinku ikäänku on sitä korvaavaa hoitajuutta, sitte kyllä on 

pyritty näin, että sais pitää ne samat potilaat sitten, samat huoneet sitte, kun 

tuut taas seuraavana päivänä aamuvuoroon niin oot se korvaava hoitaja, jos 

ei se omahoitaja sitte oo niinä päivinä.” 

 

 

5.1.2. Potilaskohtainen kirjaaminen 
 
Yläkategoria ”potilaskohtainen kirjaaminen” muodostui kahdesta alakategoriasta, joita 

olivat ”omapotilaan hoitosuunnitelman laatiminen” ja ”hoitotyön kirjaaminen”.  

 

 

Omapotilaan hoitosuunnitelman laatiminen 
 
Omahoitajat kokivat, että omapotilaan kanssa tehdään ns. suullinen hoitosuunnitelma 

samassa yhteydessä, kun omahoitaja ottaa omapotilaan vastaan. Suullisessa 

hoitosuunnitelmassa arvioidaan mm. omapotilaan tilannetta sekä jatkohoitoa.   

 

”…eli ett tota tavallaan sellanen suullinen suunnitelma tulee aina tehtyä sen 

potilaan kanssa, kun ottaa vastaan.” 

 

”Katotaan, että mikä se tilanne on ja sit mietitään jo siinä, ett mikä se 

jatkohoito on, mitenkä pärjää ja pärjääkö ja näin.” 

 
Omahoitajat arvioivat, että hyvä hoitosuunnitelma edellyttää hyvää kirjaamista. 

Kirjaamisen laadun arveltiin olevan aika hyvää. He kokivat myös, että hoitosuunnitelma 

tukee kirjallista raportointia. Osa omahoitajista oli sitä mieltä, että osa kirjallisista 

hoitosuunnitelmista jää eri syistä tekemättä. Koska hoitosuunnitelman pystyy, omahoitajien 

mukaan, harvoin tekemään heti omapotilaan osastolle tulohetkellä, sitä täydennellään 

jälkikäteen. 

 

 ”…mutta koska sen saa sitten kirjalliseen muotoon niin se on toinen juttu.” 
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”…että sen tekee, jos ehdit, mutta että sit se jää tai sä täydentelet sitä pikku 

hiljaa:” 

 

” -Miksei me enää tehä hoitosuunnitelmia? 

  -Se on niin monimutkaista avata niitä otsikoita sinne mirandaan. Jos sen sais 

kirjata vain näin yhdelle…” 

 

Hoitotyön kirjaaminen 
 
Paljon pohdintaa aiheutti sähköinen potilastietojärjestelmä. Osastoilla oli käytössä  

sähköisen potilastietojärjestelmän rinnalla potilaskansiot, joissa säilytettiin vielä joitakin 

potilaan hoitoa ja lääkitystä koskevia asiakirjoja. Omahoitajien mielestä sähköiseen 

kirjaamiseen alkoi tottua olosuhteiden pakosta ja omahoitajat näkivät siinä sekä hyviä että 

huonoja puolia. Omahoitajat pyrkivät viemään omapotilaidensa tietoja 

potilastietojärjestelmään ajantasaisesti. 

 

”… mä pyrin kyselemään ja täyttämään niitä tietoja sinne koneelle, mitä 

yleensäki ottaen omista potilaista olis hyvä tietää.” 

 

Omahoitajien mielestä hoitotyön kirjausten tulisi tukea potilaan hoitosuunnitelmaa, jotta 

hoito olisi tavoitteellista. Omahoitajat kokivat, että kirjallisen raportoinnin kautta säilytetään 

hoidon jatkuvuus, koska raportoinnin avulla tieto siirtyy esimerkiksi seuraavalle potilasta 

hoitavalle hoitajalle.  

 

”Jotakin on oltava kirjattuna siinä keskeisissä tiedoissa esimerkiks mun 

kohalta tai potilaan kohalta ett seuraava tietää että mikä sillä potilaalla on 

hätänä.” 

 

 

5.1.3. Vastuullisen hoitotyön toteuttaminen 
 
Yläkategoria ”vastuullisen hoitotyön toteuttaminen” muodostui kahdesta alakategoriasta, 

joita olivat ”vastuu omapotilaan hoitotyöstä” ja ”potilasvastuun siirtäminen”. 
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Vastuu omapotilaan hoitotyöstä 
 
Omahoitajat näkivät, että vastuullisuus on omapotilaista huolehtimista. Heidän mielestään 

omahoitajan tulee hoitaa omapotilaitaan sekä huolehtia heistä koko työvuoronsa ajan. 

Haastateltujen mielestä yksilövastuinen hoitaminen edellyttää omahoitajalta sitoutumista 

ei-tehtäväkeskeiseen hoitotyöhon sekä omahoitajuus-ajatuksen ymmärtämistä. 

 

”Sää hoidat niitä omia potilaita sen vuoron aikana…sää hoidat ne kaikki 

potilaan asiat, mitä sille kuuluu.” 

 

Heidän mielestään vastuullisuus tarkoittaa omahoitajan henkilökohtaista vastaamista 

kaikesta omapotilaan hoitotyöhön liittyvästä. Omahoitajien mielestä omahoitajuuteen 

kuuluu oleellisena se, että omahoitajalla ei ole paria vaan omahoitajalla on vastuu yksin. 

 

”…mut mulla ikään kuin olis päävastuu hoitotyön osuudesta sen hoitojakson 

aikana, vaikka muutkin sitä toteuttaa sitä hoitotyötä.” 

 

”Vastuuta siitä potilaan hyvästä hoitotyöstä…vastuuta nimenomaa siitä 

potilaan hoitamisesta.” 

 

Omahoitajan vastuu koettiin pysyväksi, vaikka omapotilasta hoiti muukin 

hoitohenkilökunta. Vastuu nähtiin säilyvän omahoitajalla, vaikka omahoitaja tukeutuisi 

kollegan apuun esimerkiksi neuvoja pyytämällä. 

 

”…mut ottaako se toinen, jos sut on nimitetty omaks hoitajaks, niin ottaako se 

toinen vastuun, että se tukee sua? Kyä se vastuu on sulla.” 

 

Vastuullisuuden nähtiin ulottuvan laajalle. Sen katsottiin kattavan sekä omapotilaan 

hoitoon tulevat vastuut, mutta myös sen kautta tulevat vastuut. Vastuullisuuden katsottiin 

ulottuvan sekä omapotilaaseen että omapotilaan omaisiin. 

 

”Kyllä se potilaan hoidon kautta tulee niinku vastuullisuus. Tietenki mulla on 

tietty työn tekemisen vastuu, vastuu on täällä työpaikalla, niinku suurin piirtein 

–naurua- ja tällasia juttuja lain tuomat niinku nää velvollisuudet kautta vastuut, 



 30 
 

mut kyllä mun mielestä ne on lähinnä potilaan hoitoon tulevat vastuut ja sen 

kautta tulevat vastuut.” 

 

Osa haastateltavista omahoitajista pohti vastuullisuuden ja vastuun mahdollista eroa 

käytännössä. Heidän mielestään on oikeutettua puhua hoitotyön vastuullisuudesta eikä 

vastuusta, koska he näkivät vastuullisuuden olevan vastuuta laajemmassa merkityksessä. 

He pohtivat, että jos omahoitaja on vastuussa jostakin, hän on käytännössä ”vähemmässä 

vastuussa”. Vastuullisuuteen liitettiin muutkin ihmiset ja useat asiat. Vastuullisuus oli 

omahoitajille tuttu käsitteenä. Heidän mielestään vastuullisuuden merkitys hoitotyössä oli 

hyvin ymmärrettävissä ja liitettävissä käytäntöön. 

 

”Kyllä minäkin ajattelisin nimenomaa, että vastuullisuus tarkoittaisi sellasta 

kokonaisvaltaista siis vastuullisuus ihan kaikki toiminta, mitä me tuolla 

osastolla tehdään.” 

 

Potilasvastuun siirtäminen  
 
Potilasvastuu nähtiin pysyvän omahoitajalla koko hänen työvuoronsa ajan. 

Yksilövastuiseen hoitotyöhön sisältyvä henkilökohtainen vastuu omapotilaan hoidosta tuli 

siirtää toisille hoitotyöntekijälle työvuoron aikana ja työvuoron päättyessä. Potilasvastuun 

siirtämistä toiselle hoitajalle tapahtuu esimerkiksi työvuoron vaihtuessa. Potilasvastuun 

siirtämisellä taataan hoidon jatkuvuus. 

  

”… vastuuta hoidon jatkuvuudesta. Että jotain mun täytyy olla sen potilaan 

kanssa tai potilaan hyväks tai puolesta tai yhdessä tehny että hoito siitä 

sitten...”  

 

”…hoito jatkuu eteenpäin ja tiedän sitte sanoo seuraavaan vuoroon tulevalle 

jotakin siitä potilaasta.”  

 

Vastuun siirtäminen ilmenee useassa omapotilaan eri hoitoprosessin vaiheessa. 

Omapotilaan kotiutuessa tai siirtyessä jatkohoitopaikkaan omahoitaja siirtää potilasvastuun 

eteenpäin seuraavalle omapotilasta hoitavalle yksikölle. 
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”Jos tiedät, että potilas on suunniteltu siirtyyn kotiin niin on se helppoo soittaa 

siitä kotisairaanhoitoon, kun tiedät sen potilaan historian.” 

 

 

5.1.4. Eettisten periaatteiden toteuttaminen 
 

Yläkategoria ”eettisten periaatteiden toteuttaminen” muodostui neljästä alakategoriasta, 

joita olivat ”omahoitajan päätösten tekemisen oikeus ja velvollisuus”, ”omapotilaan 

päätöksenteko-oikeuden kunnioittaminen”, ”omapotilaan itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen” ja ”omapotilaan oikeuksien puolustaminen”. 

 

 

Omahoitajan päätösten tekemisen oikeus ja velvollisuus 
 
Omahoitajat nostivat esiin omahoitajan oikeuden tehdä omapotilaan hoitoa koskevia 

päätöksiä. Omahoitajalle kuuluu heidän mielestään myös päätöksentekovelvollisuus. 

Heidän mielestään omahoitajien autonomiaan kuuluu tehdä omapotilaan hoitoa koskevia 

päätöksiä.  

 

” Hoitajan autonomiaa on tehdä ne päätökset niinku haluaa, mitä liittyy siihen 

hoitoon.” 

 

Omahoitaja on se ammattihenkilö, joka tekee omapotilaan hoitoa koskevan itsenäisen 

päätöksen. Omahoitajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä lopullinen, kollegan neuvoista 

riippumaton päätös.  

 

”..jos vaikka kysytään neuvoa toiselta kolleegalta, mut silti niinku se hoitaja 

tekee tykönänsä sen päätöksen.” 

 ”Siis tekee itsenäisiä päätöksiä eikä niinku delegoi sitä.” 

 

Osa omapotilaista saattaa olla aikaan ja paikkaan orientoitumattomia, jolloin omapotilaiden 

päätöksentekokyky on puutteellista. Omahoitajalla nähtiin olevan velvollisuus antaa 

sellaista tietoa omapotilaalle, jonka avulla potilaan on helpompi tehdä omia päätöksiä. 
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Myöskään yhteisten päätösten teko ei samoista syistä ole mahdollista. Omahoitajien 

mielestä omapotilaiden päätöksentekokykyä saattaa rajata sairauden lisäksi myös korkea 

ikä, haluttomuus päätöksentekoon tai taidon puutteen tunne. Näissä tapauksissa 

omahoitaja tekee päätöksiä yksin itsenäisesti tai yhdessä muiden hoitoon osallistuvien ja 

omaisten kanssa. 

 

”…eikä me velvottamaankaan sairaita ihmisiä tekemäänkään päätöksiä…,, 

mutta tavallaan se informoiminen, että meillä olis tässä nyt kaks vaihtoehtoo, 

linja a ja linja b. Eihän ne potilaat osaa sitä päättää kuitenkaan. Ne haluaa sen 

ammattihenkilöstön näkökulman, että mikä olis ammattihenkilöiden, lääkärin ja 

hoitajan näkökulma kuitenkin. Ja sitte ne ehkä yhdessä tai sitte hoitaja yksin 

tekee sen.” 

 

Omapotilaan päätöksenteko-oikeuden kunnioittaminen 
 
Omahoitajat pyrkivät kunnioittamaan omapotilaidensa päätöksenteko-oikeutta. 

Omahoitajien mielestä omapotilaan autonomiaa on tehdä omaa hoitoaan koskevia 

päätöksiä, mutta joskus oikeus on periaatteellista ja tilanteeseen sidottua. Tällaisissa 

tilanteissa päätöksenteko siirtyy omahoitajalle.  

 

”Potilaan kanssa ei voi keskustella kaikista asioista, mutta niinku itse päättää, 

että mikä on paras tässä tilanteessa. Miten me tän potilaan ongelma 

ratkastaan.” 

 

Omapotilaat saattavat myös kaivata hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden mielipidettä 

tai näkökulmaa oman päätöksensä tueksi. Omahoitajat kunnioittavat myös tätä 

omapotilaan päätöstä.  

 

” Mutta ne niinku heittää pallon takasin, ku useinhan ne sanookin, että sano 

sinä, mikä on parempi.” 
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Omapotilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
 

Omahoitajien mielestä omapotilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. Omapotilaan 

omaa tahtoa ja toiveita tulisi kuunnella sekä ottaa se huomioon hoitotyön suunnittelussa. 

Omapotilaan itsemääräämisoikeuden huomiointi nähtiin olevan osa omapotilaan 

kunnioittamista.  

 

”Kysytään, että missä vaiheessa mitä haluat, että tänään tapahtuu ja sit sen, 

sen mitä potilas tuottaa niin sitte sen valossa suunnitellaan yhdessä sitä 

päivää.” 

 
Tilanteissa, joissa omapotilaat kokivat tarvetta omahoitajan vaihtamiseen, kunnioitettiin 

omapotilaan toivetta ja pyrittiin löytämään tilalle toinen omahoitaja. 

Itsemääräämisoikeuden nähtiin olevan omapotilaan oikeus, mutta tietyin rajoituksin. 

Itsemääräämisoikeuden toteuttamista saattoivat rajoittaa omapotilaan sairaudet, jolloin 

hän ei kyennyt sairautensa takia arvioimaan toiveidensa epätarkoituksenmukaisuutta 

tilanteeseen nähden. 

 

” Se potilas on kuitenkin omista asioistaan oikeutettu määräämään, mutta 

meillähän kaikki potilaat eivät ole siihen kykeneväisiä eli se tilanne ja potilas 

huomioiden.” 

 

Omapotilaan itsemääräämisoikeus on myös sidonnainen omapotilaan sairauteen ja 

hoidolliseen kokonaistilanteeseen. Vaikka itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan, 

se ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista.  

 

 ”Niin ei sitä potilaalta kysytä, että koskas sulle sopii?” 

 
Omapotilaan oikeuksien puolustaminen 
 
Omahoitajalla nähtiin olevan oikeus ja velvollisuus toimia omapotilaan etujen ja oikeuksien 

puolustajana. Omahoitajien tuli puuttua ristiriitaisiin tilanteisiin omapotilaan edustajana. 
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” ettei aloiteta esimerkiks kaksoipaineventilaattorihoitoo, jos potilas ei sitä 

halua. Semmosia tilanteita on tullu aika usein. Ne alotettas siitä huolimatta, 

että potilas sanoo, että ei. Siinä on joutunu mennä väliin.” 

 

Omahoitaja nähtiin olevan hyvin keskeisessä asemassa omapotilaan etujen ja oikeuksien 

puolustajana. Puolustaminen edellytti omahoitajalta perehtyneisyyttä omapotilaan 

tilanteeseen sekä uskallusta puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Omahoitajat kokivat, että 

hyvä tiedonsaanti omapotilaan asioista edellyttää perehtymistä omapotilaan tilanteeseen.  

 

”Se tässä yksilövastuisessa hoitotyössä just on, että pystyt paremmin 

keskittymään niihin potilaisiin ja niitten asioihin. Tiedätkin niitten asioista 

enemmän ja hoidan niitä ja toimin niinkun sanottuna hänen asianajajanaan ja 

vien niitä asioita eteenpäin.”. 

  

Omapotilaan oikeuksien puolustaminen nähtiin selkeästi omahoitajan tehtäväksi. Sen 

nähtiin ulottuvan laajemmallekin kuin sen hetkiseen hoitoyksikköön. 

 

”..potilaan asianajajana toimiminen niin kyllähän se on niinku sitten sitä 

muutakin hoitavaa instassia kohtaan niinkun olla niinkun ei välttämättä potilas 

kerro kaikkee siis kaikille siis et se ei kerro kaikkee kaikille.”  

 

 

5.1.5.  Yhteistyön toteuttaminen 
 
Yläkategoria ”yhteistyön toteuttaminen” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita olivat 

”yhteistyö omapotilaan kanssa”, ”yhteistyö omaisten kanssa” ja ”yhteistyö omapotilaan 

hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa”. 

  

 

Yhteistyö omapotilaan kanssa 
 
Omahoitajat kuvasivat yhteistyötä omapotilaan kanssa yhteisten vaihtoehtojen etsimiseksi 

sekä omapotilaan hoidon ja jatkohoidon tarpeen arvioinniksi. Haastatellut hoitajat nostivat 

yhteistyön merkityksen useissa eri yhteyksissä. Päätöksiä pyritään tekemään yhteistyössä 
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ja yhteisymmärryksessä omapotilaan kanssa, jos se omapotilaan tilanne huomioiden on 

mahdollista. 

 

 ”…mut sä teet sen päätöksen mun mielestä sen potilaan kanssa 

yhteistyössä. Et sä vaan päätä, että sä annat sille peräruiskeen.” 

 

Potilaslähtöinen hoitotyö edellyttää tiivistä yhteistyötä omapotilaan kanssa erilaisissa 

hoitojakson aikana eteen tulevissa tilanteissa. Omahoitajien mielestä omapotilaat 

tarvitsevat omahoitaja kanssa tehtävää yhteistyötä eri tavoin riippuen heidän 

elämäntilanteestaan, iästään ja sairaudestaan. Omapotilaan sairaus saattaa muuttaa 

yhteistyön sisältöä. 

 

” Niin mut esimerkiks jossain suihkureissuissa niin mietitään, että tuo potilas 

tarvis ihan oikeesti sitä suihkua, mutta jos potilas ei suostu niin jotenkin 

muuten.” 

 

”Ei meiän potilaat ole semmosia, että niitten kans voi , että ne ois aikaan ja 

paikkaan orientoituneet ja että minä voisin kysyä nyt sinulta, että tehdäänkö 

näin?” 

 

Omapotilaan ja omahoitajan välinen hyvä yhteistyösuhde nähtiin hyvän yhteistyön 

pohjaksi. Omahoitajan ja omapotilaan toimivaa yhteistyösuhdetta kuvattiin tasavertaiseksi. 

 

”Mun mielestä se on niinku potilaan ja hoitajan välinen yhteistyösuhde ja sit 

sillai vielä tasavertanen, ett mää en oo se, joka siellä määrää vaan me 

tehdään yhdessä sitä juttua.” 

  

Yhteistyö omaisten kanssa 
 
Yhteydenpito omaisiin ja yhteistyö heidän kanssaan arveltiin korostuvan erityisesti 

omapotilaan kotiutusvaiheessa, kun arvioidaan potilaan pärjäämistä ja avuntarvetta 

kotona. Erilaisissa arvioinneissa joudutaan tekemään usein päätöksiä, joihin tarvitaan 

omaisten apua, jos omapotilas ei niihin kykene tai kokee tarvitsevansa omaisten tukea. 
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Yhteistyön määrä vaihtelee potilaskohtaisesti sekä riippuu myös potilaan omaisten halusta 

ja mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä.  

 

”Ja sit, jos potilas ei ite pysty semmosta päätöksentekoon antamaan niin 

tottakai sitte huomioidaan omaisia.” 

 

 ”Onhan aika paljon omaisia, jotka, ei ne halua millään tavalla.” 

 

Omahoitajat saattoivat ottaa yhteyttä omapotilaan omaisiin tilanteissa, joihin eivät löydä 

ratkaisua hoitoyksikössä. Omaisiin otettiin myös yhteyttä, jos hoitoyksikön omahoitaja 

huomaa omapotilaalla hoidollisen tarpeen, jota ei kyseisessä hoitoyksikössä voida hoitaa 

eikä omapotilas ole kykenevä asioitaan kotiutumisen jälkeen hoitamaan. 

 

”Kyllähän minä joskus otan puhelimen käteen ja soitan sille omaiselle, joka on 

hänen lähin omainen ja kerron, että tämmönen tilanne ja että me ei voida 

täällä sitä ratkaista. Että oisko teillä mahdollisuutta tehdä asialle jotakin.” 

 

”Huonokuntoiset potilaat eivät oikeasti tiedä, mikä on se instanssi, mihin ottaa 

yhteyttä niin kyllähän sitä omaisille tulee sanottua joskus, että oli puhetta, että 

oli vaikkapa näin, että ootteko aatellu tilata jalkojen hoitajaa?” 

 
Yhteistyö omapotilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa 
 

Omahoitajien mielestä yhteistyötä tehdään eri muodoissa omapotilaan hoitoon 

osallistuvien ammattihenkilöiden kanssa. He korostavat, että esimerkiksi omahoitajan ja 

lääkärin toiminta on vastavuoroista toimintaa, jossa yhteistyötä tehdään suunniteltaessa 

yhdessä omapotilaan hoitoa.  

 

”Tokihan sun täytyy tiedottaa sen potilaan tilasta hoitavalle lääkärille, jos sä 

tiedotat myös potilaalle siitä, ett mitä niinku, ett mitä hoitoja hän tulee 

saamaan ja miten tästä niinku edetään. Se on sellasta vastavuoroista.” 

 

Vastuulliseen omapotilaan hoitotyöhön liittyy yhteydenpito useisiin yhteistyötahoihin. 

Yhteistyö kollegoiden ja lääkärin kanssa lääkärinkiertojen aikana ja yhteydenpito 
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esimerkiksi sosiaalihoitajaan ovat keskeisiä hoitotyötä kuvaavia elementtejä. Omahoitajien 

mielestä yhteistyö ilmenee useilla eri tavoilla.  

 

”Sitten mietin näitä yhteistyötahoja elikkä omahoitaja koordinoi sen, että koska 

jumpparin on hyvä tulla mahollisesti, koska sosiaalityöntekijän, koska pidetään 

palaveria omaisten kanssa, kerkeekö lääkäri siihen tai sosiaalityöntekijä.” 

 

Samalla osastolla saattaa työskennellä eriasteisen hoitotyön koulutuksen saaneita 

hoitotyöntekijöitä. Haastateltujen omahoitajien mielestä yhteistyö sairaanhoitajien ja 

perushoitajien kanssa toimii yleensä hyvin. 

 

”Useimmiten toimii, että no problem, mutta se riippu vähän kenen 

kans…mutta että useimmiten, ei ongelmaa.” 

 

 

5.1.6. Kokonaishoidon toteuttaminen ja arviointi 
 
Yläkategoria ”kokonaishoidon toteuttaminen ja arviointi” muodostui viidestä 

alakategoriasta, joita olivat ”omapotilaan hoidon suunnitteleminen ja järjestäminen”, 

”omahoitajan ajankäytön suunnitteleminen ja järjestäminen”, ”omapotilaan 

kokonaisvaltaisuuden huomioiminen”, ”lääketieteen yhdistäminen hoitotyöhön” ja ”hoidon 

toteutumisen arviointi”. 

 

 

Omapotilaan hoidon suunnitteleminen ja järjestäminen 
 
Hoidon suunnittelemiseen kuuluu omapotilaan hoitotarpeiden ennakointia sekä 

mahdollisuuksien arviointia vastata erilaisiin omapotilaan tarpeisiin. Hoidon 

suunnitteleminen perustuu omapotilaan hoitotarpeisiin. Omahoitajien mielestä on tärkeää 

osata erottaa oleelliset asiat epäoleellisista eli löytää ne hoidontarpeet, joihin kyseisellä 

hoitojaksolla keskitytään ja sovittaa ne usean ihmisen aikatauluihin.  
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”…mikkä on tänään pakko tehdä, mikkä on niitä oleellisia asioita, mitä taas 

pystyy karsiin ilman, että sen potilaan hoito karsiin.” 

 

” Tai jos sit miettii jotain pleurapunktion ajankohtaa ja ett sit milloin se sopii 

niinku lääkärille ja milloin hoitajlle ja milloin potilaalle. Sillä tavalla aikatauluttaa 

sitä.” 

 

Haastatellut omahoitajat korostivat, että hyvällä hoitotyön suunnittelulla pyritään kaaoksen 

estämiseen. Hoitopäiviin saattaa kuulua hyvästä suunnittelusta huolimatta äkkinäisiä 

tilanteita, jolloin omahoitajat joutuvat suunnittelemaan omapotilaan aikataulun uudestaan.  

 

Omahoitajat näkivät suunnittelun tärkeänä, jotta omapotilaan asiat tulisivat hoidetuiksi. 

Omahoitajien tehtävänä on huomioida omapotilaan muu aikataulu sekä asioiden 

kiireellisyysjärjestys. 

 

 ”Tietyssä ajassa pitää tietyt asiat hoitaa, ajassa ja paikassa.” 

 

Suunnittelusta edetään kohti toimintaa. Hoitotyön toteuttamiseen kuuluvat niin 

perushoidon, lääkehoidon ja jatkohoidon tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun perustuva 

toteuttaminen. Jokaisen omapotilaan kohdalla hoitotyön toiminnot tulisi järjestää niin, että 

omahoitaja pystyisi huomioimaan jokaisen omapotilaansa vaatiman hoitotyö ja tekemään 

sen suunnitellusti. 

 

”Ettei mene kaaokseksi ja siihen, että kannanpa kaikkia potilaskansioita ja 

juoksen tuossa käytävällä, eikä oikein mitään saa aikaiseksi.” 

 

Omahoitajan ajankäytön suunnitteleminen ja järjestäminen 
 
Omahoitajan oman ajankäytön tavoitteena on se, että pystyisi järjestämään omapotilaiden 

hoidon suhteessa muihin päivittäisiin töihin. Omahoitajat pitivät tärkeänä kyetä 

säilyttämään tunne siitä, että päivän kulku on hallinnassa. Omahoitajalla saattaa olla 

useita omapotilaita, joiden hoitotyö tulee järjestää omahoitajan muiden päivittäisten 

työtehtävien lomaan. Ajankäytön suunnittelemisesta huolimatta omahoitajalta vaaditaan 

joustavuutta. 
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 ”…sitä tullaan kahvilta hakeen monta kertaa punktioon.” 

 

Haastatellut omahoitajat kokivat hyväksi oman työnsä koordinoinniksi sen, etteivät ole 

”liiaksi omahoitajia omille potilailleen”. Tällä he tarkoittivat sitä, että jokaisen omahoitajan 

on kyettävä pitämään huolta myös omasta hyvinvoinnistaan työpäivän aikana. 

 

”…että ei tuu sellasta kauheeta kaaosta ja ite pääsee syömään ja myös sitä, 

että pitää ittestään jonkin verran huolta, ettei oo ihan niinku, ettei oo ihan 

niinku täysin sen omahoitaja niille omille potilaille.” 

 

Omapotilaan kokonaisvaltaisuuden huomioiminen 
 

Hoitotyön nähtiin olevan kattavaa ja kokonaisvaltaista, kun omapotilaan kaikki osa-alueet 

kyetään huomioimaan. Fyysisten, sosiaalisten tarpeiden lisäksi tuli omahoitajien mielestä 

myös kattaa emotionaaliset tarpeet. Ihmisläheisyyteen ei koettu olevan riittävästi aikaa, 

vaikka se koettiin erittäin tärkeäksi osa-alueeksi potilaan hoitotyössä. Jo omahoitajan 

empaattinen asenne potilasta kohtaan oli osa omapotilaan emotionaalisiin tarpeisiin 

vastaamista. 

 

”Ikään kuin katetaan se koko potilas eli huomataan ne psykososiaaliset 

ongelmat sen fyysisyyden lisäksi.” 

 

Kokonaisvaltaisuus nähtiin olevan myös sitä, että omapotilaan toiveita voitaisiin täyttää niin 

paljon kuin mahdollista. Omahoitajien keskustelussa nousi esiin joidenkin omapotilaiden 

tarve läheisyyteen ja kosketukseen. Omahoitajat kokivat, että ihmisläheisyys jää helposti 

omapotilassuhteissa toteutumatta, vaikka sen tärkeys tiedetään. 

 

” Tietysti potilaan tarpeetki on erilaisia, mutta että. Se, että monesti huomaa, 

että se pienikin huomionosoitus, että istut muutaman minuutin tai oot 

muutaman minuutin siinä niin se on ihan ensteks tärkeintä.” 

 

”Mää niinku koen ton ihmisläheisyyden henkilökohtaisesti hirveen tärkeenä 

asiana…tällä hetkellä niinku se huolenpito ja ihmisläheisyys ja aika niin se 

menee kullä johonki muuhun.” 
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Lääketieteen yhdistäminen hoitotyöhön 
 
Lääketiede nähtiin yhtenä yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen ehtona. Omahoitajat 

kokivat, että yhdistämällä hoitotyötä ja lääketiedettä voidaan ihmisen kokonaisuuteen 

vastata kattavammin.  

 

”Elikkä mun mielestä se on sillon laaja-alasta, että me pystytään ottamaan 

hoitotiede mukaan, ottamaan se lääketiede siihen, koska me ei pystytä 

hoitamaan potilasta pelkällä hoitotyöllä.” 

 
Omahoitajat kokivat, että ihmisen kokonaisvaltaisiin tarpeisiin voidaan vastata lääketieteen 

ja hoitotyön tietotaito yhdistämällä. Omahoitajat kokivat lääketieteen hyödyllisenä ja 

tärkeänä osana omapotilaan hoitoa, koska lääketiede edustaa omaa tietoperustaansa ja 

hoitotiede omaansa. 

 

”Lääketieteessä saatetaan kiinnittää huomiota niihin keuhkoihin. Meille tää 

psykofyysinen kokonaisuus, koskettaminen ja emotionaalinen puoli ja sitä 

nimenomaa, yhteistyössä.” 

 
Hoidon toteutumisen arviointi 
 
Omapotilaiden hoidon arviointi tapahtui hoidon tavoitteiden saavuttamisen onnistumisen    

perusteella. Omahoitajat tarkistivat ja korjasivat tekemäänsä hoitosuunnitelmaa 

hoitojakson aikana. He korostivat, että he pyrkivät korjaamaan hoitosuunnitelmaa, mutta 

se ei aina eri syistä toteutunut.  

 

” Omahoitaja asettaa just niinku niitä tavotteita sille hoidolle ja pyrkii sitte 

jatkuvasti arvioimaan sitä, että mihin suuntaan on päästy jo ja pitääkö tehä 

korjauksia siihen suunnitelmaan. ” 

 

Keskustelua aiheutti se, että kirjaamaton arviointi ei näy. Omahoitajat kokivat, että 

arviointia voi tehdä koko ajan omaa toimintaansa arvioimalla, mutta jos sitä ei kirjata niin 

tieto ei saavuta muita. 
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”-…mutta, että eihän niitten tarvi olla kirjallisia välttämättä, mutta kyllä sää niitä 

toiminnassas arvioit koko ajan. 

-joo, joo, mut siinähän se pointti on, että jos se ei ole näkyvää 

missään…ethän sää ole 24 tuntia täällä niin ei kukaan muu tiedä mihin 

suuntaan sää oot ajatellu viedä sitä”. 

 

 

5.2. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistäviä tekijöitä 
 

Tutkimusaineiston analyysin pohjalta yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistäviä 

tekijöitä muodostuu kuudesta yläkategoriasta: 1) Myönteinen kokemus ja palaute, 2) 

Kollegiaalinen työympäristö, 3) Riittävät resurssit, 4) Esimiehen taito tukea ja johtaa, 5) 

Myönteinen asenne ja sitoutuneisuus yksilövastuiseen hoitotyöhön ja kehittämiseen ja 6) 

Koulutettu, ammattitaitoinen hoitohenkilöstö (Kuvio 3). 
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Alakategoria  Yläkategoria 
   
Kokemus oman työn hallinnasta   
Myönteinen potilaspalaute  Myönteinen kokemus ja palaute 
Kannustava palaute työyhteisöltä   
   
Avun pyytäminen, vastaanottaminen ja 
antaminen   
Luotettava ja moniammatillinen työyhteisö  Kollegiaalinen työympäristö 
   
Tarkoituksenmukainen järjestelmäsovellus ja 
riittävät työvälineet   
Aikaa hoitotyöhön ja työn kehittämiseen  Riittävät resurssit 
Työvuorollisten tekijöiden huomioiminen   
Riittävä henkilöstömäärä   
   
Esimiehen velvollisuus seurata hoitotyötä ja 
puuttua tilanteisiin   
Esimiehen antama henkinen tuki  Esimiehen taito tukea ja johtaa 
Esimiehen rooli sitouttajana ja edelläkävijänä   
   
Sitoutuminen yhteisiin sääntöihin, palavereihin 
ja koulutuksiin    

Myönteinen asenne yksilövastuisen hoitotyön 
malliin ja hoitotyön kehittämiseen 

 Myönteinen asenne ja 
sitoutuneisuus yksilövastuiseen 
hoitotyöhön ja kehittämiseen 

   
Uusien omahoitajien klinikkakohtainen 
perehdytys   

Hoitotyön osaaminen   Koulutettu, ammattitaitoinen 
hoitohenkilöstö 

Hyvä kirjaaminen ja raportointi   
   

 

Kuvio 3. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistävät tekijät. 
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5.2.1. Myönteinen kokemus ja palaute 
  
Yläkategoria “myönteinen kokemus ja palaute” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita 

olivat ”kokemus oman työn hallinnasta”, ”myönteinen potilaspalaute” ja ”kannustava 

palaute työyhteisöltä”. 

 

 

Kokemus oman työn hallinnasta 
 

Usea haastateltu omahoitaja ilmaisi tyytyväisyytensä yksilövastuisen hoitotyön 

ideologiaan. Yksilövastuinen hoitotyö koettiin selkeyttävän hoitotyötä ja omahoitajan työtä. 

Osalla omahoitajista oli vertailupohjaa esimerkiksi tehtäväkeskeiseen työnjaon malliin.  

 

” Mulla on se tehtäväkeskeisen kanssa, mutta kyllä tässä niinku sillalailla tulee 

sellanen järjestyneempi olo itselle. Niinku siinä tehtäväkeskeisessä mä koin 

sen aina niinku hirveen sekavana tai semmosena...mä koen tän jotenki 

selkeempänä niinku itseni ja työn tekemisen kannalta, oman työni kannalta.” 

 

Omahoitajat arvioivat hoitotyön selkeytyvän yksilövastuisen mallin avulla paremmin 

omaksi kokonaisuudekseen. He kokivat, että työ on tarkoituksenmukaisempaa sekä 

järjestäytyneempää sekä hoitajan että hoitotyön kannalta. Omahoitajat kokivat 

hallitsevansa työtään itsenäisemmin sekä tiedostivat omapotilaan keskeisen aseman.  

 

 ”Potilaan asiat tulevat hoidettua, kun niitä hoitaa yksi ihminen.” 

  

He korostivat, että yksilövastuisen hoitotyön vahvoiksi puoliksi voidaan osoittaa 

esimerkiksi omapotilaan asioiden tiedottamisen helpottumisen. Keskittymällä 

omapotilaisiin turvataan myös paremmin luotettavampi ja laajempi tieto potilaan tilanteesta 

ja taustoista, jotka vaikuttavat hoitotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

”Eikä tarvi tietää koko osastosta vaan ne omat.” 
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Myönteinen potilaspalaute 
 
Omapotilaat antoivat palautteensa kirjallisesti, sanallisesti tai osoittivat sen muulla tavoin. 

Omahoitajat ottivat esiin yksilövastuisen hoitotyön yhtenä etuna välittömästi saatavan 

potilaspalautteen. Omapotilaan tyytyväisyys hoitoonsa kuvasti heidän mielestään 

onnistunutta hoitoa. Omahoitajat kokivat, että omapotilaat olivat tyytyväisiä silloin, kun 

heidän tarpeisiinsa oli vastattu. Omapotilaiden tyytyväisyys heijastuu motivoivana tekijänä 

omahoitajien työhön. 

 
” Kyllähän tää omahoitajuus antaa itselle sellasen tunteen, että joskus aina 

tulee sellanen tunne, että tää päivä on menny hyvin ja että potilaat on 

tyytyväisiä.” 

 

Kannustava palaute työyhteisöltä 
 

Potilaspalautteen rinnalla hoitajat pitivät tärkeänä työyhteisön antaman palautteen. Sillä 

koettiin olevan myönteistä vaikutusta yksilövastuisen hoitotyön laadukkaaseen 

toteuttamiseen. 

 

”Niin ja voihan sitä kollegalle tai työkaverille sanoo, että sää oot kyllä hyvin 

tehnyt tän hoitosuunnitelman, että on tosi kiva tulla sun jälkeen aamuvuoroon 

ja oli helppoo etten ollu koskaan hoitanu potilasta, mutta tota tästä oli helppo 

niinku päästä kärryille.”  

 

Kannustava työyhteisö ylipäänsä koettiin yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista 

edistävänä tekijänä. Palautteen ei välttämättä aina tarvitse olla sanallista vaan positiivinen 

ja toista tukeva ilmapiiri työntekijöiden kesken voi yksistään toimia kannustavana 

palautteena. Kannustusta nähtiin olevan jo se, että jokainen omahoitaja hoitaa työnsä 

ammatillisesti ja yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen pyrkien. Henkiseen jaksamiseen 

auttoi koko osaston myönteinen ja työn tekemistä tukeva ilmapiiri. 

 

”-Mutta kyllä me ny sitten sovittiin niin, että kyllä me niitä omia potilaita 

pyritään ennen kaikkea, ennen kaikkee hoitaan ja sitten niitä muita. 

-...koko se työyhteisö ja tietysti omaki kokonaisuus pitää olla hallinnassa.” 
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”...osaston ilmapiiri vaikuttaa esimerkiks siihen jaksamiseen yleisesti. Sitten 

kun jaksetaan paremmin niin yksilövastuinen hoitotyökin toteutuu paremmin.” 

 

 

5.2.2. Kollegiaalinen työyhteisö 
 
Yläkategoria “kollegiaalinen työyhteisö” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita olivat 

“avun pyytäminen, vastaanottaminen ja antaminen”, ”joustava ja moniammatillinen 

työyhteisö” ja ”omahoitajien selkeä tehtäväkuva”. 

 

 

Avun pyytäminen, vastaanottaminen ja antaminen 
 
Kollegiaalisuus edellyttää omahoitajan taitoa pyytää ja vastaanottaa apua sekä antaa apua 

sitä tarvitsevalle. Omahoitajat olivat yhtä mieltä siitä, että kysyessä saa ja pitäisikin saada 

neuvoja kollegalta. Aloite avun hakemiselle piti lähteä apua tarvitsevasta omahoitajasta. 

  

Kollegiaalinen työyhteisö edellyttää myös avunsaantia muilta hoitotyöhön osallistuvilta 

ammatti-ihmisiltä. Omahoitajat luottivat siihen, että apua oli aina saatavilla. 

 

”Harvoin on semmonen työvuoro ettei kukaan anna niinku tukea. Jos itte osaa 

kysyä niin. Etteikö siihen kukaan mitään vastais.” 

 

 ”Jos sää kysyt neuvoa niin kylähän ny pitäis saada.” 

 

Luotettava ja moniammatillinen työyhteisö 
 
Omahoitajat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että omahoitajana voi toimia sekä perus- että 

sairaanhoitaja. Perushoitajalla katsottiin useasti olevan vankkaa hoitotyön kokemusta sekä 

taitoa ja tietoa hyvään hoitotyöhön ja omahoitajuuden toteuttamiseen. Perushoitajan 

kanssa työskennellessä pitää kuitenkin ottaa erityisesti huomioon vastuukysymykset sekä 

potilaiden lääkitykseen liittyvät tehtävät. Omahoitajat korostivat kuitenkin perushoitajien 

hyvää tietämystä lääkehoidosta, vaikka he eivät koulutuksensa takia sitä pystyneet 

toteuttamaan. 
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Kollegiaalisen työyhteisön keskeisenä piirteenä omahoitajat piti myös inhimillistä 

suhtautumista virheiden tekemiseen. Heidän mielestään jokaisella omahoitajalla pitäisi olla 

ymmärrys siitä, että jokaiselle sattuu erehdyksiä ja virheitä. Yhtälailla omahoitajat pitivät 

tärkeänä työyhteisön keskinäistä luottamusta. Heidän mielestään kollegan sanaan pitää 

voida myös luottaa. 

 

”Mut sitähän tää työ on, on täällä luotettava monen muunkin sanaan. Että jos 

se perushoitaja sanoo, ettänyt mun potilaalla on rintakipua ja se tarvii nitroa nii 

luotathan sää sen sanaan ja viet. Niin tarvi mennä edes kattomaan, että onks 

se kuoleman kielissä.” 

 

Omahoitajat korostivat toimivan yhteistyön tärkeyttä ja keskeistä merkitystä potilaan 

hoitotyössä, mutta he pitivät tärkeänä jokaisen ammattiryhmän tehtäväkuvan rajoja. 

Heidän mielestään jokaisella ammattiryhmällä on oma tärkeä osaamisalueensa. 

Haastateltujen omahoitajien mielestä jokaisen tuli kunnioittaa eri ammattihenkilöiden 

osaamista ja ammattitaitoa osastolla. 

 

” Nii ja vaikka yhteistyössä toimitaan niin kuitenki, se on tärkeetä tietenki siinä 

niinku potilaan hoitamisessa.”  

 

”Niin onhan se meiän ammattitaidonkin aliarviointia, että sitä tekee joku muu, 

joka ei oo siihen saanu koulutusta.” 

 
 

5.2.3. Riittävät resurssit 
 
Yläkategoria ”riittävät resurssit” muodostui neljästä alakategoriasta, jota olivat 

”tarkoituksenmukainen järjestelmäsovellus ja riittävät työvälineet”, ”aikaa hoitotyöhön ja 

työn kehittämiseen”, ”työvuorollisten tekijöiden huomioiminen” ja ”riittävä henkilöstömäärä”. 
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Tarkoituksenmukainen järjestelmäsovellus 
 
Keskustelua herätti runsaasti sähköinen potilastietojärjestelmä, Miranda, johon liitettiin 

sekä huonoja että hyviä vaikutuksia yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen. Sähköinen 

potilastietojärjestelmä pohditutti haastateltavia, kun he arvioivat järjestelmän 

tarkoituksenmukaisuutta hoitotyön toteuttamisen työvälineenä. Sähköisen kirjaamisen 

edellyttää tietoteknisiä valmiuksia, jotta sen käyttö olisi sujuvaa. Osa omahoitajista koki 

itsensä hitaiksi uuden oppimisessa, mutta arvioivat sähköisen kirjaamisen eduiksi selkeän, 

luettavan tekstin tuottamisen. Omahoitajien mielestä hoitotyön kirjaamiseen toivat 

yhdenmukaisuutta Mirandan vaatimat otsikot, joiden pohjalta tietyt tiedot potilaasta tulivat 

huomioiduiksi ja täydennetyiksi. Sen merkityksen he arvioivat korostuvan erityisesti silloin, 

kun suullisen raportoinnin määrä vähenee. 

 

”Nii, ett tietysti siinä on ne omat lokerot siis nää omat otsikot, että tulee 

huomioiduks tiettyjä kohtia, ainaki ku kiireessä kirjottaa siihen niin on sovittu 

tiettyjä asioita, mitä kirjotettas niin siinä mielessä ehkä.” 

 

Mirandalta toivottiin selkeämpää rakennetta. Omahoitajat kokivat sähköisen kirjaamisen 

periaatteessa hyväksi asiaksi, mutta järjestelmäsovelluksessa arveltiin olevan paljon 

kehitettävää. 

 

”Periaatteessa se on hyväkin asia. Sinne pitää tehdä ne kaikki vaan kaiken 

sääntöjen mukaan. Siellä on niin paljon niitä lokeroita.” 

 

Aikaa hoitotyöhön ja työn kehittämiseen 
 
Omahoitajat olivat yhtä mieltä siitä, että aikaa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen ja 

kehittämiseen pitää olla riittävästi, koska rauhallinen työtilanne mahdollisti  yksilövastuisen 

hoitotyön onnistumisen. Omahoitajat kuvasivat, että aikaa kuluu yhä enemmän jo 

hoitotyön suunnitteluun. 

 

”Siihenkin jo jää liian vähän aikaa sille suunnittelulle, että seuraava paikka 

tietää ja omaiset, mihin hän on lähdössä ja että ees potilas itse tietää.” 
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Ajantarpeen lisääntyminen liittyi omahoitajien mielestä yksilövastuiseen hoitotyöhön, koska 

omahoitaja vastaa omapotilaan kaikista hoitotarpeista koko hoitoprosessin ajan. Heidän 

mielestään he joutuivatkin usein rajaamaan töitä välttömättömiin ja vähemmän tärkeisiin 

töihin. 

 

”...sun aikas menee siihen, että sää mietit, että teitkö sää edes ne 

välttämättömät työt.” 

 

Mirandan sopeuttaminen osaksi hoitotyötä vaati myös aikaa. Mitä tottumattomampi 

käyttäjä, sitä enemmän sähköinen kirjaaminen vei aikaa. Omahoitajat kokivat, että 

ajantarve kasvoi yleisesti sähköiseen kirjaamiseen siirryttäessä. He kokivat myös, että 

nuoremmilla omahoitajilla oli usein paremmat tietotekniset valmiudet suoriutua nopeammin 

sähköisestä kirjaamisesta kuin vanhemmilla omahoitajilla.  

 

”On se edelleen jollain lailla hitaampaa. Siinä menee edelleen aikaa 

enemmän.” 

 

”Nuoremmilla käy ehkä vähän sutjakammin, kun ne osaa kirjottaa sillai näin, 

mut me vanhat kirjotetaan näin…” 

 

Työn kehittämiseen aika ei omahoitajien mielestä riittänyt. Heidän mielestään luovuus 

vaatii aikaa ja rauhaa, koska työn kehittäminen vaatii aikaa ajatuksille. Omahoitajien 

mielestä osaston kiivas työtahti vei heiltä niin paljon energiaa, ettei sitä riittänyt enää 

hoitotyön kehittämiseen. 

 

”…niin ei siinä oikeesti jää aikaa eikä energiaa siihen kehittämiseen. Niin, ett 

siihen tarvii olla sit se oma aikansa.” 

 
Työvuorollisten tekijöiden huomioiminen 
 
Omahoitajat tekevät vuorotyötä, jolloin omahoitaja-omapotilassuhde saattaa olla 

pirstaleinen. Omahoitajien työvuorot sisältävät aamu-, ilta- ja yövuoroja. 
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Omahoitajilla oli useita ehdotuksia, kuinka työvuorolliset tekijät tulisi huomioida ja järjestää 

niin, että yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen mahdollistuisi paremmin. Työvuoroja 

voitaisiin suunnitella pidemmiksi, yhtämittaisiksi työjaksoiksi, jolloin myös omahoitajasuhde 

potilaaseen säilyisi pidempään. 

 

”...että olis sellanen kohtuullinen jakso eli olis 3-5 päivää eikä olis yhtä päivää 

tai kahta päivää.” 

 

Yhtenä vaihtoehtona he esittivät vakituisten yöhoitajien käyttämisen, jolloin omahoitajat 

pystyisivät olemaan työssä enemmän aamu- ja iltavuoroissa eli työnteon kannalta 

aktiivisten työtuntien ajan. Yleensäkin harkitut  ja hyvin suunnitellut työvuorot olisi edellytys 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiselle.  

 

”Oletettais, ett olis vakiyököt, jotka ei ottais omia potilaita. Sitten meitä omia 

hoitajia riittäs paremmin ilta-aamuhommiin eikä tulis pitkiä taukoja. Jos 

ajattelis ihan sitä systeemiä. Siis onhan näitä.” 

 
Riittävä henkilöstömäärä 
 
Omahoitajat kokivat myös, että toteuttamisen edellytyksenä ovat riittävät henkilöstömäärät. 

Riittävällä henkilöstömäärällä saadaan enemmän aikaa omapotilaiden hoitoon. 

Omahoitajien mielestä riittävä henkilöstömäärä on edellytys kiireen vähentymiselle ja 

hoitotyön laadun nostamiselle. 

 

” Ei koneet toimi sen nopeemmin, ihmiset tarvii viedä vessaan ja tarvii syöttää 

siihen aikaan, kun ne tarvii. Ett, jos meitä on liian vähän niin me ei ehditä. Me 

tehdään kuitenki se välttämätön.” 

 

Omahoitajien mielestä riittävä henkilöstömäärä tulisi aina suhteuttaa omapotilaiden 

vaativuuteen hoitotyön näkökulmasta. He kokivat, että esimerkiksi ikääntyneet omapotilaat 

lisäsivät selvästi hoitotyön haasteellisuutta ja ajan tarvetta. Ikääntyneiden omapotilaiden  

hoitotyön haasteellisuus on heidän omatoimisuuden tukemisessa, mikä vie aikaa. 

 



 50 
 

”Täytyy olla enemmän meitä, työntekijöitä, että ois jokaisella vara hoitaa sitä 

yhtä huonetta, kahta potilasta…”  

 

 

5.2.4. Esimiehen taito tukea ja johtaa 
 
Yläkategoria ”esimiehen taito tukea ja johtaa” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita 

olivat ”esimiehen velvollisuus seurata hoitotyötä ja puuttua tilanteisiin”, ”esimiehen antama 

henkinen tuki” ja ”esimiehen rooli sitouttajana ja edelläkävijänä”. 

 

 

Esimiehen velvollisuus seurata hoitotyötä ja puuttua tilanteisiin  

 

Esimiehelle esitettiin useita yksilövastuista hoitotyötä edistäviä taitoja ja ominaisuuksia. 

Esimiehen odotettiin ottavan tiukankin roolin tarvittaessa ja ylipäänsä toimivan tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Omahoitajat arvioivat hyvän esimiehen edellytyksenä olevan hänen 

pyrkimyksensä olla tietoinen yksilövastuisen hoitotyön toteutumisesta johtamallaan  

osastolla. Omahoitajat ehdottivat erilaisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

”…jos hän vaikka on lukenut hoitosuunnitelmia tai seuraa sivusta, en mää nyt 

tiedä tarviiko sitä tehdä, mutta että kuitenkin seuraa sivusta, että sä toteutat 

hyvin tota omahoitajuutta tai näin.” 

 

Heidän mielestään esimiehen tuli puuttua tilanteeseen heti, jos huomasi siihen tarvetta. 

Omahoitajien mielestä esimieheltä vaadittiin tiukkaakin väliintuloa tarvittaessa. 

 

” ...ja vähän vaikka piiskaakin. Siinä mielessä, että hetkinen, potilailla, että 

tossa taulussa ei luekaan nyt omia hoitajia niinku on sovittu, että kirjotetaan 

sinne omahoitajan nimi niin sitten se ehkä jollakin tuo aina ehkä palan 

kurkkuun.” 
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Esimiehen antama henkinen tuki  
 

Edistävänä tekijänä omahoitajat nostivat esiin myös esimiehen antaman tuen. Heidän 

mielestään esimiehen antama tuki oli lähinnä henkistä tukea ja kannustusta. He kokivat 

esimiehen tuen läsnäolevana turvana. Omahoitajat kokivat esimiehen turvana erityisesti 

epäselvissä tilanteissa, joissa he tarvitsivat ulkopuolisen henkilön mielipidettä tai tukea. 

 

”Se jo pelkästään se tunne siitä, että esimies on siinä ja sä näät se siinä niin 

se tuo jo sulle sellasen jännän turvallisuuden tunteen.” 

 

”Se tuo semmosta tatsia siihen päivään, että sä voit olla siitä satavarma, että 

sulla on siinä se tuki tässä vierellä, jos tulee joku tilanne.” 

 

Esimiehen rooli sitouttajana ja edelläkävijänä 
 
Tärkeäksi esimiehen tehtäväksi nousi edelläkävijän ja sitouttajan rooli. Omahoitajien 

mielestä omahoitajat eivät keskenään ilman esimiestä kykene toteuttamaan ja 

kehittämään yksilövastuista hoitotyötä. Esimiehen toiminta esimerkkinä vie toimintaa 

oikeaan suuntaan. Sitouttamisen tulisikin  näkyä niin sanoissa kuin teoissa. 

 

”-Se esimiehen rooli onkin sitten juuri se, että se olis juuri tavallaan se, joka 

sitouttaisi nekin, jotka eivät siihen ihan vapaehtoisesti ala. 

- Niin ja sit tukee, ett sulla onkin hyvin noita omia potilaita…”.  

 

Toinen vaihtoehto olisi se, että osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja nimeäisi oma- ja 

korvaavat hoitajat. Koska korvaavia hoitajia ei käytännössä oltu nimetty laisinkaan, nähtiin 

esimiehen roolin korvaavan hoitajan osoittamisessa yhtenä vaihtoehtona. 

 

”Mutta se, että kuka sen käytännössä tekee, että se kakkoshoitaja siellä on 

niin siinä täytyy velvottaa joku, olis se sitten apulaisosastonhoitaja tai 

osastonhoitaja tai joku.” 
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5.2.5. Myönteinen asenne ja sitoutuneisuus yksilövastuiseen hoitotyöhön ja 
kehittämiseen 

 

Yläkategoria ”myönteinen asenne ja sitoutuneisuus yksilövastuiseen hoitotyöhön ja 

kehittämiseen” muodostui kahdesta alakategoriasta, jota olivat ”sitoutuminen yhteisiin 

sääntöihin, palavereihin ja koulutuksiin” ja ”myönteinen asenne yksilövastuiseen 

hoitotyöhön ja hoitotyön kehittämiseen”. 

 

 

Sitoutuminen yhteisiin sääntöihin, palavereihin ja koulutuksiin 
 
Sitoutuminen yhteisiin sääntöihin, palavereihin ja koulutuksiin osoittaa omahoitajien 

mielestä myönteistä asennetta niin yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen sekä sen 

kehittämiseen. Omahoitajat ehdottivat, että sitoutuminen esimerkiksi erilaisiin koulutuksiin 

tulisi olla pakollista. Sitoutuminen edellyttää jämäkkää asennetta, josta jokaisen 

omahoitajan tulisi pitää kiinni. Omahoitajat arvioivat realistisesti yksilövastuisen hoitotyön 

kehittämisen lyhyen aikavälin tavoitteita: 

 

”, jos se toimii niin, että jokaisella olis se yksi omahoitaja. Kun edes saatas se 

toimimaan.” 

 

Sitoutuminen omahoitaja-malliin on myös yksi yhteisesti sovittu sääntö. Jos kaikki hoitajat 

eivät sitoudu omahoitaja-malliin, sen koettiin vaikeuttavan omahoitajien työtä ja työn 

kehittämistä. Omahoitajien mielestä sitoutuneisuus omahoitaja-mallin toteuttamiseen 

vaihteli. Sitoutumattomuuden syitä omahoitajat arvelivat olevan useita.  

 

”Nii elikkä se, että se tietyllä tavalla vaikeuttaa sitä. Ne, jotka haluais sitä 

yksilövastuista tietyllä tavalla tehdä niin tietyllä tavalla se niinku vaikeuttaa sitä 

tekemistä. Ei se, ettäkö sitä ei tehtäs jollaki tasolla sitä ei pystytä kehittämään 

eteenpäin.” 

 

Sitoutuneisuus liittyy myös omahoitajan välittömään nimittämiseen. Omahoitajien mielestä 

nimeäminen pitäisi aina tehdä heti potilaan saapuessa osastolle. Heidän mielestään 
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toiminta pitäisi olla järjestelmällistä niin, että potilaan vastaanottava hoitaja olisi omahoitaja 

ja seuraava vuoroon tulija olisi korvaava hoitaja.  

 

Sitoutuminen ei liity ainoastaan yksilövastuiseen hoitotyöhön vaan haastateltujen 

omahoitajien mielestä myös kaikkiin muihinkin yhteisesti sovittuihin asioihin. 

 

” Ett jos joku asia saadaan niinku ett sovitaan näin niin sit se toimii hetken 

aikaa ja se unohtuu. Must se ei johda mihinkään.” 

 

Myönteinen asenne yksilövastuiseen hoitotyöhön ja hoitotyön kehittämiseen  

 

Omahoitajien mielestä se, että asennoituu yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen 

myönteisesti, on hyvä lähtökohta. Jos asenne on myönteinen, silloin omahoitajalla on 

pyrkimys toimia mallin mukaisesti omassa hoitotyössään. Pelkkä myönteinen asenne ei 

yksistään riitä vaan omahoitajalla pitää olla valmius hoitaa omapotilasta yksin. Valmius 

pitää asenteen lisäksi sisällään myös ammattitaitovaatimukset. 

 

Myönteinen asenne tarkoittaa myös sitä, että omahoitaja asennoituu hoitamaan omia 

potilaitaan, vaikka omapotilaiden vuodepaikat olisivat etäällä toisistaan. Osaston koosta 

riippuen omapotilaat saattavat olla useissa eri potilashuoneissa osaston käytävän varrella.  

 

” Mä en itse henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi niitä potilaita, niitä voi olla eri 

huoneissa ja eri paikoilla, että mä en itse koe sitä vaikeaksi hoitaa sillä tavalla 

omaa potilasta tai olla sellanen korvaava hoitaja jolleki.” 

 

Omahoitajien mielestä motivaatiota hoitotyön kehittämiseen olisi. He kuitenkin kokivat, että 

hoitotyön kehittämiseen ei ole riittävästi aikaa. Myönteinen asenne voi kuvastua 

esimerkiksi oman työntekemisen arvioimisessa sekä taidossa omaksua omaan työhönsä 

uusia toteuttamisen tapoja toisen esimerkistä. 

 

”Kyllä sitä välillä miettii itte...kun tekee jotain juttuja, että miten mää sitä omaa, 

että ahaa noinkin vois ton asian, että toi onkin hyvä idea ja toihan tekee ton 

tosi hyvin.” 
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5.2.6. Koulutettu, ammattitaitoinen hoitohenkilöstö 
 
Yläkategoria ”koulutettu, ammattitaitoinen hoitohenkilöstö” muodostui kolmesta 

alakategoriasta, joita olivat ”uusien omahoitajien klinikkakohtainen perehdytys”, ”hoitotyön 

osaaminen” ja ”hyvä kirjaaminen ja raportointi”. 

 
 
Uusien omahoitajien klinikkakohtainen perehdytys  

 

Koulutukseen liitettiin uusien työntekijöiden klinikkakohtainen perehdyttäminen kuin 

ammattiosaamista kehittävä koulutus. Omahoitajat näkivät tietotekniikan hyödyntämisen 

tärkeänä myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Erilaiset toimenkuvaukset ja 

tarkistuslistat olisivat helposti uusien työntekijöiden saatavilla.  

 

”…ett klik tuolta löytyy meiän klinikan yleisimmät jutut ja tietäis esimerkiks 

uusille sanoo, että sieltä, että tähän kuuluu lämmön mittausta ja verenpaineen 

ottoo.” 

 

Klinikkakohtaisella uusien työntekijöiden perehdyttämisellä annettaisiin jokaiselle samassa 

klinikassa työskentelevälle omahoitajalle samat perustiedot siitä, minkälaista 

erityisosaamista klinikassa tarvitaan sekä siitä, kuinka yksilövastuista hoitotyötä siinä 

hoitoympäristössä toteutetaan.  

 

”-..., että näin toteutetaan meiän yksikössä ja voitas toteuttaa tätä 

yksilövastuista hoitotyötä 

-ainakin meillä olis samat linjat sen koulutuksen pohjalta varmaan.” 

 
Hoitotyön osaaminen  
 
Yksilövastuinen hoitotyö edellyttää omahoitajalta  hoitotyön osaamista, jonka perustana on 

tieto omapotilaan sairauksista. Omahoitajien mielestä omahoitajan tehtävä on kertoa 

omapotilaalleen häntä koskevia asioita ymmärrettävästi. Jos omahoitajalla ei ole tähän 

tiedollisia valmiuksia, tiedon välittäminen potilaalle jää tekemättä. Omahoitajat kertoivat, 
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että omapotilaalle joutuu esimerkiksi lääkärinkierron jälkeen kertomaan lääkärin sanomat 

asiat uudelleen.  

 

”Monesti ku ollaan oltu kierrolla niin joutuu kertomaan uudestaan sen asian 

mitä lääkäri sano.” 

 

Omahoitajat kokivat, että ammatilliselle osaamisella on selvä yhteys yksilövastuisen 

hoitotyön laadukkaaseen toteuttamiseen. On tärkeää tietää esimerkiksi sairauksista sekä 

niihin liittyvistä ilmiöistä, jotta niihin osasi varautua ja hoitotyön keinoin vastata. 

Omahoitajat kokivatkin tärkeänä sekä oman osaamisensa että kehitystarpeensa 

näkemisen.  

 

” Niin, oikeesti, että vaikka sanottiin, että lääkärin asia on kertoo siitä 

sairaudesta, mutta siis kyllähän se, kun ymmärtäs enemmänkin noita 

fysiologisia mekanismeja ja miten ne liitännäisinä liittyy näihin sairauksiin.” 

 

Omahoitajien mielestä ammatillisuutta ja ammattitaitoa tarvitaan myös erityisesti 

potilassuhteissa, jos omahoitaja-potilas –suhteessa on vaikeuksia. Heidän mielestään 

hoitotyön koulutus antaa valmiudet toimia tällaisissa tilanteissa ammatillisesti. 

 

”...ja sit mää koen, ett se on sitä ammatillisuutta, että jos ei synkkaa siin sulla 

on se koulutus, että sä hoidat sen tilanteen.” 

 

Omahoitajat esittivät tietotekniikan monipuolisempaa hyödyntämistä. Omahoitajat esittivät 

ammattitaitonsa ylläpitämiseksi tietokoneohjelmaa, josta omapotilaiden sairauksiin ja 

hoitotyöhön liittyviä keskeisiä asioita olisi helposti tarkistettavissa.  

 

”Meiänkin tällaset keskeisimmät sairaudet ja hoito-ohjeet löytys tosi helposti 

tolta koneelta...Ett ne olis niinku helppo saada ja tietysti jo, kun on ollu pitkään 

töissä nii nää yleisimmät sillai tietää, mut et  koko ajanhan tulee tietysti uutta 

tietoo ja parempia käytäntöjä myös hoitotyön puolelta niin tota, ett ne olis tosi 

helposti, koska me ny ton koneen vieressä paljon ollaan ni tietäs heti.” 
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Hyvä kirjaaminen ja raportointi 
 

Ammattiosaamisen liitettiin myös taito kirjata ja raportoida. Hyvä kirjaaminen ja raportointi 

edellyttävät mahdollisuutta perehtyä omapotilaan asioihin. Omahoitajilla oli käsitys, että 

suppeampikin, mutta hyvin tehty hoitosuunnitelma, auttaa yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamiseen. He korostivat myös, että hyvä kirjaaminen on edellytys hoitotyön 

onnistumiselle sekä hoidon jatkuvuudelle. 

  

”...niin on se helppo soittaa esimerkiks kotisairaanhoitoon, kun tiedät sen 

potilaan historian, mitä on tapahtunut täällä esimerkiks kolmessa päivässä, 

neljässä päivässä, miten se kunto on noussu niin, se on niin, kyllähän se 

hyvä kirjaaminen tietysti...” 

 

 

5.3. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estäviä tekijöitä 
 
Tutkimusaineiston analyysin pohjalta yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estävistä 

tekijöistä muodostuu kuusi yläkategoriaa: 1) Resurssien puute tai työvälineiden  

epätarkoituksenmukaisuus, 2) Ammattitaidon puute, 3) Yhteistyön toimimattomuus, 4) 

Työn psyykkinen ja fyysinen rasittavuus, 5) Kielteinen kokemus tai asenne ja 6) Epäselvät 

työjärjestelyt ja epäsäännölliset työvuorot (Kuvio 4). 
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Alakategoria  Yläkategoria 
   
Ajanpuute hoitotyön suunnitteluun ja 
toteuttamiseen   
Työvälineiden riittämättömyys   
Järjestelmäsovelluksen 
epätarkoituksenmukaisuus 

 Resurssien puute ja työvälineiden 
epätarkoituksenmukaisuus 

Vakiohenkilöstön vaje   
Puutteelliset tiedot potilaasta   
   
Ammattiosaamisen puuttuminen  Ammattitaidon puute 
Puutteellinen hoitotyön kirjaaminen   
   
Omahoitajan ja omapotilaan ristiriitaiset 
näkemykset   
Etäinen yhteistyösuhde omapotilaan ja 
omaisten kanssa   
Omapotilaan yhteistyökykyä rajoittavat 
sairaudet 

 Yhteistyön toimimattomuus 
Puutteellinen yhteistyö muun 
ammattihenkilöstön kanssa   
Omahoitajien  mielipiteiden huomiotta 
jättäminen   
Lääkärien välinen toimimaton yhteistyö   
   
Useat omapotilaat   
Haasteelliset, työläät potilaat   
Omahoitajaan kohdistetut vaateet  Työn psyykkinen ja fyysinen 

rasittavuus 
Omahoitajan psyykkinen rasitus ja työhön 
turhautuminen   
   
Omahoitajan kielteiset kokemukset 
hengityskoneessa olevien potilaiden hoidosta   
Sopeutumattomuus uusiin työtapoihin  Kielteinen kokemus tai asenne 
Kielteinen asenne ja vastarinta omahoitajuuden 
toteuttamiseen   
   
Työvuorolliset tekijät ja vuorotyö   
Työmäärän epätasainen jakautuminen  Epäselvät työjärjestelyt ja 

epäsäännölliset työvuorot 
Omahoitajan ”oikeus” valita omapotilaansa   
Omahoitajan tehtäväkuvan epäselvyys   

 

Kuvio 4. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estäviä tekijöitä 
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5.3.1. Resurssien puute tai työvälineiden epätarkoituksenmukaisuus 
 
Yläkategoria ”resurssien puute tai työvälineiden epätarkoituksenmukaisuus” muodostui 

viidestä alakategoriasta, joita olivat ”ajanpuute hoitotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen”, 

”työvälineiden riittämättömyys”, ”järjestelmäsovelluksen epätarkoituksenmukaisuus”, 

”vakiohenkilöstön vaje” ja ”puutteelliset tiedot potilaasta”. 

 

 

Ajanpuute hoitotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen 
 
Omahoitajat kokivat, että ajanpuutetta on lisännyt sähköisen potilastietojärjestelmän 

käyttöönotto. Heidän mielestään tietokonepäätteen ääressä istuminen vie kohtuuttomasti 

aikaa omapotilaan hoitotyöstä. Omahoitajat näkivät ajanpuutteen vaikuttavan suoraan 

motivaation vähenemiseen. 

 

Osa omahoitajista arvioi, että ajanpuutteen takia puutteellisiksi jäävät hoitosuunnitelmat ja 

kirjaukset estävät halukkuutta omahoitajiksi. He perustelivat tätä sillä, että kirjaamisen 

määrää ja laatua voidaan verrata hoitotyön toteuttamiseen. Jos omapotilaasta ei oltu tehty 

tarkoituksenmukaisia kirjauksia tai ne olivat puutteellisia, voitiin päätellä, että omapotilasta 

ei oltu hoidettu.  

 

”Minä ainakin jätän potilaan joskus ottamatta, kun minä en ehdi kirjaamaan 

siitä yhtään mitään niin minä koen, että vaikka minä tiedän sen potilaan 

asioista hirvittävästi niin minä en ole tehnyt sitä. Minä en ole tehnyt sitä asiaa, 

mikä periaatteessa pitäis olla, että voidaan dokumentoida, että minä oon, voin 

todistetusti sanoa, että mää oon omahoitaja.” 

 

”Jos et ole kirjannut, et ole tehnyt.” 

 

Mirandan nähtiin suoraan estävän palvelemasta potilaita. Mirandan ei nähty palvelevan 

omahoitajien työtä vaan omahoitajien palvelevan Mirandaa. Omahoitajien mielestä 

sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto vuodeosastoille on jakanut omahoitajia 

kahteen eri ryhmään. On niitä omahoitajia, jotka työskentelevät mielellään koneen kanssa 

ja viettävät koneen äärellä paljon aikaa. Toisaalta on niitä omahoitajia, joiden mielestä 
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välitön potilastyö on ensisijainen tehtävä ja viettävät aikaansa koneen äärellä 

mahdollisimman vähän. Oltiin kuitenkin sitä mieltä, että tietokoneelta olisi pystyttävä 

tarvittaessa lähtemään potilastyöhön kesken kirjaamisen. Toisaalta tietokonepäätteiden 

luokse kansliaan on lähdettävä kesken potilastyön. 

 

” Joo, ku että Mirandasta rupeet ettiin, että koska se on laitettu. Kipität 

kansliaan, aivan siis. Koneenhan piti tulla helpottamaan tätä työtä eikä siis 

haastamaan tätä. Tää on siis aivan menny koneiden hoitamiseks.” 

 
Työvälineiden riittämättömyys 
 
Jokaisella omahoitajalla ei ole mahdollisuutta saada omaa näyttöpäätettä, jolloin työt 

helposti kasaantuvat ja tärkeä potilastieto jää ajallaan saamatta. Esimerkiksi aamu- ja 

iltavuoron vaihteessa päätteet ovat vielä varattuina aamuvuorossa oleville. Iltavuoroon 

tulevat omahoitajat pääsevät näkemään potilastietoja sitä mukaa, kun raportit on annettu 

ja aamuvuorossa olleet ovat kirjautuneet pois järjestelmästä. 

 
”Ja ensinnäkin se resurssiongelma, että meillä ei ole tarpeeksi koneita. 

Aamuvuoro tekee täysillä töitä, kun me tullaan iltavuoroon. Minä en pääse 

mihinkään koneelle edes lukemaan siitä potilaasta mitään.” 

 

Omahoitajat kokivat tietokonepäätteiden vähyyden hankaloittavan myös työn sujuvuutta. 

Omahoitajat näkivät tällä olevan vaikutuksia mm. potilasturvallisuuteen. 

 

”Jos minä en esimerkiksi tiedä, onko potilas mrsa positiivinen. Minä meen 

sinne ja kerkiän sorkkia kaikkia ennenkö minä saan tietää sen, jos se on 

pelkästään sen koneen varassa,” 

 

Järjestelmäsovelluksen epätarkoituksenmukaisuus  

 

Omahoitajat arvioivat kriittisesti sähköisen kirjaamisen tuomia haittoja sekä nostivat esiin 

käytössä olevan järjestelmäsovelluksen, Mirandan, kehittämistä vaativia kohtia. Usea 

haastateltu omahoitaja koki, että Mirandalla oli epäedullinen vaikutus yksilövastuiseen 

hoitotyöhön. He kokivat, että monimutkainen kirjaussysteemi syö motivaatiota.  
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”Miranda vaikuttaa epäedullisesti tähän kaikkeen. Joudun pilkkomaan 

potilaasta kaikki asiat ja hakemaan niitä tautisen laatikoita sieltäsun täältä, 

otsikoita ja mulla menee hirvittävästi aikaa siihen, että minä luon ne laatikot, 

mihin voin ne asiat siitä potilaasta kirjata…Nyt minä en ensinnäkään, vaikka 

minä tiedän, että tää on potilas, minä en välttämättä viitsi mennä hakemaan 

sieltä monen klikkauksen takaa, mitä se on sinne. Ja se syö mun motivaatiota 

kirjata niitä yhtään mihinkään, koska minä en itsekään niitä jaksa kattoa ei 

niitä jaksa kattoa luultavasti kovin moni muukaan.”  

 
Omahoitajien mielestä Mirandassa olevia pitkiä, potilasta hoitaneiden lääkäreiden ja 

hoitajien määräyksiä on vaikea toteuttaa myös järjestelmäsovelluksen epäselvän sivuston 

takia.  Omahoitajien mielestä potilassivustot saattavat sisältää useita toteuttamatta 

jääneitä ns. kuittaamattomia määräyksiä, jotka tulisi kuitata tehdyiksi. 

 

”Ja sit se, että semmonen järkyttävien määräysten litania siellä Mirandassa 

niin me kaikki tiedetään, että niitä ei kukaan sieltä jaksa lukee, kun ne täytys 

olla niin selkokielinen, että se on, ett jos siellä on kuittaamattomia 

määräyksiä…heti, kun siihen aukee, jos se on hirveen tuhti ja raskas niin ei 

kukaan ehdi niitä, koska sit se potilas soittaa ja sun on mentävä kuitenkin sen 

potilaan luo…” 

 
Vakiohenkilöstön vaje 
 
Vakiohenkilöstön vaje nähtiin olevan yksi yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estävä 

tekijä. Kun vakituinen hoitaja, jolla on omapotilaita, puuttuu, häntä korvaamaan tulee 

sijainen.  

 

”Meillä on hirveesti ollu näitä keikkalaisia ja sijaisiakin, että se pilaa sen 

systeemin välittömästi.”   

 

Puuttuva vakituinen omahoitaja saattaa aiheuttaa myös muita työnjaollisia muutoksia. 

Hänet saatetaan osoittaa esimerkiksi hengityskonepotilasta hoitamaan, jolloin 

hengityskonepotilaan kohdalla omahoitajuus jää toteutumatta. 
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” Yksi on hoitajapula siis. Meiät pistetään helposti osastolle ja joku sijainen 

istuun sinne konepotilaan viereen, koska se on helpompaa sille, kun se ei tiiä 

osaston käytäntöjä.” 

 

Omahoitaja arvioivat, että vaje vakiohenkilöstöstä näkyy erityisesti hengityskonepotilaiden 

hoidossa. Omahoitajat muistelivat, että aiemmin hengityskonepotilaan omahoitaja-

käytäntö olisi ollut vakiintuneempaa. 

 

”Silloin pari vuotta sitten viel ni ku hoidettiin pitempäänkin kaks hoitajaa, jotka 

hoisi sitä, mut nythän mitä meil on ollun i nehän vaihtu jatkuvasti ne hoitajat 

siellä.” 

 
Puutteelliset tiedot potilaasta 
 
Omahoitajat kokivat, että yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estää potilaan tietojen 

puuttuminen tai vajaat tiedot esimerkiksi potilaan sairauksista. Jos hoitosuunnitelmaa ei 

tehdä tai se ei anna tarvittavaa tietoa, hyvä hoitotyö kärsii. Osa omahoitajista oli sitä 

mieltä, että hoitosuunnitelmia ei ajanpuutteen takia ehditä tekemään. 

 

”Ei me niitä hoitosuunnitelmia tehdä, mutta kyllä sää sen tiedon sieltä saat, 

kun selaat muutaman päivän taaksepäin niin ne löytyy.” 

 

Osa omahoitajista taas arvioi, että hoitosuunnitelmia tehdään viiveellä. Niitä täydennellään 

sitä mukaan, kun aikaa muusta hoitotyöstä jää. Kirjaukset jäävät, omahoitajien mukaan, 

helposti epäselviksi ja osittain vaillinaisiksi. Selkeät kirjaukset vaatisivat omahoitajilta 

perehtymistä ja rauhallista työympäristöä. Kirjaukset jäävät vajaiksi hoitotyön suunnittelun 

ja toteuttamisen näkökulmista. 

 

”Siinähän se onkin, siellä ei ole kuin ne lääketieteelliset asiat, verenpaine, 

saturaatio, pulssi. Nämä asiat. Ne on lukuja, mitä me seurataan. ” 
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5.3.2. Ammattitaidon puute 
 
Yläkategoria “ammattitaidon puute” muodostui kahdesta alakategoriasta, joita olivat 

“ammattiosaamisen puuttuminen” ja “puutteellinen hoitotyön kirjaaminen”. 

 

 

Ammattiosaamisen puuttuminen 
 
Omahoitajien mielestä omahoitajan hyvä ammattitaito on osa yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamisen edellytyksiä. Jos omahoitajalta puuttuu tieto potilaan sairauksista ja niihin 

liittyvästä hoitotyöstä, omahoitaja ei ole ammattitaitoinen. Omahoitajan pitää käydä 

potilaan kanssa useita omapotilaalle epäselviksi jääneitä asioita suullisesti läpi ja 

varmistaa, että omapotilas on ymmärtänyt asiat oikein. 

 

” Pitäähän potilaalle pystyä selvittämään monella eri alueella asiaa. Ethän sää 

vois sitä tehdä, jos et sää sitä tiedä, mitä sanot taikka osaat. Osaat niinku itte 

järkeistää sitä asiaa niin, että osaat itte kertoa sitä asiaa toiselle. Ethän sää 

alotakkaan sellasta juttua kenenkään kanssa.” 

 

Omahoitajat arvioivat, että yksilövastuisessa hoitotyössä omapotilasta pitää osata hoitaa 

”yksin”, jolloin ammattitaito pitää olla ajan tasalla. Omahoitajat olivat myös sitä mieltä, että 

tietämättömyys potilaan sairaudesta ja historiasta vaikeuttaa tiedon siirron onnistumista.  

 

Ammattiosaaminen edellyttää myös omahoitajan työssä tarkkaavaisuutta ja jatkuvaa 

valveutuneisuutta. Jokainen omapotilas tulisi huomioida erikseen ja erilaiset toimenpiteet 

tulisi tehdä huolellisesti ja harkitusti. Haastateltujen omahoitajien mielestä omahoitajan työ 

saattaa helposti rutinoitua, jos valveutuneisuus vähenee tai häviää. 

 

”-...mutta se, että ku helposti rutinoituu, teet työtä, teet aina samoja asioita, 

teet ja sitte joku sanoo, että tee tämä niin teet ihan automaattisesti etkä 

välttämättä olekaan hereillä.” 
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Puutteellinen hoitotyön kirjaaminen 
 
Osa omahoitajista arvioi kirjausten sisällön muuttumista yhä lääketieteellisempään 

suuntaan. Kirjaukset ovat usein suppeita ja puutteellisia sekä niissä on  painottunut yhä 

enemmän lääketiede. Haastateltujen omahoitajien mielestä hoitotyön näkökulma 

kirjauksista unohdettiin helposti. 

 

” Että mitä siihe tulee kirjatuks niin on nämä lääketieteelliset asiat, mitä 

hoitajan pitää lääketieteen kannalta tehdä; verenpaine, lämpö, totaalinesteet, 

virtsanmittaus, nestelista, sit voi olla yhteyshenkilö.” 

 

”Mitä meillä siellä on, RRx2 ja lämpö. Ei siellä ole mitään. Ei siellä ole 

sanaakaan mistään muusta kuin ne.” 

 

Hoitotyön näkökulman lisäksi kirjauksista puuttuu myös selkeä hoitotyön tavoitteisuus. 

Hoitosuunnitelmat ja kirjaukset, joista puuttuu tavoitteisuus, eivät vie omapotilaan asioita 

eteenpäin. 

 

”-Ehkä siinä lukee jotakin jatkohoidosta 

-Saattaa olla, mutta ei aina sitäkään vielä tiedetä. Mutta se ei vielä mitenkään 

vie eteenpäin, kukaan ei meistä saa aikaseks sellasta, että potilaan tavotteena 

on vähitellen istumaan nousu.” 

 

 

5.3.3. Yhteistyön toimimattomuus 
 
 
Yläkategoria “yhteistyön toimimattomuus” muodostui kuudesta alakategoriasta, joita olivat 

”omahoitajan ja omapotilaan väliset ristiriitaiset näkemykset”, ”etäinen yhteistyösuhde 

omapotilaan ja omaisten kanssa”, ”omapotilaan yhteistyökykyä rajoittavat sairaudet”, 

”puutteellinen yhteistyö  muun ammattihenkilöstön kanssa”, ”omahoitajien  mielipiteiden 

huomiotta jättäminen” ja ”lääkärien välinen toimimaton yhteistyö”. 
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Omahoitajan ja omapotilaan väliset ristiriitaiset näkemykset  
 

Omahoitajan ja omapotilaan välinen yhteistyö ei aina ole ongelmatonta. Näissä 

tapauksissa yhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla sekä sillä saattaa olla 

vaikutusta myös hoitotyön onnistumiseen. Omahoitajan ja omapotilaan käsitykset hoidon 

tavoitteista ja tarkoituksesta saattavat olla erisuuntaiset. Osastolla hoidossa olevien 

omapotilaiden hoitotyölle asettamiin odotuksiin ei hoitojakson aikana ole aina mahdollista 

ja tarkoituksenmukaista vastata. 

 

”Jos minä ajattelen, että minä hoidan hyvin tämän potilaan keuhkokuumeen, 

hänen kotiutuksensa ja ohjaan häntä jatkohoitoon. Hän voi olla, että hänen 

suurin ongelmansa on se, että hänellä ei ole kuulolaitetta.” 

 

”...tai että ei oo parturissa päässy käymään vähään aikaan, että oiskohan 

täällä parturia?”  

 

Etäinen yhteistyösuhde omapotilaan ja omaisten kanssa 
 
Yhteistyötä omapotilaan ja omahoitajan välillä arvioitiin hankaloittavan hoitotyön luonteen 

muuttuminen olosuhteiden muuttumisen vuoksi. Huolenpito ja ihmisläheisyys ovat, 

omahoitajien mielestä, potilassuhteissa vähentyneet. Omahoitajat kokivat omapotilaan ja 

omahoitajan suhteen etääntyneen, koska hoitokulttuuri ja käytänteet ovat muuttuneet. 

 

”Mun mielestä se auttaa siinä paranemisprosesissaki sillon, kun on tällaseen 

aikaa enemmän. Mut et jotenki tuntuu, että tällä hetkellä se huolenpito ja 

ihmisläheisyys ja aika niin se menee kyllä johonki. Istutaan siinä  koneen 

edessä tai tehdään jotain muuta.” 

 

Lääkärinkierroilla tietokonepäätteiden käytön ei nähty myöskään oleva ongelmatonta. 

Omahoitajat näkivät, että päätteiden käyttö lääkärinkierroilla etäännyttää potilasta yhä 

enemmän omahoitajasta ja lääkäristä. Kierroilla sekä omahoitaja että lääkäri lukevat 

potilastietoja omilta päätteiltään, jolloin omapotilaan ja lääkärin sekä omapotilaan ja 

omahoitajan välissä on tietokoneruutu. 
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”No miltä se näyttää potilaasta. Se makaa siellä sängyn pohjalla, lääkärillä on 

tietokone, hoitajalla on tietokone, molemmat tuijottaa omaa ruutuansa ja 

lääkäri tekee muutoksia ja hoitaja alkaa siinä hoitamaan. Eihän siinä ole 

mitään järkeä. Se potilas menee entistä kauemmas meistä.” 

 

Sähköistä kirjaamista verrattiin manuaaliseen kirjaamiseen. Sähköinen kirjaaminen 

tapahtuu pääasiassa kansliassa, pois omapotilaan luota. Omahoitajat arvioivat, että 

esimerkiksi omapotilaan tulohaastattelu jää tästä syystä usein tekemättä. 

 

” No, esimerkiks mehän ei enää haastatella potilaita, kun ne tulee, mikä johtuu 

siitä, että kun ne tulee niin sillon kun oli paperit me mentiin paperitten kaa 

potilaan viereen ja kirjotettiin siinä koko ajan. Nythän me ei tehdä sitä enää.” 

 

Omaiset eivät aina ole halukkaita yhteistyöhön. Omahoitajien mielestä omaisten 

mukaanotto olisi joissakin tilanteissa hyvin tärkeää, jotta omapotilaan tilannetta koskevat 

tiedot siirtyisivät läheisillekin. Etäinen yhteistyösuhde saattaa johtua esimerkiksi siitä, että 

omaiset eivät osoita kiinnostusta yhteistyöhön.  

 

”...onhan paljon omaisia, jotka, ei halua millään tavalla (olla yhteistyössä)” 

 

Omaisilla saattaa olla myös erilaisia käsityksiä, mitä omapotilaana olevan läheisen sen 

hetkinen sairauden hoito tarkoittaa ja mitkä asiat ovat hoitotyössä tärkeimpiä. Omaisilla on 

odotuksia, joihin omahoitajat eivät voi aina vastata. 

 

 ”...tai voisiko joku leikata hänen sienikynnet ja hoitaa jalat?” 

 

Omapotilaan yhteistyökykyä rajoittavat sairaudet 
 
Yhteistyötä omahoitajan ja omapotilaan kanssa saattavat vaikeuttaa omapotilaan 

rajoittavat sairaudet, jolloin esimerkiksi yhteisten päätösten teko saattaa olla hankalaa. 

Osalla omapotilaista on rajallinen mahdollisuus tehdä nopeita päätöksiä ikänsä ja/tai 

sairautensa takia. Dementoivien sairauksien määrä lisääntyy hoidettavina olevien 

omapotilaiden iän noustessa. Sairaudet rajoittavat kykyä yhteistyöhön. 
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”…vaikka se pitäis tehdä yhteistyössä niin se on käytännön työssä 

mahdotonta, koska niitä päätöksiä pitää tehdä ripi ripi tässä ja nyt niin eihän 

vanhat ihmiset kykene sellasiin päätöksentekoihin tässä ja nyt vaan ne miettii 

huomiseen niitä asioita.” 

 

”Eikä ne meiän potilaat ole semmosia, että niitten kans oi, että ne ois aikaan ja 

paikkaan orientoituneet ja että minä voisin kysyä nyt sinulta, että sopiiko, että 

tehdään näin…” 

 
Puutteellinen yhteistyö muun ammattihenkilöstön kanssa 
 
Puutteellinen yhteistyö muun ammattihenkilöstön kanssa koettiin ehkäisevän 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista. Kollegiaalisuus ja yhteistyö omahoitajien kesken ei 

koettu aina toimivan hyvin. Hoitotyön tavoitteista ja toteutuksesta saatettiin olla eri mieltä. 

 

”…sitten tuli vähän tällästä ehkä henkilökunnan välistä, että ny tollai, että se 

kollegiaalisuus ei toiminu yhtään, että sit toisen hoitajan tapa tehdä asioita ei 

ollu hyvä ja se korvaava hoitaja ei tavallaan ehkä. Se oli ehkä tällästä 

henkilökemia-asiaa ja se kaatu ja se jäi pois.” 

 
Omahoitajien mielestä moniammatillinen yhteistyö osastoilla puuttui. Tilanteita, joissa eri 

ammattiryhmien edustajat olisivat yhtä aikaa samassa paikassa vaihtamassa mielipiteitä ja 

kokemuksia, ei ollut. 

 

”…mun mielestä tommonen moniammatillinen yhteistyö niin tai sitä ei 

oikeestaan oo. Ett meillä pitäis olla, että mehän yritettiin sitä, että oli kerran 

viikossa. Ne ei kauaa kestäny, mutta oli sellanen, että kokoonnuttiin aamulla, 

oli lääkärit, sairaalahuoltajat, fysioterapeutit, sosiaalityöntekijä, hoitajat ja siis 

semmosta mä niinkun kaipaan.”   
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Omahoitajien mielipiteiden huomiotta jättäminen 
 

Omahoitajien mielestä omahoitajan toivetta omapotilaan vaihtamisesta ei nähty 

suotavana. Omahoitajat kokivat yleensäkin, että esimiehet jättivät heidän mielipiteensä 

helposti huomiotta. Joillakin oli kokemus, että heidän ehdottamansa mielipide tai ehdotus 

oli saanut aikaan vain vastarintaa. 

 

”…että sit kun jotakin asiaa on niinku tuonu esille niin sitten on heti tyrmätty.” 

 

Omahoitajat epäilivät myös, että vaikka mielipiteitä ja ehdotuksia kysytään, viedäänkö 

asioita saadun palautteen mukaisesti eteenpäin kehitettäviksi. He kokivat, että heidän 

mielipiteilleen ei aina annettu arvoa. 

 

” Kyllähän aina niinku kysellään kaikkia, mutta emmä tiedä, että toteutuuko ne 

niinku. Kyllähän sää voit aina mielipitees sanoo, mutta ei sillä välttämättä oo 

mitään merkitystä.” 

 
Lääkärien välinen toimimaton yhteistyö 
 
Omahoitajat kokivat, että heidän työtään vaikeutti toisinaan myös lääkärien erilaiset 

hoitolinjaukset. Lääkäreillä on erilaisia tapoja toimia ja perustella päätöksiään 

samankaltaisissa tilanteissa. Omahoitajat kokivat, että lääkärien hoitolinjausten erot 

esimerkiksi sairauksien hoidossa, vaikuttavat suoraan myös omahoitajan työhön. 

 

” ...mutta mää peräänkuuluttaisin hoitolinjauksia myös lääkäripuolelta, että 

sillon se helpottaa sitä, no ressiä siinä työtä tehdessä, kun mulla saattaa olla 

kaks samanlaista potilasta ja toista hoidetaan erilailla ja toista erilailla nii ja 

molemmat vielä sattuu olemaan omia potilaita niin kyllä se niinku ressiä tuo.”  

 
Omahoitajat kaipasivatkin lisää lääkärien välistä yhteistyötä. Hoitolinjausten 

yhdenmukaistamisesta nähtiin olevan hyötyä hoitotyölle osaston yhteisten pelisääntöjen 

perustaksi. 
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”Pitäs olla ne pelisäännöt niinku ett tietyllä tavalla tiedetään ne potilaan 

sairaudet ja tietyssä sairaudessa edetään tällä tavalla meidän sairaalassa ja 

meidän klinikassa. Tämä hoidetaan tällä tavalla tämä sairaus.” 

 

5.3.4. Työn psyykkinen ja fyysinen rasittavuus 
 
Yläkategoria “työn psyykkinen ja fyysinen rasittavuus” muodostui neljästä alakategoriasta, 

joita olivat ”useat omapotilaat”, ”haasteelliset, työläät omapotilaat”, ”omahoitajaan 

kohdistetut vaateet” ja ”omahoitajan psyykkinen rasitus ja työhön turhautuminen”. 

 

 
Useat omapotilaat 
 
Omahoitajien mielestä liian monet omapotilaat estävät ja heikentävät yksilövastuisen 

hoitotyön toteuttamista. Heidän mielestään jo hoidon käytännön järjestäminen ei onnistu, 

jos omapotilaita on lukumääräisesti liian monta. He kertoivat, että uudet omapotilaat jäävät 

ottamatta, jos niitä on entuudestaan useita. 

 

”Sitte niitä saattaa tulla neljä aamuvuoron aikana…minä en pysty 

koordinoimaan sitä hommaani sillä tavalla, että minä pystyisin ottamaan ja 

sitten minulla helposti jää sillai, että minä en ota niistä ketään.” 

 

Haasteelliset, työläät omapotilaat 
 
Yksilövastuisesta hoitotyöstä tekee omahoitajalle sekä psyykkisesti että fyysisesti raskaan, 

jos hoidettavina oli haasteellisia ja työläitä potilaita. Esimerkiksi he mainitsevat osastolla 

hoidettavat hengityshalvauspotilaat ja Duchennen syndroomaa sairastavat nuoret potilaat, 

joiden kohdalla omahoitajat vaihtuvat useammin. He saattavat raskashoitoisuutensa takia 

myös jäädä ilman omahoitajaa. Tästä asiasta omahoitajille oli osittain ristiriitaisia 

näkemyksiä.  
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” -Mää en kyllä olis ihan samaa mieltä. Mä en olis ihan samaa mieltä, ett omaa 

hoitajaa  saa kauheen vaikee hoitonenkaan, ett on niitäkin tapauksia meillä, 

jokka ei oo saanut omaa hoitajaa. 

-Joo.” 

 

Omahoitajat kokivat myös, että omapotilaat ovat yhä vanhempia ja monisairaampia. 

Dementoivat sairaudet lisäävät omapotilaiden haasteellisuutta useastakin eri syystä. Tämä 

vaatii omahoitajalta jatkuvaa valveutuneisuutta. 

 

”Ja sitte kun nimen kysyminen näiltä vanhoilta potilailta ei tuota toivottua 

tulosta, kun ne on kaikki virtasia, päivää. Niin kyllähän tää sitä hereillä oloa 

vaatii.” 

  

Omahoitajaan kohdistetut vaateet  
 

Omahoitajat kokivat, että heiltä vaadittiin taitoja ja osaamista, joita heillä ei välttämättä 

ole.Omahoitajat kokivat myös, että hoitajia vaadittiin ymmärtämään sekä potilaita että 

työnjohtoa. He kokivat, että ymmärtämistä vaadittiin liikaakin. Omahoitajat kokivat 

olevansa pakotettuja jaksamaan ja ymmärtämään. 

 

”-Mut mul on kyllä sellanen tunne, että niinkun ihan työnantajan taholtakin niin 

vaaditaan sitä, että pitää jaksaa, jaksaa ja ymmärtää, jaksaa ja ymmärtää, niin 

työnantajaa kuin potilastakin.  

(-tutkija: Tuntuuko se kohtuuttomalta?) 

-No, kieltämättä.” 

 
Sähköisen potilastietojärjestelmän, Mirandan, opettelemisen omahoitajat kokivat 

oppineensa olosuhteiden pakosta. He kokivat, että kaikenlaisten tehtävien määrä lisääntyy 

jatkuvasti ja heille annettu ainoa vaihtoehto on mukautua muutoksiin. 

 

 ”-Kun mitään ei oikeestaan voi karsia poiskaan. 

 -Niin, ett tavallaan tulee lisää ja lisää, mutta mistään ei voi tinkiä.” 
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Omahoitajan psyykkinen rasitus ja työhön turhautuminen 
 

Omahoitajat kokivat yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisen niin kuluttavana, että 

hoitotyön kehittämiseen voimavarat eivät enää riittäneet. Hektinen työtahti aiheuttaa 

stressiä ja tunteen siitä, että aina jää jotain tekemättä. 

 

” Ja jotenki tuntuu, että nyt kun aina on semmonen kiire ja semmonen niin 

jotenki on vähä nii tullu ettei niinku jaksa niinku hirveesti panostaa, vaikka olis 

niinku kiinnostunukki jostain niin kuitenkaa ei jaksa, Jotenki on aina niin 

härdelli päällä tuolla. Kotiin kun meet nii et oo kirjannu niinku sää olisit tykänny 

kirjata ja paljo muutaki tekemättömiä töitä. Mää koen aikalailla ja ehkä se 

ikäkin tekee sen, että tulee sellanen riittämätön tunne ettei kerkiä minnekään.” 

 

Omahoitajat kokivat turhautumisen tunteita tekemättä jääneiden töiden takia. Joku työ 

saattoi jäädä aloittamatta tai saattamatta loppuun asti, koska omahoitajat kokivat 

voimavaransa loppuneen. He kokivat, että töiden määrä lisääntyi jatkuvasti ja aiheuttaa 

sitä kautta riittämättömyyden tunteita. 

 

 ”-Se (riittämättömyyden tunne) laskee sitä motivaatioo 

 -Nii, selvästi laskee, ku ei kerta kaikkiaan jaksa sitte. Pitäs olla sellanen 

 leppeempi tahti. 

-Mää oon kans sellanen, että mää turhaudun aika nopeesti tuolla, että jos ei 

oo niinku aikaa nii antaa olla.” 

  

He arvioivat myös, että mitä enemmän omahoitajalla on asiantuntijuutta sitä 

haasteellisemmat potilaat hänet velvoitetaan ottamaan omiksi potilaikseen.  

 

 ”Ku kehityt asiantuntijaks niin sitten vasta nalkissa ootkin” 

 

 

5.3.5. Kielteinen kokemus tai asenne 
 
Yläkategoria “kielteinen kokemus tai asenne” muodostui kolmesta alakategoriasta, joita 

olivat “omahoitajan kielteiset kokemukset hengityskoneessa olevien potilaiden hoidosta”, 
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”sopeutumattomuus uusiin työtapoihin” ja ”kielteinen asenne ja vastarinta omahoitajuuden 

toteuttamiseen”. 

 

 

Omahoitajan kielteiset kokemukset hengityskoneessa olevien potilaiden hoidosta 
 
Omahoitajien mielestä hengityskoneessa olevan potilaan omahoitaja kokee yksinolonsa 

toisinaan raskaana. He kokivat tekevänsä työtään yksin eristyksissä muista sekä olevansa 

hyvin riippuvaisia muiden omahoitajien antamasta avusta. Hengityskoneessa olevien 

potilaiden luona tulee olla aina joku hoitaja. He kokivat, että esimerkiksi tauoille oli joskus 

vaikea päästä. Heidän pyyntöjään kollegoille ei huomioitu tai niihin vastattiin viiveellä.  

 

”Mää koen sen, ettei niinku päässy tauolle sillon ku halus tai ainaki oli 

riippuvainen toisista.” 

 

Omahoitajat arvioivat, että suuri riippuvaisuus toisista hoitajista lisäsi haluttomuutta ottaa 

hengityskoneessa olevia potilaita omapotilaikseen. Tämän lisäksi työ hengityskoneessa 

olevan omapotilaan kanssa saattoi olla hyvin raskasta ja vastuullista. 

 

” Siin on tavallaan kuitenkin aika yksin kuitenkin aika ison asian kanssa ja ne 

aika isotöisiä sitten ja just sellasia aika vaikeitakin.” 

 
Sopeutumattomuus uusiin työtapoihin  

 

Osa omahoitajista oli sitä mieltä, että he kokivat vaikeaksi sopeutua uusiin työtapoihin. 

Useassa haastattelun vaiheessa sähköistä kirjaamista verrattiin manuaaliseen 

kirjaamiseen ja ”paperiversioihin.” Jonkinasteista kaipausta entiseen käytäntöön ilmeni 

joissakin  omahoitajien vastauksissa. 

 

” Minä kirjoitin yhdelle paperille kaikki asiat ja se oli potilaan papereissa. Sitä 

oli helppo lukea.” 

 

” Silloin, kun oli paperit, me mentiin papereitten kaa potilaan viereen ja 

kirjotettiin siinä koko ajan.” 
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”Siihen täytyy vaan opetella (sähköinen kirjaaminen). Mää itse olisin 

paperiversion puolella, mutta ei voi enää nykypäivänä.” 

 

Yhtälailla ajatus päätetyöskentelystä ja päätekärryn kanssa kulkemisesta potilashuoneissa 

ja osaston käytävillä sai aikaan epäilyjä sopeutumisesta. Omahoitajat miettivät 

omahoitajan roolin vaihtumista toisenlaiseksi omahoitajaksi, jos jokaisella omahoitajalla 

olisi henkilökohtainen tietokonepääte. 

 

”- Mä en kyllä varmaan osais kulkee käytävällä sen koneen kanssa. 

-En määkään osais. 

-Mä oon niin vanhanaikanen. 

-Mähän olisin sitten koneenhoitaja.” 

 

Kielteinen asenne ja vastarinta omahoitajuuden toteuttamiseen 
 

Haastateltujen omahoitajien mielestä osalla osastojen omahoitajista oli periaatteellinen 

vastustus yksilövastuisen hoitotyön mallin toteuttamista kohtaan. Heidän mielestään nekin 

omahoitajat, jotka vastustivat yksilövastuista hoitotyötä, kuitenkin monesti toimivat 

pääpiirteittäin sen mukaisesti. 

 

” Sitten on varmaan ihmisiä, tai on ihmisiä, jokka tota ei periaatteessa kyllä, 

että ei mitään omahoitajasysteemiä, mutta ne itte asiassa hoitaakin kyllä ja 

hoitaa tosi hyvin sen potilaan...toiset on vaan jotenki vastaan sitä 

omahoitajaa.” 

 

Omahoitajat arvioivat erilaisia syitä siihen, miksi osa hoitajista ei sitoudu yksilövastuisen 

hoitotyön malliin. Omahoitajat nimittävät heitä osaston ”jarruiksi ja kapuloiksi”, jonka takia 

yksilövastuista hoitotyötä ei pystytty kehittämään eteenpäin. Heidän mielestään osa 

hoitajista pelkäsi yksilövastuisen hoitotyön tuomaa vastuullisuutta ja kokonaisvastuuta. He 

arvioivat myös yksilövastuisen hoitotyön koettavan vaikeana. Heidän mielestään pelättiin 

virheiden tekemistä ja niistä syyttämistä. Haastatellut omahoitajat arvioivat, että tästä 

syystä osa omahoitajista haluaa olla näkymättömiä eivätkä halua nimeään näkyville 

omahoitajina.  
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”-Pelätään sitä kokonaisvastuuta 

-ett, jos tuleekin joku juttu, että ei voi sanoo, että mää mokasin tai jotain 

-tai jotain syyllistämistä tai. Kyllä sun olis pitäny huomata, kun sää oot 

omahoitaja 

-Kun et huolehtinu, ett jotain tällästä, ett parempi, kun ei laita nimeensä 

siihen.” 

 

Tehohoitoyksiköistä tulevat potilaat koettiin erityisen haasteellisina omapotilaina. 

Omahoitajien mukaan osalla omahoitajista on kielteinen ennakkoasenne 

tehohoitoyksiköistä tulevia potilaita kohtaan. Vastuunottoa ja hoitotyön raskautta pelättiin. 

 

”...kun joku tulee teholta niin se on jo sellanen punanen vaate jollekin, että 

millään siis niinkun, totta kai, raskashoitosia sellaset on.” 

 

 

5.3.6. Epäselvät työjärjestelyt ja epäsäännölliset työvuorot 
 
 
Yläkategoria “epäselvät työjärjestelyt ja epäsäännölliset työvuorot” muodostui neljästä 

alakategoriasta, joita olivat ”työvuorolliset tekijät ja vuorotyö”, ”työmäärän epätasainen 

jakautuminen”, ”omahoitajan oikeus valita omapotilaansa” ja ”omahoitajan tehtäväkuvan 

epäselvyys”. 

 

 

Työvuorolliset tekijät ja vuorotyö 

 
Vuorotyö asettaa oman haasteellisuutensa yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiselle. 

Kolmivuorotyöhön liittyvät pitkätkin vapaapäiväjaksot hankaloittavat toteuttamista. Tämä 

tarkoitti sitä, että työntekijät saattoivat vaihtua useastikin epäsäännöllisten työaikojen takia. 

Omahoitajille oli kokemus, etteivät voi toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä hyvin vuorotyön 

sanelemien ehtojen vuoksi. Omahoitajilla saattoi olla lyhyitä, vapaapäivien välissä olevia 

työvuorojaksoja, jolloin omahoitajaa vailla olevia potilaita ei osastolla ollut eikä hoitajan 

työvuoron aikana osastolle saapunut.  
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”Toki siinä on ongelmia sitä kautta tulee, että saattaa olla esimerkiks kaks 

työvuoroo, ei ehkä tule ketään uutta potilasta siinä välissä. Niillä, jota sää 

hoidat, on jo joku omahoitaja.” 

 

Myös omapotilailla saattoi olla lyhyitä hoitojaksoja, jolloin omahoitajalla ei ollut 

mahdollisuutta olla mukana omapotilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Omahoitajat 

mainitsivat, että esimerkiksi omapotilaan kotiutus tai siirto toiseen hoitolaitokseen saattoi 

tapahtua omahoitajan vapaapäivien aikana. 

 

”Sulla voi ollakin ne kolme tai neljä päivä vapaata ni se potilas on 

todennäköisesti jo kotiutunu niitten sun vapaapäivien aikana.” 

 

Työmäärän epätasainen jakautuminen  

 

Keskustelua aiheutti työjärjestelyjen epäselvyys muun muassa perushoitajan ja 

sairaanhoitajan omahoitajana toimimisessa. Omahoitajat kokivat, että perushoitajan työ 

lisää sairaanhoitajan vastuuta ja työmäärää. Sairaanhoitajalla on vastuu perushoitajankin 

potilaista, vaikka sairaanhoitaja ei perushoitajan potilaita tuntisikaan. Yhtälailla 

sairaanhoitajan vastuuta koettiin lisäävän vastavalmistuneet tai perehdytettävät hoitajat. 

 

”Tavallaan voi lisätä sitä vastuuta myös enemmänkin vastavalmistunut tai 

vasta sille työpaikalle tullut sairaanhoitaja.” 

 

Perushoitajan ja sairaanhoitajan työnjaollisissa kysymyksissä nostettiin esiin lääkehoito. 

Sairaanhoitajien on toteutettava  perushoitajienkin  omapotilaiden lääkitykset, jolloin 

sairaanhoitajan työn määrä lisääntyy. Haastateltujen omahoitajien mielestä perushoitajien 

omapotilaiden työ lisäsi sairaanhoitajien työtä, mutta perushoitajat eivät olleet velvoitettuja 

tekemään vastavuoroisesti mitään sairaanhoitajan omapotilaiden eteen.  

 

”-...niin yhtälaillahan meillä on työaikaa kahdeksan tuntia ja jos mun kuuluu 

ensin hoitaa kaikki omat potilaat ja jakaa lääkkeet omille plus perushoitajan 

omille potilaille ja kaikki muut niin ei mulla kahdeksassa tunnissa oo yhtään 

minuuttia enempää aikaa tehdä kuin sillä toisellakaan.” 
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Omahoitajat arvioivat, että perushoitajat ovat hyviä hoitotyössä. Mutta koska heillä ei ollut 

kaikkeen lääkkeenantoon oikeuttavaa koulutusta, oli haastateltujen omahoitajien mielestä 

hyvä asia, että perushoitajia ei enää palkata osastoille. 

 

”-...mutta se, että on tää trendi, että ei enää palkata niin on ehkä hyväks, 

koska tää on niin paljon enemmän lääketieteellinen.” 

 
Omahoitajan oikeus valita omapotilaansa 
 
Haastatellut omahoitajat ottivat esiin myös epäkohdan, joka heidän mukaansa ilmenee 

selvästi käytännössä. Osa omahoitajista valikoi omapotilaitaan heidän sairautensa 

mukaan eli niin sanotusti helpompihoitoiset omapotilaat päätyivät helposti tiettyjen 

hoitajien omapotilaiksi. Raskashoitoisimmat potilaat jäivät näin toisille hoitajille. 

 

”...ja tietyt ihmiset tuolta voi suoraan nimetä tuolta, jotka ottavat 

pneumoniapotilaan omakseen, että saa vaan hoitaa sitä. Niin ku tänääki katto 

listaa, taulua niin tietää tasan tarkkaan, minkä takia siellä on.” 

 

Omahoitajan tehtäväkuvan epäselvyys 
 
Haastatellut omahoitajat kokivat, että heidän tehtäväkuvansa oli liian laaja epäselvyytensä 

takia. Heidän mielestään omahoitajan perustehtävä on kadottanut merkityksensä ja tilalle 

on tullut useita hajanaisia tehtäviä. Omahoitajat kokivat oman tehtäväkuvan selkeyden 

hävinneen useiden tehtävien alle. Oman työnkuvan hahmottaminen koettiin vaikeaksi ja se 

osaltaan vaikeutti työn suunnittelua ja järjestämistä. Omahoitajat kokivat, että moni tehtävä 

jäi omahoitajien tehtäväksi, koska kukaan muukaan ei sitä tehnyt. 

 

”…mutta jotenki se kaatuu, mikä hyvänsä homma niin se tulee sit kuitenki sille 

hoitajalle, joka on siellä aina yötä päivää siellä sairaalassa töissä hoitamassa 

potilaita ja kaikkee muuta.”  

 

”Kun ei haluais olla sellanen jokamiesjantunen. Haluais tehä sitä omaa 

perustehtävää.” 
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Omahoitajat kuvasivat työnsä oleva liian pirstaleista, koska hoitotyön lisäksi tuli huolehtia 

useasta oheistoiminnosta. Osa oheistöistä oli ymmärrettävissä, mutta niiden suuren 

päivittäisen määrän he kokivat hoitotyön tekemistä hankaloittavaksi. 

 

”…että se yhtäkkiä repeekin, että tilaat jotakin, teet jotakin korjauspyyntöä tai 

juokset jakamassa ruokaa tai yhtäkkiä sää siivoot sielä jotakin…” 

 

Haastatellut omahoitajat kokivat epäoikeudenmukaisena, että heidän työnkuvansa 

muuttuu vaatimusten mukaisesti. Heidän mielestään muilla työyhteisön jäsenillä oman 

työn rajaaminen oli hyväksytympää. Omahoitajat korostivat yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamista estävän tekijänä omahoitajan epäselvän tehtäväkuvan lisäksi yhteisten 

pelisääntöjen puuttumisen. Toive selkeämmästä työnjaosta ja yhteisistä pelisäännöistä 

ulottui koko työyhteisöön osastolla. 

 

”Se on semmonen, mitä mää oon pitkän aikaa jo miettiny, että joillakin on 

oikeus rajata se työ, mutta hoitajilla ei oo koskaan.” 

 

”Tavallaan sen perustehtävän selkeys on niinku hävinny, hävinny ett tota ja 

sitte jotakin pelisääntöjä toivos ihan oikeesti. Jotenki olis ihanaa, ku olis 

sellanen selkee tehtäväkuva ja hyvät pelisäännöt.” 

 

”Mutta sitten taas, että jokaisella olis kuitenki vielä enemmän se oma 

sarkansa. Ett mitä sitte, jos sairaalahuoltajista puuttuu niin se olis heiän 

tehtävänsä sitte hoitaa se tai lääkärillä niin se hänen tehtävänsä hoitaa se 

lääkärin asia, mikä siinä on sitte.” 
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5.4. Tuen tarve yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa 
 
 
Tutkimusaineiston analyysin pohjalta tuen tarve yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa 

muodostuu kolmesta yläkategoriasta: 1) Esimiehen ja kollegoiden tuki, 2) Säännölliset, 

yhteiset omahoitajan ammatillista osaamista edistävät koulutukset ja 3) Yksilövastuisen 

hoitotyön koulutukset (Kuvio 5). 

 
Alakategoria  Yläkategoria 
   
Esimiehen persoonalliset ominaisuudet ja 
johtamistyyli   
Esimiehen antama rakentava palaute   
Psyykkinen ja fyysinen tuki kollegoilta   Esimiehen ja kollegoiden tuki 
Esimiehen ja johdon antamat resurssit ja 
esimerkki   
   
Teknisten taitojen ylläpitämiseen liittyvä 
koulutus   
Säännöllisesti toistuva, yhteinen koulutus   
Sairauksiin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin 
liittyvä koulutus 

 Säännölliset, yhteiset omahoitajan 
ammatillista osaamista edistävät 
koulutukset 

Käytännönläheinen, hoitajalähtöinen koulutus   
   
Samansisältöiset yksilövastuisen hoitotyön 
koulutukset   
Kokemukselliseen oppimiseen perustuva  
käytännönläheinen koulutus    
Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista 
edistävät oppimistilanteet 

 Yksilövastuisen hoitotyön 
koulutukset  

Yksikön toimintaa vastaavan mallin 
kehittäminen   
Kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien laadullinen 
kehittäminen   

 

Kuvio 5. Tuen tarve yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa. 
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5.4.1. Esimiehen ja kollegoiden tuki 
 
Yläkategoria ”esimiehen ja kollegoiden tuki” muodostui neljästä alakategoriasta, joita olivat 

”esimiehen persoonalliset ominaisuudet ja johtamistyyli”, ”esimiehen antama rakentava 

palaute”, ”psyykkinen ja fyysinen tuki kollegoilta” ja ”esimiehen ja johdon antamat resurssit 

ja esimerkki” . 

 

 

Esimiehen persoonalliset ominaisuudet ja johtamistyyli  
 

Esimieheltä vaadittiin, omahoitajien mielestä, jämäkkyyttä ja selkärankaisuutta. Esimiehen 

tuli johtaa toimintaa, jopa äänekkäästi. He korostivat, että se ei tarkoita kyttäystä tai 

syyllistämistä. Osa omahoitajista oli sitä mieltä, että esimiehen fyysinen läsnäolo osastolla 

antaa tukea ja turvallisuuden tunnetta. Esimiehen tuli omahoitajien mielestä puuttua 

tilanteeseen, jos esimerkiksi yksilövastuinen hoitotyötä toteutettiin vaihtelevasti eri 

omahoitajien kesken. Haastatellut omahoitajat kokivat tilanteen epäreiluna, jos kaikki 

hoitajat eivät tasapuolisesti toteuttaneet yksilövastuista hoitotyötä. 

 

”Jos mä nään, että kolmen ihmisen nimeä lukee näissä nappuloissa, aina 

vaan lukee vaan kolmen ihmisen nimet niin kyllä minusta se on aika epäreilua, 

että se, joka sitä omahoitajuutta toteuttaa sitä aina, niinkö. Se, joka sitä ei 

toteuta, ei toteuta sitä koskaan.” 

 

Omahoitajat pitivät myös tärkeänä, että esimies, kiinnostuneisuutensa lisäksi, osasi 

huomioida omahoitajat erilaisina persoonina ja ohjata heitä sen mukaisesti. Heidän 

mukaansa esimiehen tuli myös huomioida omahoitajien erilaiset kiinnostuksen kohteet. 

 

” Ja ihan oikeesti, että kuka ois kiinnostunu se, että me ihmiset ollaan 

erilaisista asioista kiinnostuttu. Että joku haluais jotakin toista ja joku toinen 

toista. Niin, että siitä syntys sitten aikas sellanen…” 

 

Esimiehen tuli olla perehtynyt johtamansa osaston toimintaan. Esimiehen tuli osata 

arvioida yksilövastuisen hoitotyön mallin toimivuutta käytännössä sekä arvioida 

henkilökunnan tarpeita ja tilannetta ajantasaisesti. 
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” Niin tavallaan mää sitä esimiehen rooliakin pitäisin sellasena, että osais 

katsoa sen tilanteen aina, että missä vaiheessa se, yksilövastuinen hoitotyö 

on. Että hän osaa nähdä, mitä me tarvitaan tai osais kysyä, että nyt on jotain, 

että mikä teillä on.” 

 

Haastatellut omahoitajat arvioivat esimieheltä edellytettävän valveutuneisuutta. Hänen tuli 

kantaa vastuunsa siitä, että jokainen omahoitaja toimisi yksilövastuisen mallin mukaisesti 

sekä hänen tuli tarvittaessa reagoida tilanteeseen tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Omahoitajat katsoivat, että esimiehen tuki on sekä tukea että valvontaa. 

 

”...esimies voi omallan toiminnallaan tukea sitä, että niitä potilaita tulee 

valittua.” 

  

”ett tavallaan kyllä siinä sen lähiesimiehen sitoutuminen ja sitouttaminen 

välittämättä siitä, että joku on semmonen etten mä mahda sille mitään. Ei se 

ehkä oo esimies, ei esimies saa olla sellanen.” 

 

Esimiehen antama rakentava palaute  

 

Omahoitajien mielestä esimiehen antamaa tukea on myös annettava palaute. Omahoitajat 

kokivat, että palautteelle oli tarvetta ja sillä oli motivoiva vaikutus hoitotyön toteuttamiseen. 

 

”-eikä siihen tarvitakaan mitään muuta kuin hyvää, positiivista palautetta 

-hienosti ootte tehny tän ja täällähän on hyvin omia hoitajia ja niin edespäin. 

Mutta sehän ruokkis kauheesti.” 

 
Psyykkinen ja fyysinen tuki kollegoilta  
 

Haastatellut omahoitajat olivat sitä mieltä, että tärkein tuki tuli kollegalta. Heidän 

mielestään sekä henkinen että fyysinen tuki tulivat kollegalta. Omahoitajat vaihtoivat 

mielipiteitä ja kysyivät neuvoja. He korostivat vertaistuen tärkeyttä myös oman työnsä 

kehittämisen näkökulmasta. Omahoitajien mielestä kollegoiden antama tuki voi olla 

esimerkiksi vahvistuksen hakemista omaan mielipiteeseen. 
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”Kyllä mun mielestä se, että minä teen sitä omahoitajan työtä niin tärkein tuki 

tulee edelleen sieltä kolleegalta eli se, että minä saan siihen joltain sellasta 

henkistä ja fyysistä tukea, jos minä tarvin sitä.” 

 

 ”Kollegoilta haetaan tukea vähän, että tekisiksää tälläi ja?” 

 
Esimiehen ja johdon antamat resurssit ja esimerkki 
 
Haastatellut omahoitajat olivat yhtä mieltä, että tukea annettiin myöntämällä riittävästi 

resursseja. Sekä johdon että esimiehen katsottiin olevan tärkeitä sitouttajia yksilövastuisen 

hoitotyön malliin. Heidän nähtiin toimivan esimerkkeinä ja vaikuttajina, jolloin he omalla 

toiminnallaan osoittavat asian tärkeyttä. Omahoitajat olivat yhtä mieltä siitä, että esimerkki 

ja  sitouttaminen lähtevät organisaatiossa ylhäältä päin.  

 
” On ne resurssit oltava sellaset, että jos me halutaan, että me (sairaalan nimi) 

hyvin pystyttäs toteuttaan yksilövastuista hoitotyötä niin ei meitä voi olla niin 

vähää. Koska se aika asettaa ne rajat siihen.” 

 

”Niin ja kyllähän johdon pitää olla sitoutunut siihen hommaansa. Se on ainoo 

juttu, millä saa tavallaan alaisensakin mukaan siihen.” 

 

Johto antaa resursseja mallin toteuttamiselle ja esimies valvoo sitoutumista käytännössä 

ja tukee omahoitajia. Haastateltujen omahoitajien mielestä esimiehen tehtäviin kuuluu 

valvonta toteutumisen onnistumisesta mallin käyttöönottossa. 

 

” -...kyllä kuuluu pikkusen valvoa sitä. 

-...niin en mää tiedä tarvisko pitemmän päälle, mutta tavallaan alkuun, että 

kaikki saa siihen sitoutettua, ja sen jälkeen vois lähiesimies kattoo kuinka 

jokainen toimii.” 
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5.4.2. Säännölliset, yhteiset omahoitajan ammattitaitoa edistävät koulutukset 
 
Yläkategoria ”säännölliset, yhteiset omahoitajan ammattitaitoa edistävät koulutukset” 

muodostuu neljästä alakategoriasta, jota ovat ”teknisten taitojen ylläpitämiseen liittyvä 

koulutus”, ”säännöllisesti toistuva, yhteinen koulutus”, ”sairauksiin ja niiden aiheuttamiin 

muutoksiin liittyvän koulutus” ja ”käytännönläheinen, hoitajalähtöinen koulutus”. 

 

 

Teknisten taitojen ylläpitämiseen liittyvä koulutus  

 

Uusien, hoitotyössä käytettävien, laitteiden ja koneiden hallintaan liittyvää koulutusta 

kaivattiin. Omahoitajien mielestä oli tärkeää, että jokaisen uuden koneen tai laitteen 

käyttöön annetaan jokaiselle omahoitajalle hyvä perehdytys. Edellisten laitemallien 

käyttöohjeet muuttuvat uusien tullessa markkinoille ja potilaskäyttöön, joten käytön 

asianmukaisen osaamisen päivittäminen on oleellista. 

 

Omahoitajat toivoivatkin koulutusta, joissa opetettaisiin erilaisten koneiden ja laitteiden 

perusteellinen käytönhallinta. Se vahvistaisi myös omahoitajien taitoa antaa 

potilasohjausta esimerkiksi koneen tai laitteen kanssa kotiutuvalle omapotilaalle. 

Omahoitajat kokivat, että laitetta tai konetta tulee osata käyttää ennen kuin se otetaan 

potilaskäyttöön. 

 

”..., että sää hallitset sen (laitteen), etkä mee jotain käyttöohjetta lukeen, kun 

potilas kärsii siinä sivussa”. 

 

Säännöllisesti toistuva, yhteinen koulutus 
 
Omahoitajien mielestä kaiken koulutuksen koettiin vahvistavan tietoja ja taitoja, joiden 

voidaan katsoa olevan tukena yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa. Haastateltujen 

omahoitajien mielestä omahoitajilla oli tarve tietää ja osata. Omahoitajat esittivät useita 

vaatimuksia heidän mielestään hyvälle koulutukselle, mikä auttaisi heitä ammattitaitonsa 

kehittämisessä. Heidän mielestään koulutusta tarvitaan aina sekä uusista asioista, mutta 

myös tietojen päivittämiseksi. He kokivat, että mistään ei ole tietoa tarpeeksi. 
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”-musta tuntuu, että kaikissa vois saada jotain lisää 

-emmää ainakaan voi mistään sanoa, että mä tiedän tarpeeks.” 

 

”Siinä vois tietenki jonkun toisen osaston kans tehdä yhteistyötä, että niinku 

vuorotellen. Ihan niinku ollaan tehty aiemminkin. Tai kun ollaan menty sulkuun 

niin siinä on ollu ne pari-kolme päivää koulutusta.” 

 

Haastatellut omahoitaja kuvasivat, että yhteinen koulutus antaisi saman pohjan kaikille. 

Säännöllisesti järjestettäville koulutuspäiville nähtiin tarvetta. Yhteinen koulutus antaisi 

omahoitajille mahdollisuuden keskustella asioista yhdessä, mikä heidän mielestään 

vahvistaisi oppimista ja lisäisi motivaatiota työn tekemiseen. Heidän mielestään yhteinen 

keskustelu ja koulutus auttavat ymmärtämään ja sisäistämään sen keskeisen hoitotyössä  

tarvittavan tiedon. 

 

”…sillohan sää löydät ne punaset langat ite ja tiedät selkeemmin täällä 

päässäs sen.” 

 

Sairauksiin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin liittyvä koulutus  

 

Sairauksiin liittyvää koulutusta kaivattiin lisää. Erityisesti sydänsairauksista haluttiin tietää 

enemmän. Samoin keuhkosairauksiin liittyvän tiedon syventäminen nähtiin tarpeelliseksi. 

 

”-Vois olla kaikista sairauksistakin jotain  tämmösiä, sit siinä tulis sellanen oma 

varmuus, että mä tiedän ja osaan. Sillloin mä olen vahva siinä hommassa. 

Että mä ainakin koen sillai.” 

 

Omahoitajien mielestä koulutukset auttavat omahoitajia ymmärtämään oleellisen, lisäävät 

motivaatiota sekä muistuttavat omahoitajia oikeista toimintatavoista. Omahoitajien 

mielestä koulutus auttaa ymmärtämään sairauksien liittyviä liitännäissairauksia sekä 

ymmärtämään seurauksia.  

 

”-Ja sitte näissä vaikeemmissa tapauksissa, kun ajattelee esimerkiks, että 

mitä kaikkee siinä tapahtuu hänen kohdallaan, kun hän menee huonoon 

kuntoon. Miks alkaa turpoon, mitä kaikkee siinä oikeen tapahtuu, esimerkiks. 
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Auttaishan se hoitotyössäkin, että me osattais vieläkin herkemmin reagoida 

tiettyihin asioihin ja tarkkailla tiettyjä asioita ja ymmärtää, mitä siitä voi 

seurata.” 

 

 Eri sairauksien hoitokäytänteet muuttuvat nopeassa tahdissa. Haastatteluissa ilmaistiin 

myös esimerkiksi diabeteksen tiedon päivittämisen tarve. Omahoitajat kokivat, että 

esimerkiksi diabeteksesta sairautena tarvittaisiin lisää koulutusta. 

 

 ”Verensokeriahan meillä enemmän hoidetaan kuin diabetesta.” 

 

Omahoitajat antoivat esimerkkejä erilaisista tavoista toteuttaa koulutusta tai päivittää 

tietoja. Koulutuksista kerättävät kirjalliset muistiot tai DVD:t sekä yhteiset, klinikkakohtaiset 

koulutustilaisuudet ovat esimerkkejä omahoitajien esittämistä vaihtoehdoista. Yhtenä 

ideana oli myös nonstop-ajatuksella toimiva koulutus, jolloin jokainen halukas saattoi tulla 

päivittämään tietojaan. 

 

” ...ja sitten jotenki nonstop-ajatuksena, ihan niinku tää elvytysjuttu. Sillai, että 

sitä pidetään koko ajan niinku vireillä. Sellasia tietoiskuja ja yhteenvetoja 

tietyistä keuhkosairauksista. Niin, että se pyöris se ohjelma koko ajan.” 

 
Käytännönläheinen, hoitajalähtöinen koulutus  

 

Se, miten ja minkälaista koulutusta annetaan, riippuu omahoitajien mielestä siitä, mitä 

halutaan oppia. Omahoitajien mielestä koulutuksen tulisi pohjautua omahoitajien 

mielipiteisiin niin koulutuksen sisällön kuin toteutustavankin osalta.  

 

”Just sellasta tsemppaavaa, mukavaa koulutusta, mikä ehkä itte osattas 

sanoa mielekkääks”. 

 

Kokemukselliseen oppimiseen perustuva koulutus olisi omahoitajien mielestä yksi 

tehokkaimmista tavoista oppia. Heidän mielestään esimerkiksi samansisältöiset luennot ja 

niihin liitetyt useat harjoittelukerrat pienryhmissä tukisivat tehokasta oppimista.  
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”Pitäis olla samansisältöisiä luentoja useampia ja harjoittelukertoja. Niitä pitää  

olla useampia.” 

 
 

5.4.3. Yksilövastuisen hoitotyön koulutukset 
 
Yläkategoria “yksilövastuisen hoitotyön koulutukset” muodostui viidestä alakategoriasta, 

joita olivat “samansisältöiset yksilövastuisen hoitotyön koulutukset”, “kokemukselliseen 

oppimiseen perustuva käytännön läheinen koulutus”, “yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamista edistävät oppimistilanteet” , “yksikön toimintaa vastaavan mallin 

kehittäminen” ja “kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien laadullinen kehittäminen”. 

 

 

Samansisältöiset yksilövastuisen hoitotyön koulutukset  
 

Omahoitajien mielestä kaikilla omahoitajilla tulisi olla samansisältöinen yksilövastuisen 

hoitotyön koulutus. Tällöin kaikilla olisi yhteinen teoreettinen toteutuspohja vietäväksi 

käytäntöön. 

 

”Klinikkakohtasesti, jollon siinä pystyttäs niinku periaatteess kaikki ollaan 

saatu se kompakti tieto, siis sama aihe ja samal luentopohja, jollon me 

pystyttäs siitä niinku klinikkakohtasesti lähtemään viemään eteenpäin.” 

 

Omahoitajat näkivät samansisältöisen yksilövastuisen hoitotyön koulutuksen olevan sekä 

edellytys hoitotyön kehittämiselle teoriaa vastaavaksi, mutta myös yhteisten käytänteiden 

sopimisen pohjana. Erityisen tärkeänä he pitivät teoreettisten, hoitotieteessä käytettävien 

käsitteiden purkua. 

 

”…jos ajattelee esimerkiks tollasia käsitteitä niin ihan niinku tässäkin mietittäs 

mitä se tarkottas, mitä se tarkottas (osaston nimi).” 
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Kokemukselliseen oppimiseen perustuva käytännön läheinen koulutus 
 
Haastateltujen omahoitajien mielestä yhteisissä koulutuksissa voitaisiin sopia yhteiset 

toimintatavat. Teoria olisi omahoitajien mielestä tärkeää purkaa käytännönläheiseksi ja 

ymmärrettäväksi tiedoksi. Osa omahoitajista koki ettei teoriatietoa tarvitsisi lainkaan. 

 

” Se, että mitä se käytännössä tarkottaa, kun mä hoidan tota potilasta.” 

 

Omahoitajat painottivat, että yksilövastuisen hoitotyön koulutukset eivät saisi olla liian 

teoreettisia. Se, mistä puhutaan, pitäisi ymmärtää. Pelkällä teorian kuuntelemisella asiat 

eivät, heidän mielestään, sisäisty. 

 

”...mutta  ne on liian sellasia niinkun teoreettisia. Ne on liian pitkälle vietyjä, 

että me ei ehkä saada niistä rivityöntekijöinä niin paljon irti. Pitäis ehkä ensin 

opiskella kauan, että tajuaa, mistä puhutaan.” 

 
Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistävät oppimistilanteet  
 

Omahoitajien mielestä uusien ideoiden käyttäminen ja hyödyntäminen yksilövastuisen 

hoitotyön koulutusten toteuttamisessa olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä. Heidän 

mielestään erilaiset keinot, joiden avulla voitaisiin saada esimerkkejä oman yksikön 

toiminnan kehittämiseen, olisivat toivottuja. Esimerkiksi benchmarking-idean käyttäminen, 

erilaiset opintokäynnit, hoitajakierto ja hoitajavaihto olisivat erilaisia vaihtoehtoja. 

 

” Tietysti se vois olla joku, voishan se olla sit vielä näin, että mentäs jotkut, en 

suinkaan minä yksin vaan muut niin benchmarkingia sitte jollekin osastolle, 

missä, joka olis vähän, suunnilleen samantapanen osasto kuin meidän osasto 

ja jos ne ny ainaski sanois, että sielä toimii se hyvin. Tai miten se siellä toimii, 

jos he kokee, ett se sielä toimii hyvin niin vois jotain mallia sitte ottaa.”  
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Yksikön toimintaa vastaavan mallin kehittäminen 
 
Omahoitajat arvioivat yksilövastuisen hoitotyön mallin toimivan jokaisen osaston omalla 

tavalla. Mallin tulisi toimia yksikön tarpeista lähtien ja sen kehittäminen yksikön omia 

tarpeita vastaaviksi vaatii työtä. Osa omahoitajista oli sitä mieltä, että korvaava hoitaja –

malli helpottaisi toteutumista, mutta se edellyttäisi yhteistä linjaa ja suunnittelua. 

 

 ” Tääl on jokaisella ihan oma malli toimia ettei tääl oo niinku sellasta 

yhtenäistä ja toisaalta mä ymmärränkin sen, yksiköt on erilaisia. Eihän sen 

tarvitse olla kaikissa yksiköissä samanlaista vaan se on sen tarpeiden ja sen 

yksikön...” 

 

Omahoitajien mielestä yksikön oma kirjallinen yksilövastuisen hoitotyön malli sitouttaisi 

jokaisen hoitotyöntekijät paremmin toimimaan mallin mukaisesti. Omahoitajien mielestä 

yhteinen sitoutuminen olisi edellytyksenä yksikön toimintaa vastaavan mallin 

kehittämiselle.  

 

”Koska se, että jos siellä (koulutukset) vaan muutamat ihmiset käy niin se ei 

tietyllä tavalla vie eteenpäin.” 

 
Kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien laadullinen kehittäminen 
 
Omahoitajat kokivat, että myös kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien laatiminen vaativat  

kehittämistä. He kokivat tärkeänä, että kirjaamista ja hoitosuunnitelmien tekoa 

yhdenmukaistettaisiin ja jokaisella olisi tieto ”hyvästä kirjaamisesta tai hyvästä 

hoitosuunnitelmasta”. Niitä olisi kehitetty omahoitaja- mallin mukaisesti ja antaisivat 

osaltaan tukea yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen kirjaamisen ja hoitosuunnitelman 

teon kautta. 

 

Kehittämistä tulisi heidän mielestään tehdä yhteisesti. Haastateltujen omahoitajien 

mielestä tulisi pitää yhteisiä koulutuksia tai palavereja, joissa voitaisiin kehittää sekä 

kirjaamista että hoitosuunnitelmien tekoa. Yhtenä ehdotuksena tuotiin esiin opponoijan tai 

vertaisarvioinnin käyttämistä kehittämisen apuna. 
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” Sitten jossakin osastopalaverissa tai muussa käsiteltäis sitä, ett niinku 

lisättäskö tämmöstä ja tämmöstä juttua sinne tai...osastonhoitaja, joka kattos 

sieltä ja olis niin sanotusti opponoija tai tällanen vertaisarviointi niinku 

keskenään, että mää pistäsin vaikka tällä tavalla tai.” 

 

 

6. POHDINTA 
 
 

6.1. Tutkimuksen eettisyys  
 

Kaikessa tutkimuksessa on peruskysymyksenä, mitä valitaan tutkittavaksi ja mitä ei. 

Tutkimuksessa on tehty tietty arvovalinta ja rajaus, kun sitoudutaan jonkun ammattiryhmän 

rajoihin. (Vehviläinen-Julkunen 1997.) Pro gradu -tutkielman aihe on tutkijalle käytännön 

hoitotyön näkökulmasta noussut tärkeä alue. Tutkija on itse toiminut useita vuosia 

sairaanhoitajana. Tutkimuksessa kartoitettiin yksilövastuisen hoitotyön mallin 

toteuttamisen edellytyksiä kahden osaston omahoitajien arvioimina. Voidaan ajatella, että 

selvittämällä näitä ns. perusasioita, kyetään parhaiten hahmottamaan, miten 

yksilövastuista hoitotyötä voitaisiin parhaiten toteuttaa ko. hoitoympäristössä. Hoitotyön 

organisointimallia kehittämällä ja selkiyttämällä voidaan parantaa hoitotyön laadun lisäksi 

omahoitajien työtyytyväisyyttä. Hirsjärven ym. (2001) mukaan tutkimuksen tarkoitusta 

voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten se parantaa tutkittavana olevan 

inhimillistä tilannetta. Tuen tarpeen ja luonteen määrittäminen on hyödyllistä, jotta 

annettava tuki vastaisi omahoitajien tarvetta.  

 

Suostumus tulisi perustua asianmukaiseen informaatioon tutkimuksesta (Hirsjärvi ym. 

2001). Ennen haastattelua osallistujat saivat tilaisuuden tutustua haastattelussa 

käytettävään teemarunkoon (Liite 6.). Vehviläinen-Julkusen (1998) mukaan tutkimukseen 

osallistujille tulee antaa riittävästi tietoa, mutta annettu tieto ei saa vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen. Haastateltavat omahoitajat saivat tiedotteen tutkimuksesta ja sen 

tarkoituksesta sekä haastattelusta ja sen sisällöstä (Liite 4.) sähköpostin sekä 

osastonhoitajien suullisen informaation välityksellä. Tutkija informoi tutkimuksesta 

osastojen hoitajia syyskuussa 2007 pidetyn koulutustilaisuuden yhteydessä.  

Tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja heidän tulee voida keskeyttää 
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tutkimus koska tahansa (Vehviläinen-Julkunen 1997). Osallistumisen vapaaehtoisuus 

varmennettiin suostumuslomakkeen täyttämisellä ennen haastattelua (Liite 5.). 

Vapaaehtoisuutta ja luottamuksellisuutta korostettiin tiedotteen lisäksi myös ennen 

ryhmähaastattelujen alkua. 

 

Tutkittaville on taattava anonymiteetti, koska laadullisen aineiston otos on yleensä pieni. 

Tutkittavien on tiedettävä tutkimuksen rajoitukset, sen mahdolliset riskit ja siitä ehkä 

saatava hyöty, ts. tutkittavia ei saa vahingoittaa. (Vehviläinen-Julkunen 1997.) 

Anonymiteetin säilyminen huomioitiin, koska haastateltavat työskentelevät samassa 

työyhteisössä. Koska aineisto kerättiin yhdestä, suhteellisen pienestä paikasta, on tärkeää 

varmistaa, että yksityisiä tutkittavia tietoja ei voida käyttää osallistujien vahingoksi 

(Vehviläinen-Julkunen 1998). Anonymiteettiä korostettiin sekä mainitsemalla asia 

tiedotteessa että toistamalla asia vielä ennen haastattelujen aloittamista. Haastateltujen 

omahoitajien tässä tutkimuksessa käytetyt suorat lainaukset ovat muokattu yleiskielelle 

siten, että esimerkiksi murresanojen perusteella omahoitajaa ei voitaisi tunnistaa. Myös 

kaikki henkilöiden ja tutkimukseen osallistuneiden osastojen tunnistetiedot on jätetty pois.  

Ryhmällä on voima stimuloida jäsentensä ilmaisuja eikä tutkija voi taata ryhmäläisten 

vaitioloa haastattelun päätyttyä (Koskinen & Jokinen 2001). Tutkija toi haastateltavien 

vaitiolovelvollisuuden esiin haastattelutilanteiden alkaessa ja loppuessa. Tutkija tiedosti 

sekä anonymiteetin säilyttämisen haasteellisuuden sekä vaitiolon rikkoutumisen 

mahdollisuuden.  

 

 

6.2. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Vaikka kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole luotu yhtä selkeitä 

kriteerejä kuin kvantitatiiviseen tutkimukseen, voidaan arviointi kohdistaa tutkimusaineiston 

keräämiseen, aineiston analysointiin ja tutkimuksen raportointiin (Nieminen 1997).  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tutkittava ja tarkasteltava myös 

tutkijan asemaa ja toimintaa tiedon hankinnassa (Krause & Kiikkala 1996). Tutkija ei voi 

sulkeutua tutkimuskohteensa ulkopuolelle vaan hän kuuluu osana tutkittavien maailmaan 

(Vehviläinen-Julkunen 1997). Koska tutkija on itse työskennellyt samalla osastolla kuin osa 
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haastateltavista, tutkijan oli pyrittävä olemaan mahdollisimman objektiivinen tutkimuksen 

teon kaikissa vaiheissa. Vaikka tutkija on osana haastateltavien maailmaa, hän ei voi silti 

unohtaa rooliaan tutkijana. Tutkijan on varottava liittymästä ryhmään niin kiinteästi, että 

hänen objektiivisuutensa kärsii (Field ym. 1985). Koska tutkija on haastatteluhetkestä 

viimeiset kolme kuukautta työskennellyt muissa tehtävissä, se lisäsi hänen 

objektiivisuuttaan ilmiön tulkintaan. 

 

Tutkielman aineistona olivat omahoitajien ryhmähaastattelut, joita ohjasivat ennalta 

suunnitellut teemat. Hirsjärven ym. (2001) mukaan aineiston laadukkuutta voidaan 

parantaa tekemällä hyvä haastattelurunko. Tutkielmassa ryhmähaastattelua ohjasivat 

teemat, jotka ovat keskeisiä tutkimuskysymysten kannalta. Lisäkysymyksillä täydennettiin 

yksittäisen teeman sisältöä. Tarkoituksena oli saada esiin omahoitajien omat näkemykset, 

jolloin Niemisen (1997) mukaan liian suppeat haastatteluteemat saattavat vaikeuttaa 

tutkittavan oman näkemyksen esiintuloa. 

 

Tutkija tunnistaa omat ennakko-oletuksensa oman sairaanhoitajan työnsä sekä 

kirjallisuuden ja aiheeseen liittyvien tutkimustietojen kautta. Tutkija tunnisti niiden 

mahdollisuuden vaikuttaa keskustelua johdattelevasti. Tutkija itse on työskennellyt 

samoilla osastoilla, joissa tutkimus on tehty. Viimeisen vuoden ajan tutkija on kuitenkin 

työskennellyt toisessa työpaikassa. Koska tutkija tunsi aiemman työnsä kautta osan 

haastatelluista omahoitajista, on mahdollista, että tutkijan ja haastateltavien välinen tuttuus 

on saattanut vaikuttaa haastatteluun sisältöön ja vuorovaikutukseen. Toisaalta tutkijan 

työkokemus ja toimiminen omahoitajana saattoivat vaikuttaa teemojen laatimiseen ja 

haastattelun vuorovaikutuksen luonteeseen positiivisesti. Teemat ovat omaan 

työkokemukseen pohjautuvia, tarkkaan harkittuja aihepiirejä, joilla pyrittiin kattavasti 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tuttuus haastateltavien kanssa voi mahdollistaa 

syvemmän haastattelun, koska ymmärrys ja käytetty kieli tutkittavasta aiheesta oli 

yhteinen. Field ym. (1985) arvioikin tutkijan tulkinnan olevan sitä tarkempi, mitä paremmin 

hän tuntee osallistujien kielen. 

 

Ryhmähaastattelutilanteet ovat jokaiselle ryhmän jäsenelle intensiivinen 

vuorovaikutustilanne, joissa tutkijan rooli on merkityksellinen. (Mäenpää, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki 2002, Koskinen & Jokinen 2001.) Nyamathi ym. (1990) painottaa 

haastattelijan keskeistä roolia ryhmähaastattelutilanteessa. Heidän mukaansa 
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haastattelijan on mm. tärkeää muistaa koko haastattelun ajan sekä tutkimuksen tarkoitus 

ja ryhmähaastattelun tavoitteet että ylläpitää haastateltavien innostusta ja kiinnostusta. 

Tutkijalla ei ollut aiempaa kokemusta ryhmähaastattelun teosta, mutta hän arvioi 

haastattelut onnistuneiksi tilanteiksi, joissa keskustelua ohjattiin teemoja mukaillen. 

Kokemuksen karttuessa tutkija koki helpommaksi myös innostaa osallistujia tarkempiin 

perusteluihin ja rohkeampiin ilmaisuihin. Turusen ym. (1996) tutkimustuloksen perusteella 

se, mitä ryhmähaastatteluun osallistuva odottaa haastattelijalta ei ole yksiselitteistä. 

Vapautunut ja myönteinen ilmapiiri ei ollut tutkimustulosten mukaan riittävä tuki kaikille 

ryhmän jäsenille vaan osa olisi toivonut haastattelijalta aktiivisempaa roolia. Tässä 

tutkimuksessa tutkija koki olleensa luonnollinen ja pyrkineensä selkeästi vuorovaikutuksen 

lisäämiseen monipuolisen aineiston saamiseksi. Työajalla tehtävissä haastatteluissa 

korostuu rajattu ajan käyttö, kuten myös tässä tutkimuksessa. Luotettavuuteen on 

saattanut vaikuttaa osallistujien kiirehtiminen työtehtäviin, jolloin puheenvuorot ovat 

saattaneet jäädä pelkistetymmiksi ja lyhyemmiksi.  

 

 

Haastattelun luotettavuutta voidaan Hirsjärven ym. (1997) mukaan lisätä pitämällä 

haastattelupäiväkirjaa, johon voi tehdä huomioita haastateltavista ja heidän 

ympäristöstään. Ryhmähaastattelutilanteessa tutkija koki muistiinpanojen tekemisen 

hankalaksi ja koki tärkeimmäksi keskittyä intensiivisesti haastattelutilanteen hallintaan ja 

onnistumiseen. Tutkijan ensisijainen tehtävä oli seurata keskustelun kulkua ja ohjailla sitä 

teemojen mukaan tavoitteisesti. 

 

Kruegerin (2000) mukaan ryhmähaastattelua pidetään luotettavana, kun sitä käytetään 

siihen soveltuvissa tutkimusaiheissa. Ryhmähaastattelun valintaa aineiston 

keruumenetelmäksi on perusteltu aiemmin kappaleessa 4.3. Koska ryhmähaastattelun etu 

ja haitta ovat juuri ryhmän vaikutusvoimassa, se voi myös vaikuttaa ryhmähaastattelun 

sisäiseen validiteettiin. Osastojen yhteisellä hoitokulttuurilla voi olla vaikutusta mm. 

vastausten sisällön luotettavuuteen. Laakkonen (2004) määrittelee hoitokulttuurin niiden 

perusoletusten ja uskomusten koosteeksi, jonka toimintayksikön hoitajat ovat omaksuneet 

pyrkiessään selviytymään ympäristössään, ja joka erottaa toimintayksikön hoitajat muiden 

toimintayksiköiden hoitajista. Hoitoyhteisön kulttuuri voi vaikuttaa tutkimuksiin 

osallistuneiden hoitajien ajatusten ja kokemusten ilmaisemiseen. Ajatellaan, että tutkittava 

on rehellinen, kun saa vapaasti ilmaista mielipiteensä. Näin ei kuitenkaan asia välttämättä 
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ole. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen1997). Tutkittava voi jättää esimerkiksi tietoisesti 

sanomatta jotakin tai muunnella totuutta. Hoitoyhteisön kulttuuri on saattanut asettaa 

paineita tutkittaville, jolloin he ovat muokanneet mielipiteitään enemmän hoitoyksikön 

tavoitteiden mukaisiksi. Tutkittavat ovat saattavat myös muokata ajatuksiaan työyhteisön 

muiden jäsenten mukaisiksi. 

 

Tutkija haastatteli ja litteroi tekstit itse. Haastattelun laatua parantaa Hirsjärven ym. (1997) 

mukaan se, että litterointi tapahtuu niin pian haastattelun jälkeen kuin mahdollista. Tutkija 

litteroi aineiston sanasta sanaan seuraavana päivänä haastattelujen jälkeen. Tekemällä 

haastattelut itse, tutkija kykeni varmistamaan myös tutkimuksen teossa käytettävien 

laitteiden asianmukaisen toiminnan. Hirsjärven ym. (2001) mukaan, jos esimerkiksi 

nauhoitettu haastattelu on kuuluvuudeltaan huonolaatuista, haastatteluaineistoa ei voida 

sanoa luotettavaksi. Heidän mukaansa haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen 

laadusta. Tämän tutkimuksen nauhoitukset olivat onnistuneet moitteettomasti. 

 

Niemisen (1997) mukaan laadullisen aineiston analysointi vaatii tutkijalta kykyä 

abstraktiseen, käsitteelliseen ajatteluun. Hän kirjoittaa vielä, että aineiston analyysi etenee 

konkreettisista havainnoista alaluokitusten kautta abstraktisemmalle, käsitteelliselle, 

tasolle. Tutkija perehtyi aineiston analyysiin huolellisesti. Hänellä oli käytettävissä 

metodikirjallisuutta sekä aiempia tutkimuksia, joissa oli ansiokkaasti käytetty 

sisällönanalyysiä analyysimenetelmänä. Käsitteellisen ajattelun teki haasteelliseksi 

tutkimuksen värikäs ja käytännönläheinen aineisto. Värikästä aineistoa ei tietoisesti  

yhdenmukaistettu liian käsitteelliseksi vaan muodostuneiden kategorioiden nimiin jätettiin 

näkymään hoitotyön käytännönläheisyys ja asiayhteys. 

 

Aineisto edusti osaa omahoitajista, mutta tutkimuksessa saatiin kuvaus, joka on tiettyyn 

hoitokulttuuriin soveltuva kuvaus. Maxwell (1996) erottaa ulkoisen ja sisäisen 

yleistettävyyden. Sisäisellä tulosten yleistettävyydellä hän tarkoittaa tuloksia, jotka voidaan 

yleistää koskeviksi samankaltaista ympäristöä tai ryhmää. Tässä tutkimuksessa voidaan 

tulokset tällä perusteella katsoa hyödynnettäviksi toimintaympäristöltään ja 

hoitokulttuuriltaan tutkimuksessa olevien osastojen kanssa yhtäläisiksi arvioitaviin 

osastoihin.  
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Analyysin arvioitavuudella Mäkelä (1990) tarkoittaa sitä, että lukija pystyy seuraamaan 

tutkijan päättelyä. Kun taas toistettavuudella Mäkelä (1990) tarkoittaa sitä, että analyysissä 

käytetyt luokittelu- ja tulkintasäännöt esitetään niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija niitä 

soveltamalla päätyisi samoihin tuloksiin. Tutkija piti mielessään luotettavan tutkimuksen 

teon kriteerit ja noudattaa mahdollisimman hyvin Mäkelän (1990) ohjeita siitä, miten 

kvalitatiivisen analyysin vaikutelmanvaraisuutta voidaan vähentää ja siten lisätä sen 

arvioitavuutta ja toistettavuutta. Mäkelä (1990) mainitsee kolme tapaa: luetteloimalla 

aineisto, pilkkomalla tehdyt tulkinnat riittävän pieniin vaiheisiin sekä nimenomaistamalla 

ratkaisu- ja tulkintasäännöt. Lukijalle annettiin nähtäviksi aineistokatkelmia, joihin tulkinta 

perustui. Annettiin myös esimerkkejä siitä, kuinka pelkistykset oli alkuperäisaineistosta 

tiivistetty ja alakategoriat muodostettu (LIITE 1.). Toistettavuuden mahdollisuus vaikuttaa 

ideaalilta, mutta antamalla keskeisiä viitteitä tutkijan logiikasta ja päätösten perusteista 

lisättiin lukijan mahdollisuuksia koko tutkimusprosessin arviointiin. Tutkija harkitsi 

perusteellisesti jokaisen analyysivaiheen edellyttämiä valintoja ja päätöksiä. Hän teki 

valinnat oman tulkintansa perusteella, joihin hän palasi vielä useamman kerran 

tarkistaakseen valintojen ja päätösten luotettavuuden.  

 

Tässä tutkimuksessa kategorioita muodostui suhteellisen monia, mutta tämä oli tutkijan 

tietoinen ja perusteltu päätös. Tutkija ei halunnut pakottaa värikästä ja monipuolista 

haastatteluaineistoaan väkinäisesti  muutaman teoreettisen käsitteen alle, koska tutkijan 

mielestä tutkimuksen aineistolähteisyys näkyy nimenomaa muodostuneiden käsitteiden 

kirjossa. Kategoriat ovat toisensa poissulkevia sekä vastaavat hyvin tutkimuskysymyksiin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa itse tutkimusraporttia voidaan pitää keskeisenä 

luotettavuuden osa-alueena. Raportointia voidaankin luonnehtia laadullisen tutkimuksen ja 

yleensäkin tutkimustyön kulmakiveksi. (Kiviniemi 2001.) Tutkimusraportti sisältää selkeän 

ryhmähaastatteluaineistoon pohjautuvan tutkimuskysymysten mukaisen tulkinnan.  Tutkija 

on laadullisessa tutkimuksessa luontaisesti mukana koko tutkimusprosessin ajan 

näkemyksineen ja tulkintoineen. Laadullisen tutkimuksen tehtävänä on hahmottaa 

mahdollisimman johdonmukainen käsitys omista tulkinnoistaan ja niistä perusteista, joiden 

pohjalta hän on näihin tulkintoihin päätynyt (Kiviniemi 2001). Raportoinnin luotettavuuden 

arviointi perustuukin paljolti siihen, että lukija kykenee seuraamaan tutkimusprosessin 

kulkua ja arvioimaan itse tehtyjen ratkaisujen perusteita.     
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Fieldin ym. (1985) mukaan onnistuneen tutkimuksen perustana on tieto. Tutkija on 

perustanut tutkimuksen tekonsa luotettavaan tietoon koko tutkimuksenteon ajan; joko 

kirjalliseen ja/tai sanalliseen.  

 

 

6.3. Tulosten tarkastelua 
 
 

6.3.1. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen 
 

Tässä tutkimuksessa selviteltiin, miten omahoitajat toteuttavat hoitotyötään. Haluttiin 

saada kuvaus käytännön hoitotyöstä ja siitä, miten yksilövastuisen hoitotyön teoreettiset 

perusteet tulevat ilmi käytännössä.  Tässä tutkimuksessa haastatellut omahoitajat 

tunnistivat käsitteistä, vastuullisuuden, selkeimmin ja kokivat sen selkeimmäksi 

teoreettiseksi käsitteeksi soveltaa työssään. Vastuullisuus on yksilövastuisen hoitotyön 

ydin (Manthey 1992).Useissa tutkimuksissa (Perälä ym.1989, Armitage ym. 1991, Mac 

Leod ym. 1992) hoitotyöstä koettiin tulleen vastuullisempaa yksilövastuisen hoitotyön 

mallin omaksumisen jälkeen.  Vastuullinen hoitotyö  näkyi omahoitajien toiminnassa omien 

potilaiden hoitamisena sekä potilasvastuun siirtämisenä. Samansuuntaisesti vastuullisuus 

ilmeni myös Koivuselän ym. (2002) tutkimuksessa. Mantheyn (1992) mukaan omahoitaja 

on vastuussa siitä, että hän saa kaikki oleelliset tiedot potilaan hoitamiseksi sekä siitä, että 

muut potilasta hoitavat saavat kaiken oleellisen tiedon. 

 

Teoreettisten käsitteiden, kuten vastuullisuuden, ymmärtäminen, vaatii valmiuksia 

abstraktien käsitteiden purkamiseen oman toimintansa tueksi ja sen ohjaamiseen. Tämän 

tutkimuksen mukaan omahoitajat korostivat käytännönläheisen koulutuksen tarpeellisuutta 

ja teoreettisen tiedon purkamista yhdessä. Pukuri (1997) löysi tutkimuksessaan 

merkitsevän yhteyden omahoitajien koulutustason ja yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamisen periaatteiden, mm. vastuullisuuden, toteuttamisen välillä. Hänen 

tutkimuksensa mukaan opistotason tutkinnon suorittaneet tunnistivat toimintaansa 

ohjaavan teorian merkittävästi useammin kuin koulutason tutkinnon suorittaneet. 

Opistotason tutkinnon suorittaneet kokivat myös tutkimuksen ja siitä saatavan tiedon 

olevan osa käytännön hoitotyön toteuttamista.  
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Yksilövastuisen hoitotyön onnistumisen edellytys oli Munnukan (1993) tutkimuksen 

mukaan toimiva potilaan ja hoitajan yhteistyösuhde, missä potilas voi ottaa vastaan turvaa 

ja läheisyyttä, tulla oikealla ajalla autetuksi, hallita omaa elämäänsä ja nähdä itselleen 

uusia mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa yhteistyö ilmeni laajempana sisältäen eri 

yhteistyötahoja. Haastatellut omahoitajat toivat useasti esiin eri yhteistyötahojen 

merkityksen ja tärkeyden osana omapotilaan hoitoa. Toimiva yhteistyö on edellytys myös 

sekä hoidon hyville tuloksille, mutta myös hoidon jatkuvuudelle. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta jäi käsitys, että omahoitajana esittäytymistä omapotilaalle ei 

aina tapahdu. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttaminen edellyttää kuitenkin 

yhteistyösuhteen ilmaisemista ääneen niin, että molemmat osapuolet ovat tästä 

yhteistyösuhteen merkityksestä ja tarkoituksesta tietoisia. Tämän tutkimuksen mukaan osa 

hoitajista ei halua nimetä itseään omahoitajaksi. Kuitenkin tietoisuus siitä, että hoito on 

tiedetyn hoitajan vastuulla, lisää potilaan tyytyväisyyttä hoitoonsa (Thomas ym. 1996). 

Tämä olisikin yksi tärkeä näkökohta, jota olisi syytä painottaa omahoitajille yksilövastuisen 

hoitotyön toteuttamisen etuna. Potilas luottaa saamaansa hoidon olevan hyvää, koska hän 

on tietoinen henkilöstä, joka varmistaa hyvän hoitotyön toteutumisen juuri hänen 

kohdallaan ja on siinä hoitoyksikössä häntä varten. 

 

Esittäytymättä jääminen saattaa liittyä omapotilaan hoitotyön vastuullisuuden 

kokemukseen. Omapotilaan hoitotyö saatetaan kokea liian vastuullisena. Tämän 

tutkimuksen tulosten pohjalta vastuullisuus saatettiin kokea raskaana erityisesti tiettyjen 

potilasryhmien, kuten hengityskoneessa olevien potilaiden, kohdalla. Jonsdottirin (1999) 

tutkimuksen mukaan esittäytymisen omahoitajana potilaalle teki vaikeaksi se, että 

hoitotyön vastuullisuus nähtiin selkeästi kasvaneen yksilövastuisen hoitotyön mallin myötä. 

Vastuullisuuden kokemukseen vaikuttavat monet tekijät. Potilaasta lähtöisin olevat 

vaatimukset ovat kasvaneet. Vastuullisuuden kokemus on voimakas, jos hoidettavana on 

akuutisti tai vaikeasti sairas potilas (MacLeod ym. 1992). Vastuullisuus voidaan kokea joko 

myönteisenä tai kielteisenä tekijänä potilaan hoidossa. Jos omahoitaja kokee sen 

kielteisenä, motivaatio työn tekemiseen vähenee. Yksilövastuisen hoitotyön on todettu 

lisäävän hoitajien sairauspoissaoloja (Thomas ym. 1991), jolla voidaan olettaa olevan 

yhteys korkeaan psyykkiseen rasitukseen. Omahoitajia olisikin kuultava, jotta osattaisiin 

paremmin tukea heitä, jotka kokevat vastuullisuuden kielteisenä tai stressaavana tekijänä. 
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Näiden omahoitajien olisi tultava tietoisemmiksi omista kehitystarpeistaan, jotta annettava 

tuki olisi oikeanlaista ja vastaisi tarpeisiin. 

 

Tässä tutkimuksessa omahoitajat olivat eri mieltä siitä, oliko yksilövastuisen hoitotyön malli 

osastojen hoitotyön työnjakomallina. Tämä saattaa liittyä yksilövastuisen hoitotyön 

erilaiseen tulkintaan. Haastatelluista omahoitajista kolme (N=12) ei ollut koskaan käynyt 

yksilövastuisen hoitotyön koulutuksessa ja kolme (N=12) oli käynyt sellaisessa kerran. 

Hajonnan saattaa aiheuttaa se, että yhteinen, laajempi tietopohja puuttuu. Tällöin ollaan 

epävarmoja ilmaisemaan sitä, mikä teorian keskeisen sisällön arvellaan olevan. 

Haastattelujen perusteella voitiin arvioida toimintatavan tutkimusosastoilla olevan 

sekamalli tehtäväkeskeisestä ja yksilövastuisesta hoitotyöstä. Pyrittiin toimimaan 

yksilövastuisen hoitotyö mallin mukaan, mutta siinä aina onnistumatta. Samansuuntaisia 

tutkimustuloksia sai Munnukka (2002) tutkimuksessaan yksilövastuisesta hoitotyöstä 

omahoitajien esseiden pohjalta. 

 

Sähköisen kirjaamisen vaikutuksista yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen ei löytynyt 

luotettavaa aiempaa tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa se nähtiin selkeänä, erillisenä 

asiana, joka vaikuttaa yksilövastuisen työn toteuttamiseen. Tietotekniikan aikakaudella on 

entinen paperityö muuttunut sähköiseksi työksi. Paperin ja kynän tilalle ovat tulleet 

tietokoneet, jotka sitovat hoitotyöntekijät entistä enemmän kansliaan tietokonepöytiensä 

ääreen. Tutkimuksessa haastatellut omahoitajat olivatkin yhtä mieltä siitä, että 

tietokonepäätteen kanssa työskentely vie aikaa omapotilaan luona vietetystä ajasta. 

Pontinin (1999) tutkimuksen mukaan yksilövastuinen hoitotyö mahdollistaa inhimillisen ja 

potilaskeskeisen hoitotyön toteuttamisen. Miten tähän yksilövastuisen hoitotyön 

tavoitteeseen liitetään sähköinen kirjaaminen ja lisääntynyt päätetyöskentely, vaatii vielä 

hiomista. 

 

 

6.3.2. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista edistäviä tekijöitä 
 

Tämän tutkimuksen pohjalta koettiin edistäväksi tekijäksi koulutettu ammattitaitoinen 

henkilöstö. Koulutus tarkoitti sekä ammatillista osaamista, mutta myös yksilövastuisen 

hoitotyön ideologian tuntemusta sekä perehtyneisyyttä hoitoyksikkökohtaisen koulutuksen 
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avulla. Vaikka yksilövastuista hoitotyötä olisikin toteutettu jo usean vuoden ajan, sen sisin 

ajatus ja periaatteet saattavat silti olla epäselviä. Haastateltujen omahoitajien saama 

yksilövastuisen hoitotyön koulutus vaihteli. Osalla sitä ei ollut ollut laisinkaan sinä aikana, 

kun he olivat työskennelleet yliopistosairaalassa. Tutkimustiedon ja teorian hyödyntäminen 

käytännössä on perusedellytys useiden laaja-alaisten muutosten onnistumiselle. Niihin 

voidaan vaikuttaa sekä johtamisen että koulutussuunnittelun keinoin. Munnukan (1996) 

tutkimuksen mukaan yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajana toimiminen voidaan 

juurruttaa jo ammatillisen koulutuksen aikana yhdeksi hoitotyön toimintamalliksi. 

Käytännön työelämässä tulisi kartoittaa ero todellisuuden ja tavoitetilan välillä ja tulisi 

yksilöidä ne tekijät, jotka estävät tavoitteen saavuttamista. Jokaisella hoitajalla tulisi olla 

tasavertaisesti koulutukselliset edellytykset toimia omahoitajana. Hoitajilla tarkoitetaan niin 

nykyisiä lähi- kuin sairaanhoitajiakin. Ei ole mitään estettä opettaa jo koulussa teorian 

soveltamista ja tutkimustiedon hyödyntämistä käytännössä myös toisen asteen 

opiskelijoille. Tällä edistettäisiin myös tasa-arvoisempaa ajattelua työelämässä. 

 

Omahoitajan ammattitaitoon katsottiin kuuluvaksi myös hyvän kirjaamisen taito. Sähköinen 

kirjaaminen on lisännyt uusia vaatimuksia hyvän kirjaamisen edellytyksiksi. Omahoitajat 

toivat esiin selkeän ja monipuolisen kirjaamisen tuomat hyödyt, koska hyvällä kirjaamisella 

ja raportoinnilla on vaikutus potilaan hoidon suunnitteluun, kokonaishoitoon ja arviointiin. 

Kirjaamiseen kaivattiin erityisesti hoitotyön ja hoitotieteen näkökulmaa lääketieteen sijalle. 

Lääketieteellinen kirjaaminen ei ole potilaslähtöistä hoitotyön kirjaamista. 

Potilaslähtöisessä kirjaamisessa välittyy potilaan käsitys asioitaan ja tilanteestaan 

(Paasovaara 2000).  Lääketiede vaikuttaa hoitotyön toteuttamiseen, jolloin yhteistyön 

merkitys lääkäreiden ja hoitajien kesken korostuu myös tästä näkökulmasta. 

Molemminpuolinen tietoisuus ja kiinnostuneisuus tieteenaloista, työn sisällöstä ja 

toiminnasta laajentaisi ymmärrystä ja vahvistaisi yhteistyötä. Tämä tulee erityisesti esiin 

sairaalan osastoilla, joissa yhteistyön tulisi olla läheistä ja jatkuvaa.  

 

Tämän tutkimuksen omahoitajien mielestä omahoitajan ammattitaitoon sisältyy taito toimia 

yhteistyössä erilaisten potilaiden kanssa. Heidän mielestään koulutuksen kautta saatujen 

taitojen avulla omahoitajan tulisi kyetä toimimaan yhteistyösuhteessa ns. vaativienkin 

potilaiden kanssa. Esimiehen asema ja taito tukea hoitajia ovat varmasti keskeisessä 

asemassa myös potilaan ja hoitajan yhteistyösuhteen rakentamisessa. Koko osaston hyvä 

työilmapiiri antaa parhaassa tapauksessa voimaa silloin, kun hoitajan työ tuntuu raskaalta. 
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Omahoitajat nimesivät kollegiaalisuuden ja palautteen antamisen tärkeiksi tekijöiksi tämän 

tutkimuksen pohjalta. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota hoitajien ja esimiesten 

vuorovaikutustaitoihin, koska kollegiaalisuus sekä palautteen anto edellyttävät hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Hoitohenkilökunnan vuorovaikutustaitojen koulutus esitettiinkin 

yhdeksi  kehittämiskoulutuksen teemaksi hoitajille Kerettären (2003) tutkimuksessa. 

 

Tämän tutkimuksen omahoitajien haastatteluista kuvastui hyvin omahoitajien käsitys 

omapotilaan hoidon vastuullisuudesta ja hoidon päätarkoituksesta. Omahoitajat pitivät 

omapotilaan hoitoa kaiken lähtökohtana teoriassa, mutta käytännössä se toisinaan 

onnistui toteutumaan vain teoreettiselta pohjalta. Hoitajalla tulisi olla avoin ja positiivinen 

mieli omaa työtänsä ja sen kehittämistä kohtaan. Myös Pukuri (1997) ja Eloranta (2006) 

totesivat tutkimuksissaan, että asenne yksilövastuiseen hoitotyöhön eli myönteinen 

innostunut asenne on lähtökohtana omahoitajana toimimiselle.  

 

Suurissa organisaatioissa toiminta on useimmiten hierarkista, jolloin hallinto voi etääntyä 

kauas ”ruohonjuuritasosta”. Omahoitajat odottivat, tämän tutkimuksen mukaan,  

sitoutumista myös organisaatiolta ylempää johtoa myöden antamalla mallille 

mahdollisuudet toimia. Luoman (2006) tutkimuksessa tulokset olivat samansuuntaisia. 

Sekä tässä tutkimuksessa että Luoman (2006) tutkimuksessa johdon katsottiin tukevan  

antamalla  resursseja, josta tärkeimmät olivat ajan sekä riittävän henkilöstömäärän 

antaminen. Haastatellut omahoitajat ilmaisivat huolensa siitä, että työtehtävien ja 

vaatimusten määrä lisääntyy enenevästi. He kokivat olevansa pakon edessä oppimassa 

uutta ja vastaanottamassa lisää tehtäviä. Jos hoitajat kokevat olevansa pakotettuja 

tekemään työtä ja vastaanottamaan yhä uusia työtehtäviä, heiltä on pois oman työn 

hallinnan tunne, jonka he todennäköisesti haluaisivat kokea hoitaessaan omapotilaikseen. 

Siihen tarvitaan koko organisaatiota koskevia työjärjestelyjä sekä oikeaa asennetta. 

 

 

6.3.3. Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estäviä tekijöitä 
 

Tässä tutkimuksessa omahoitajat nostivat esiin sekä työn fyysisen että psyykkisen 

rasittavuuden. Omahoitajien ilmaisut ”pyrkiä toimimaan” yksilövastuisen hoitotyön mallin 

mukaan heijastivat mallin ideologian ymmärrystä, mutta käytännön kohtaamista teorian 
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kanssa ei eri syistä päässyt tapahtumaan. Psyykkistä rasitusta omahoitajan työssä lisää 

väistämättä työhön turhautuneisuus, jos työyhteisössä ei ole edellytyksiä vastata hoitajan 

”pitäisi tehdä”- tai ”pyrin toimimaan” –kokemuksille vaan omahoitajan yritykset toteuttaa 

yksilövastuista hoitotyötä jäävät toistamiseen keskeneräisiksi yrityksiksi. Webbin ym. 

(1996) tutkimuksen mukaan omahoitajat kokivat työnsä psyykkisesti rasittavaksi erilaisten 

aikapaineiden ja ajanpuutteen takia, jolloin työn kuormittavuus lisääntyi huomattavasti. 

Yhteistyön toimimattomuus voi näkyä erilaisissa tilanteissa ja voi johtua useasta eri 

tekijästä. Toimimaton yhteistyö vaikeuttaa omahoitajan työtä sekä vaikuttaa myös työssä 

viihtymiseen. Tämän tutkimuksen perusteella yhteistyön toimimattomuus ilmeni erilaisin 

tavoin. Osalle yhteistyön toimimattomuuden syille kyettiin myös löytämään selkeitä syitä. 

Kollegiaalisuus voidaan nähdä olevan toimivan yhteistyön pohja. McMahon (1990) 

korostaa, että kollegiaalisuus usein unohdetaan puhuttaessa yksilövastuisen hoitotyön 

mallin toteuttamisesta. Se ei hänen mukaansa ole mikään ihmelääke, mutta voidaan 

olettaa, että kollegiaalinen työyhteisö on selkeä osoitus yksilövastuisen hoitotyön mallin 

edistyneestä toteuttamisesta.  

 

Esimiehen tulisi kantaa vastuuta siitä, että työyhteisön yhteistyö olisi toimivaa eikä esteenä 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiselle. Hoitotyön mallin toteuttamisen edellytyksistä 

tulisikin informoida luonnollisesti omahoitajia, mutta myös muita omahoitajien kanssa 

yhteistyötä tekeviä ammattialansa edustajia. Ensimmäisten informoitavien joukossa tulisi 

olla lääkärit, joiden olisi myös tarpeellista tietää osaston hoitohenkilökunnan työn mallin 

perusteista. Hautaviidan ym. (2006) yliopistosairaalan poliklinikalla tehdyn tutkimuksen 

mukaan noin puolet lääkäreistä tiesi vain jonkin verran poliklinikoiden 

omahoitajakäytännöstä. Mitä tämä tietämys piti sisällään, ei tutkimuksen kautta selvinnyt. 

Tietoisuus yhteisistä käytänteistä ja toimintatavoista sekä niihin sitoutumisen pitäisikin 

koskea työyhteisöä kokonaisuudessaan, jolloin se toisaalta ehkäisisi toimimatonta 

yhteistyötä ja toisaalta motivoisi ponnistelemaan enemmän toimivan yhteistyön eteen. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että yksilövastuisen hoitotyön teoriasta 

jää toteutumatta käytännössä jokin tai jotkin osat täysin. Mallin toteutuskelpoisuutta 

tulisikin arvioida uudelleen. Toisaalta, jos osastolle on luotu omat sovelletut ja toimivat 

käytänteet yksilövastuisesta hoitotyöstä, onko niitä tarkoituksenmukaista sivuuttaa. Siinä 

tapauksessa hoitotyön mallin nimi tulisi arvioida uudelleen. Tärkeintä on se, että 

omahoitajat tietävät, mitä tekevät ja mihin heidän kaikkien odotetaan sitoutuvan. Pukurin 
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(1997) tutkimustulos hoitajista, joista vain 47 %:a ilmoitti toteuttavansa yksilövastuista 

hoitotyötä, vaikka 86 %:a piti sitä parhaimpana tapana hoitaa, herättää ristiriitaisia 

ajatuksia. Eräs vaihtoehto ristiriitaiseen tulokseen saattaa olla se, että tutkimukseen 

osallistuneista hoitajista osa ei kokenut toteuttavansa yksilövastuista hoitotyötä 

täydellisesti. He näkivät sen parhaimpana tapana hoitaa, mutta eivät oman arvionsa 

mukaisesti sitä kuitenkaan kyenneet toteuttamaan teorian mukaisesti. Epätietoisuus sekä 

perustelemattomat vaatimukset ja odotukset kuluttavat omahoitajien motivaatiota ja työn 

tekemisen iloa. Hoitotyö on käytännönläheistä työtä, joka kaipaa työn järjestämiseksi ja 

järkeistämiseksi omat teoreettiset mallinsa. Toimimaton malli ei kuitenkaan ole 

kenellekään hyödyksi, kun taas osaston tarpeita vastaava malli palkitsee toteuttajansa. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta kiire ja ajanpuute estivät omahoitajien mukaan 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista. Tehokkuusajattelun mukanaan tuomat aikapaineet 

usein yksinkertaistavat asioita liiaksi, jolloin tietämisen, taitamisen ja hallitsemisen jalkoihin 

jää taas kerran se hoitotyön ydin; toisen ihmisen inhimillinen kohtaaminen, joka tulisi 

onnistua tehokkaasti ilman aikapaineita. Yksilövastuisen hoitotyön yksi keskeinen ajatus 

on omahoitajan ja omapotilaan välinen tasavertainen yhteistyösuhde, jossa omapotilaan 

tarve ja oikeus on tulla oikealla ajalla autetuksi (Munnukka 1993). Vaikka resurssien puute 

ei Meadin ja Bowerin (2000) mukaan yksin riitä selittämään kiirettä, ei hoitotyössä 

omapotilaan oikealla ajalla kohtaamista ja auttamista voida ensisijaisesti edesauttaa 

muulla kuin kiireettömyydellä. Antamalla aikaa mahdollistetaan tapahtumaan toivottavia 

asioita, mutta sillä ei taata vielä niitä tapahtuviksi. Aikapaineiden alla työskentelee moni 

erilaisissa ammateissa. Manthey näkee hoitajien käytettävissä olevan ajan niukkuuden 

positiivisesta näkökulmasta (Lewis-Hunstiger 2006):” Mutta me emme ole ainoita ihmisiä 

maailmassa, joilla on enemmän töitä kuin aikaa. Jokaisella tärkeän työn tekijällä on 

samanlainen tilanne. Niillä ihmisillä, joilla on sopivasti töitä aikaan nähden, tekevät 

vähemmän tärkeää työtä. ”  

 

Vähintään kymmenen vuotta sitten tehdyt tutkimukset yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamisen estävistä tekijöistä nostavat esiin samoja asioita, mitä on saatu tuoreistakin 

tutkimuksista. Työn suuri määrä, ajanpuute, hoitajapula ja työmäärän epävakaisuus 

pätevät tuloksina niin 1990-luvulla kuin 2000-luvulla. Kaikki edelliset tekijät vaikuttavat 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamiseen. Estäviä tekijöitä löytyy yhä runsaasti, vaikka 

yksilövastuinen hoitotyö on ollut Suomessa jo yli 20 vuotta (Hegyvary 1991). 
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Samankaltaiset yksilövastuista hoitotyötä estävät tekijät ovat säilyneet muuttumattomina 

tai sitten asenne on säilynyt samana. Eliniän nousu, monisairaiden lisääntyminen ja 

vaikeahoitoisten potilaiden määrän kasvu ei ennusta näille tekijöille valoisampaa 

tulevaisuutta. Jos todella halutaan panostaa potilaan henkilökohtaiseen hoitoon 

yksilövastuisen hoitomallin mukaisesti, ratkaisua ei ainakaan näiden estävien tekijöiden 

kohdalla ole vielä onnistuttu löytämään.  

 

 

6.3.4. Tuen tarve yksilövastuisen hoitotyön toteuttamisessa 
 
Omahoitajiin kohdistettiin tämänkin tutkimuksen mukaan useita vaateita.  Omahoitajan 

tulisi olla täydellinen moniosaaja; tietää, taitaa ja hallita itsenäisesti, niin työ kuin oma 

itsensäkin. Näiden lisäksi häneltä odotetaan myös hoitotyön ja itsensä kehittämistä. Tukea 

näihin odotettiin erityisesti esimieheltä sekä kollegoilta. Munnukan (2002) tutkimuksen 

mukaan hoitotyö sairaalassa aiheuttaa monenlaisia vaatimuksia hoitotyöntekijöille. Drach-

Zahavyn (2004) ja Watersin ym. (1999) tutkimusten mukaan esimiehen antamalla tuella on 

suuri merkitys. Mitä enemmän hoitajat saivat tukea esimieheltään, sen paremmin he 

kokivat selviytyvänsä omahoitajina. Elorannan (2006) tutkimuksessa osastonhoitajan 

antaman tuen ja yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden toteuttamisen välillä ei voitu 

osoittaa olevan merkittävää yhteyttä. Samoin Melchiorin ym. (1999) tutkimuksen mukaan 

tuen tarpeen määrä ei kasvanut yksilövastuiseen hoitotyöhön siirryttäessä. Jokaisessa 

hoitoyksikössä tulisi kuitenkin herättää keskustelua siitä, jos omahoitaja kokee työnsä liian 

kuormittavana ja vastuullisena. Osittain ristiriitaiset tulokset tuen tarpeesta riippuvat 

varmasti yhtä lailla potilaiden sairauksien luonteesta, hoitoyksikön kulttuurista, hoitajan 

valmiuksista ja persoonasta sekä hoitotyön luonteesta. Hoitotyön luonteella tarkoitetaan 

esimerkiksi poliklinikkaa tai hoitokotia, joissa hoitotyön määrä ja laatu poikkeavat sairaalan 

osaston hoitotyöstä. Athlinin ym. (1993) tutkimuksen mukaan syöpää sairastavien, 

saattohoitovaiheessa olevien potilaiden omahoitajien tuen tarve on erityisen korostunut. 

 

Toisaalta voidaan miettiä, miten esimiehen tuki käsitteenä ymmärretään. Se voi olla sekä 

psyykkistä tukea ja/tai konkreettista avunantoa. Siihen voidaan liittää esimiehen tapa 

toimia. Jos esimies esimerkiksi antaa hoitajille hyvin vapaat mahdollisuudet toteuttaa 

yksilövastuista hoitotyötä, tuen tarve on vähäisempi, koska omahoitajilla on vahva 

ammattirooli ja he oppivat luottamaan taitoihinsa toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä omalla 
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tavallaan. Tai jos hoitoyksikön ilmapiiri tukee hoitajien itseohjautuvuutta, ei esimiehen 

tukea osata edes kaivata tai sitä ei ole toivottavaa ilmaista. Jos osaston toimintatavat  

kieltävät tuen pyytämisen ja antamisen, se vaikuttaa omahoitajien työsuorituksiin Drach-

Zahavyn (2004) tutkimuksen mukaan heikentävästi. Esimiehen tukea tarvittaneen erilailla 

riippuen myös hoitotyöntekijän persoonasta. Esimiehen tulisikin huomioida hoitajat 

persoonina ja tukea heitä yksilöllisesti. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan tukea odotettiin myös erilaisin tavoin toteutetusta 

koulutuksesta. Ammatillista osaamista kehittävää tai vahvistavaa koulutusta sekä 

yksilövastuisesta hoitotyön teoriakoulutusta pidettiin tärkeänä. Teoriaopetusta 

yksilövastuisesta hoitotyöstä eivät kuitenkaan kaikki kokeneet tarvitsevansa, koska osa 

haastatelluista oli sellaisiin tai sellaiseen jo osallistunut aiemmin. Yksilövastuisen hoitotyön 

teoriakoulutukset eivät ilmeisestikään olleet vastanneet kaikkien omahoitajien odotuksia, 

koska he esittivät useita uusia sovelluksia, miten koulutus tulisi järjestää. Korhosen ja 

Koskelan (1995) tutkimuksen mukaan hoitajat pitivät tärkeimpänä oppia soveltamaan 

taitojaan käytännön hoitotyössä. Tässä tutkielmassa nousi esiin käytännönläheiset, 

kokemukselliseen oppimiseen perustuvat koulutukset, jotka tukisivat nimenomaa 

omahoitajien taitoa soveltaa teoriaa käytäntöön. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan omahoitajan ammatillista osaamista tukevat 

koulutukset, joissa annetaan erilaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lisäämään 

omahoitajien ammattitaitoa. Tuki nähtiin olevan parhaimmillaan tietoa ja 

varmuudentunnetta omasta osaamisesta. Yksilövastuinen hoitotyön keskeisenä 

ajatuksena on omahoitajan itsenäinen vastuullisuus hoitotyöstä, jolloin se edellyttää 

omahoitajalta luottamista myös omaan ammatilliseen osaamiseensa. Viime vuosina 

osaamiseen on liitettävä myös tietotekniset valmiudet ja hallinta sekä erilaisiin teknisiin 

laitteisiin liittyvä tietotaito. Se nähtiin olevan yksi osa osaamista myös tässä tutkimuksessa.  

Tämän tutkielman tulokset hoitajien ammatillisen koulutustarpeen osalta ovat 

samansuuntaisia Niemisen (2007) tutkimuksen kanssa, jossa hoitajien mielestä 

ammatillista osaamista on pidettävä yllä oman aktiivisuutensa sekä koulutuksen avulla.  
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6.4. Johtopäätökset 
 

 

Tämän tutkielman perusteella voidaan esittää seuraavia johtopäätöksiä: 

 

1. Yksilövastuista hoitotyötä toteutetaan sovellettuna alkuperäisestä teoreettisesta 

mallista. Teoria kohtaa käytännön sekä omahoitajan henkilökohtaisten edellytysten 

että hoitoyksikön antamien mahdollisuuksien pohjalta. 

2. Toteuttamiselle on useita edistäviä tekijöitä, joita edelleen tukemalla ja 

vahvistamalla voidaan vähentää myös estävien tekijöiden vaikutusta. Edistäviä 

tekijöitä liitettiin sekä omahoitajan että esimiehen ominaisuuksiin ja taitoihin, mutta 

myös työyhteisöstä ja organisaatiosta riippuviin tekijöihin. 

3. Toteuttamiselle on useita estäviä tekijöitä, joihin vaikuttamalla ja aktiivisesti 

panostamalla yksilövastuista hoitotyötä voidaan saada toimivammaksi. 

Yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estivät useat työn sisältöä ja työyhteisöä 

kuvastavat tekijät kuten työn rasittavuus, toimimaton yhteistyö sekä kielteinen 

asenne. Lisäksi resursseihin, työvälineisiin ja työjärjestelyihin liitettiin monta 

yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista estävää tekijää. 

4. Omahoitajat kokivat tarvitsevansa monenlaista tukea. Tukea toivottiin sekä 

esimieheltä että kollegoilta, mutta myös koulutuksen kautta. Käytännönläheinen 

ammatillista osaamista edistävä koulutus sekä yksilövastuisen hoitotyön koulutus 

nähtiin keskeisinä tuen lähteinä.  

 

 

6.5. Jatkotutkimusehdotuksia 
 

 

 Tämän tutkielman perusteella voidaan esittää seuraavia jatkotutkimusehdotuksia: 

 

Tämän tutkimuksen perusteella nousi esiin omahoitajien kokema tuen tarve. 

Psykiatrian puolelta tehtyjä aiempia tutkimuksia yhdistää työnohjauksen, 

ammatillisen tuen ja ohjauksen korostuminen. Erityisesti psykiatrisen puolen potilas-

hoitajasuhteisiin ja erilaisiin yhteistyö- ja tukimuotoihin tutustuminen saattaisi tuoda 
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sellaista potilaslähtöistä toimintatapatietoutta, jota voitaisiin soveltaa myös 

somaattisilla osastoilla. Tietous myös hoitohenkilökunnan tuki- ja 

työnohjausmuodoista voisi tuoda uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia uusiksi 

käytänteiksi. Miten psykiatrisen puolen tukimuotoja voitaisiin soveltaa somaattiselle 

puolelle? 

 

Sähköinen kirjaaminen on tullut osaksi hoitotyötä viime vuosina. Sähköiseen 

kirjaamiseen ja yksilövastuiseen hoitotyöhön liittyvää tutkimusta ei vielä ole. Olisi 

tarpeellista ja mielenkiintoista tietää sähköisen kirjaamisen vaikutuksia 

potilastyöhön erilaisista näkökulmista. 

 

Moniammatillinen yhteistyö omapotilaan hoidossa on tärkeää. Tutkimusta siitä, mitä 

moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa yksilövastuisessa hoitotyössä ja miten se 

siinä näkyy, olisi hyödyllistä. 

 

Sairaalakohtainen yksilövastuisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja saattaisi olla 

yksi keino, jonka avulla voitaisiin edistää ja kehittää yksilövastuisen hoitotyön 

toteutumista hoitoyksiköissä. Olisi tarpeellista saada tietoa ja kokemuksia 

asiantuntijasairaanhoitajan käytöstä.  
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Liite 1. Esimerkkejä pelkistettyjen ilmaisujen ryhmittelystä ja alakategorioiden 
nimeämisestä 
 
 
Ryhmitelty, pelkistetty ilmaisu  Alakategoria 
   
Keskustelu potilaan kanssa omahoitajuudesta   
Selvittäminen potilaalle mitä omahoitajuus on  Omahoitajuudesta kertominen 

omapotilaalle 
Omahoitajuudesta kertominen   
Esittäytyminen omahoitajana   
   
Lisäajan tarve kaikkeen   
Rauhallinen työtilanne edistää omahoitajuutta   
Mirandan käyttö vie paljon aikaa  Aikaa hoitotyöhön ja työn 

kehittämiseen 
Toiveena olisi leppeempi tahti   
Työn kehittäminen vaatii aikaa ajatuksille   
Luovuus vaatii aikaa ja rauhaa   
   
Oma jaksaminen ei riitä kehittämiseen   
Riittämättömyyden tunne   
Tekemättä jääneet työt jäävät vaivaamaan   
Turhautuneisuus ajanpuutteen takia  Omahoitajan psyykkinen rasitus ja 

työhön turhautuminen 
Työasioiden jääminen mieleen työvuoron  
päätyttyäkin   
Tunne ettei ehdi tehdä kaikkia tehtäviä   
   
Vertaistuki työkaverilta   
Tärkein tuki tulee kollegalta  Psyykkinen ja fyysinen tuki 

kollegoilta 
Henkinen ja fyysinen tuki tulevat kollegalta   
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Liite 2. Yksilövastuista hoitotyötä käsitteleviä tutkimuksia. 
 
Tutkimuksen tekijä Tutkimustehtävä Tutkimusmenetelmä Keskeiset tulokset Näytön 
ja tutkimuksen nimi    aste 
 

Hentinen M & Perälä 
M-L 1989. Primary 
nursing: opinions of 
nursing staff before and 
during implementation 

1.Mitä mieltä 
sairaanhoitajat ja 
perushoitajat 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
vaikutuksista ennen 
ja jälkeen sen 
käyttöönoton? 
2.Miten he kokevat 
roolinsa 
omahoitajana? 
3.Kuinka he arvelevat 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
soveltuvuutta? 

Kyselylomake hoitajille 
ennen (N=62) ja jälkeen 
(N=58) yksilövastuisen 
hoitotyön käyttöönoton. 
Määrällinen. 

1. Hoitotyöstä tuli 
systemaattisempaa ja 
vastuullisempaa. Potilaat 
opittiin tuntemaan 
paremmin. 
Toteutumista ehkäisevinä 
tekijöinä lisääntynyt 
paperityö sekä epätasa-
arvo, koska oli potilaita, 
joille ei jostain syystä 
nimetty omahoitajaa. 
2. Omahoitajan työ koettiin 
mielekkääksi, mutta 
työlääksi ja joskus 
turhauttavaksi suuren 
työmäärän takia. 
3. Soveltuvuutta haittasivat 
suuri potilasmäärä (47 
vuodetta), hoitajapula ja 
työvuorojen 
suunnittelemattomuus 
(vuorotyö). 

3 

Mc Mahon R. 1990. 
Power and collegial 
relations among nurses 
on wards adopting 
primary nursing and 
hierarchical award 
management structures 

1. Luoko 
havainnoitavissa 
olevat erilaiset 
johtamisrakenteet 
eroja voimasuhteisiin 
hoitajien välillä? 
2. Miten erilaiset 
johtamisrakenteet 
vaikuttavat hoitajien 
käsityksiin 
kollegiaalisuudesta? 

Havainnointi 
Kysely hoitajille (N=45) 
Laadullinen ja määrällinen. 

Hoitajat kykenivät 
toimimaan 
yksilövastuisessa 
hoitotyössä itsenäisemmin. 
Hoitajat kokivat, että 
yksilövastuisessa 
hoitotyössä kollegiaalisuus 
ja ammatillinen 
kommunikaatio hoitajien 
kesken lisääntyi. 
Omahoitajan työn 
vastuullisuus aiheutti paljon 
keskustelua. 

3 

Armitage P, 
Champney-Smith J. & 
Andrews K. 1991. 
Primary nursing and the 
role of the nurse 
preceptor in changing 
long-term mental health 
care: an evaluation 

Tarkastella 
yksilövastuisen 
hoitotyön vaikutuksia 
hoitotyön laatuun 
psykiatrisella 
kuntoutus- ja 
pitkäaikaisosastoilla. 

Toimintatutkimus ja 
kyselytutkimus hoitajille ja 
potilaille (N=68) ennen ja 
jälkeen yksilövastuisen 
hoitotyön mallin 
käyttöönoton. 
Määrällinen. 

Hoitajien vastuullisuus 
työstään kasvoi ja 
yksilövastuisella hoitotyöllä 
oli myönteinen vaikutus 
ilmapiiriin ja potilaiden 
kuntoutumiseen. Pääosin 
tulokset eivät tuoneet 
toivottua selvästi 
myönteistä vaikutusta. 

3 

Luotolinna-Lybeck H & 
Leino-Kilpi H. 1991. 
Yksilövastuinen 
hoitotyö. 
Hoitohenkilökunnan 
edellytysten arviointia. 

Tarkoituksena 
selvittää, onko 
tutkimukseen 
osallistuvan yhden 
sisätautiklinikan 
hoitohenkilökunnalla 
edellytyksiä toteuttaa 
yksilövastuista 
hoitotyötä. 

Kyselylomake 
hoitohenkilökunnalle 
(N=177). 
Klinikassa käytössä useita 
työnjakomalleja. 
Määrällinen. 
 

Suurimmiksi eduiksi 
mainittiin potilaan asioiden 
parempi tietäminen, 
parempi hoitosuhde ja 
yksilöllisempi hoito. 
Haitoiksi nousi mm. 
”köyhtyvän” tiedon jos 
potilaan ja omahoitajan 
hoitosuhde ei toimi. Vastuu 
koettiin liian suureksi. 

2 

MacLeod J & Sella S. 
1992. One year later: 
Using role theory to 
evaluate a new delivery 
system   

Kerätä hoitajien 
kokemuksia 
yksilövastuisen 
hoitotyön tuomista 
muutoksista rooleissa 
ja käytänteissä. 

Kyselylomake hoitajille 
(N=69) yksi vuosi 
yksilövastuisen mallin 
käyttöön oton jälkeen. 
Määrällinen. 

Hoitajien tyytyväisyys 
ammattirooliinsa lisääntyi 
omahoitajuuden myötä. He 
kokivat myös olevansa 
vastuullisempia ja 
pystyvänsä antamaan 
laadukkaampaa hoitoa 
potilaille. Toisaalta he 

3 
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kokivat työn lisääntyneen ja 
potilaiden olevan akuutisti 
sairaampia kuin aiemmin. 

McCormack B. 1992. A 
case study identifying 
nursing staffs´ 
perception of the 
delivery method of 
nursing care in practice 
on a particular ward 

Nostaa esiin 
hoitohenkilökunnan 
mielipiteitä 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
toteutumisesta tietyllä 
osastolla 

Hoitajien (N=11) päiväkirjat 
ja puolistrukturoidut 
haastattelut. 
Laadullinen. 

Tuotti paljon ja 
monipuolista tietoa tietyltä 
osastolta. Mm. hoitajien 
sitoutuneisuus työhön 
lisääntyi, hoitosuunnitelmat 
tarkentuivat ja potilaiden 
hoidonjatkuvuus parantui. 
Toisaalta hoitajat kokivat 
työn itsenäisyyttä estävän 
rajoitukset ja keskeytykset. 
Lisääntynyttä stressiä 
ehkäisivät työkokemus ja 
tieto. Hoitajilla oli potilaisiin 
”omistamisen tunne”, mikä 
vaikeutti työasioista 
irtautumista vapaa-ajalla. 

3 

Malkin K. F. 1993. 
Primary nursing: Job 
satisfaction and staff 
retention 

Tutkimus vertailee 
hoitajien sisäistä 
työtyytyväisyyttä ja 
hoitotyössä pysymistä 
omahoitajien ja ei-
omahoitajien kesken 

Kyselylomake hoitajille 
(N=32).  
Määrällinen ja laadullinen. 

Sisäinen työtyytyväisyys 
tuki ammattiin jäämistä ei-
omahoitajilla. Omahoitajuus 
ei tue ammattiin jäämistä. 
Omahoitajilla enemmän 
opintoja / korkeampi 
koulutustaso. Omahoitajat 
ja ei-omahoitajat saivat 
työtyytyväisyyttä erilaisista 
asioista.   

3 
 

Munnukka T 1993. 
Tehtävien hoidosta 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön 

Tutkimuksessa 
kuvattiin ja arvioitiin 
hoitotyön rakenteen, 
prosessin ja tulosten 
muutoksia osastoilla, 
joilla tehtiin toisaalta 
yksilövastuista 
hoitotyötä sekä 
toisaalta 
tehtäväkeskeistä 
hoitotyötä. Lisäksi 
tarkasteltiin sitä, 
kuinka 
hoitohenkilökunnan 
sekä osaston sisäinen 
yhteistyö muuttuvat, 
kun työnjako 
muutetaan 
yksilövastuisen 
hoitotyön mukaiseksi. 
Laaditaan myös 
käsitteellinen malli, 
joka kuvaa potilaan ja 
omahoitajan 
yhteistyön piirteitä. 

Aineistoa kerättiin useilla 
menetelmillä. Potilaiden 
(N=125) haastattelu. 
Kysely hoitotyöntekijöille 
(N=88), lääkäreille (N=17) 
ja omaisille (N=64). 
Tutkimusosastojen ja 
vertailuosastojen 
osastonhoitajat pitivät 
päiväkirjaa. Hoitotyön 
muutoksia kuvattiin myös 
erilaisten muistioiden, 
toimintakertomusten ja 
tilastojen avulla. 
Laadullinen ja määrällinen. 
Käsitteellinen malli 
laadittiin teema- ja 
mallianalyysin mukaan. 

Yksilövastuiseen 
hoitotyöhön siirtymistä 
voidaan edistää tavoitteista 
sopimalla sekä koulutuksen 
ja työnohjauksen avulla. 
Yksilövastuisen hoitotyön 
avulla voidaan edistää 
potilaiden hyvää oloa ja 
terveyttä. Tämä kuitenkin 
edellyttää sellaista potilaan 
ja omahoitajan 
yhteistyösuhdetta, missä 
potilas voi ottaa vastaan 
turvaa ja läheisyyttä, tulla 
oikealla ajalla autetuksi, 
hallita omaa elämäänsä ja 
nähdä itselleen uusia 
mahdollisuuksia. 

2 

Suonsivu K 1993. 
Yksilövastuinen 
hoitotyö psykiatrisessa 
sairaalassa 
omahoitajien 
kokemuksellisena 
toimintana 

Tutkimuksen 
tavoitteina oli selvittää 
yksilövastuisen 
hoitotyön lähtökohtia, 
tavoitteita, toimintaa ja 
rakennetekijöitä. 
Lisäksi selviteltiin 
psykiatrisen hoitotyön 
tulevaisuudesta 
omahoitajien 
kokemana. 

Kysely omahoitajille 
(N=149).  
Laadullinen. 

Vastuullisuus koettiin 
merkittävänä ja keskeisenä 
tekijänä hoitotyössä. 
Ammatillisuudessa 
korostuivat omahoitajan 
persoonalliset 
ominaispiirteet, aitous, 
avoimuus ja kypsyneisyys. 
Omahoitajat korostivat 
koko organisaation sisäistä 
yhteistyötä ja avoimuutta. 
Potilaan ja omahoitajan 
välinen yhteistyö koettiin 

3 
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merkittäväksi. Säännöllinen 
omaisten kanssa tehty 
yhteistyö korostui. 
Omahoitajien odotukset 
tuensaantiin ja edellytyksiin 
laadukkaaseen hoitotyöhön 
lisääntyivät. 

Boumans N.P.G. & 
Landeweerd J.A. 1996. 
A Dutch study of the 
effecs of primary 
nursing on job 
characteristics and 
organizational 
processes 

Arvioida 
yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumista 
autonomian, 
vastuullisuuden, 
palautteen, 
monimutkaisuuden ja 
vaatimusten 
näkökulmista 

Kolmessa vaiheessa 
toteutettu kysely 
hollantilaisen sairaalan 
hoitajille (N=59) 
siirryttäessä 
yksilövastuisen hoitotyön 
malliin.  
Määrällinen. 

Ei selkeitä eroja entisen ja 
nykyisen hoitotyön mallin 
välillä. Tulokset riippuivat 
siirtymän vaiheesta. 
Siirtymävaiheessa 
esimiesten vaikutus ja 
kommunikaatio lisääntyy. 
Myöhemmin vaikutus 
vähenee. Yksilövastuisessa 
hoitotyön mallissa yhteistyö 
ja kommunikaatio lääkärien 
kanssa paranee. 

3 

Webb C & Pontin D. 
1996. Introducing 
primary nursing: 
nurses´ opinions 

Arvioida 
yksilövastuisen 
hoitotyön mallin 
toteutumista neljällä 
osastolla 

Osa triangulaatiotutkimusta 
joka oli kestänyt kaksi 
vuotta. Tässä tutkimuksen 
osassa haastateltiin 
hoitajia (N=51) erityisesti 
työn vastuullisuuden ja 
kommunikaation 
näkökulmista. 
Laadullinen. 
 
Erillinen kysely (N=51) työn 
stressaavuuden 
arvioimiseksi. Määrällinen. 

Työn stressaavuutta 
lisäsivät työmäärän 
epävakaisuus ja 
työvoimapula. Samoin 
kuormittavuutta lisäsivät 
ajanpuute ja aikapaineet. 
Hoitajat kokivat 
koulutuksen puutteen ja 
aggressiivisten ihmisten 
kanssa toimimisen 
hoitotyötä vaikeuttavina 
tekijöinä. Vastuullisuuden 
lisääntyminen näkyi hoidon 
jatkuvuutena, parempana 
hoidon suunnitteluna, 
hoidon priorisointina ja 
parempina hoitaja-potilas –
suhteina. Perushoitajat 
kokivat jääneensä syrjään 
ja olevansa vähemmän 
”kiinnittyneinä” työhönsä. 

3 

Manley K, Hamill J-M. 
& Hanlon M. 1997. 
Nursing staff´s 
perceptions and 
experiences of primary 
nursing practice in 
intensive care 4 years 
on 

Tutkitaan 
henkilökunnan 
havaintoja 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
toteutumisesta 
osastolla, jossa 
yksilövastuisen 
hoitotyön malli on 
toiminut yli 4 vuotta. 

Puolistrukturoitu 
kyselylomake hoitajille 
(N=21). 
Laadullinen. 

Hoitajat kokivat 
kykenevänsä käyttämään 
tietoaan paremmin, 
tekemään päätöksiä ja 
olemaan vakuuttavimpia 
potilaan edustajana. He 
kokivat toisaalta, että 
potilaat tulevat liian 
riippuvaisiksi 
omahoitajastaan tai 
potilaille tulee 
sopeutumisongelmia, jos 
he siirtyvät osastolle, missä 
ei ole yksilövastuista 
hoitotyön mallia käytössä. 
Osaston hierarkian 
madaltuminen ja stressin 
väheneminen oli puoltavia 
tekijöitä. Toisaalta 
konflikteja aiheuttivat 
pitkäaikaisten potilaiden 
hoito ja vähän 
työkokemusta omaavat 
omahoitajat.    

4 

Webb C & Pontin D. 
1997. Evaluating the 
introduction of primary 

Potilaiden 
hoitokertomusten 
kirjausten muutosten 

Hoitosuunnitelmien (N=40) 
analysointi vuoden ajalta. 
Satunnanvarainen otanta. 

Yksilövastuisen hoitotyön 
keskeisiä ajatuksia eivät 
tukeneet lääketieteellisesti 

3 
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nursing: the use of a 
care plan audit 

analysointi vuoden 
aikana. Hoitotyön 
kirjaamisen pohjaksi 
kehitellyn mallin 
testaaminen. 

Määrällinen ja laadullinen. 
   

painottuneet kirjaukset. 
Yksilövastuisen hoitotyön 
malli oli lähinnä 
toimintatapa, ei filosofinen 
malli. Hoitajien arviointia 
potilaiden 
psykososiaalisesta tilasta 
puuttui. Kirjauksista näkyi 
vain osa yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumaa. 

Pukuri T 1997. 
Yksilövastuisen 
hoitotyön toteutuminen 
hoitohenkilöstön 
arvioimana  

Tutkimuksen 
tarkoituksena oli 
kartoittaa 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
periaatteiden: 
autonomian, 
jatkuvuuden, 
koordinoinnin, 
potilaskeskeisyyden ja 
vastuullisuuden 
toteutuminen 
omahoitajien 
arvioimana. Lisäksi 
tutkittiin hoitotyön 
johtajuutta ja hoitajien 
ajattelua ja toimintaa 
ohjaavaa 
hoitotieteellistä 
perustaa. 

Kysely 
hoitohenkilökunnalle 
(N=437). 
Määrällinen. 

Yksilövastuista hoitotyötä 
86 % parhaimpana tapana 
hoitaa potilaita. Kuitenkin 
vain 47 % vastanneista 
ilmoitti toimivansa sen 
mukaisesti. Asenne kaikilla 
vastanneilla oli hyvin 
myönteinen. Vastaukset 
autonomian, jatkuvuuden ja 
koordinoinnin periaatteista 
erosivat tilastollisesti 
merkitsevästi 
yksilövastuisesti toimivien 
ja muiden välillä. 
Opistotason tutkinnon 
suorittaneet tunnistivat 
toimintaansa ohjaavan 
teorian merkittävästi 
useammin kuin koulutason 
tutkinnon suorittaneet. 
Samoin he pitivät 
merkittävästi useammin 
tutkimusta osana 
käytännön hoitotyötä. 
Yksilövastuisesti toimivat 
hoitajat kokivat 
osastonhoitajan tukena, 
johon he voivat turvautua. 
Tämä oli merkittävä ero 
verrattuna muihin 
työnjakomuotoihin.  

2 

Melchior M, Halfens R., 
Abu-Saad H, Philipsen 
H. van den Berg A. & 
Gassman P. 1999. The 
effects of primary 
nursing on workrelated 
factors 

Hollantilainen 
tutkimus. 
Tarkoituksena tutkia 
yksilövastuisen 
hoitotyön vaikutuksia 
hoitajien 
näkökulmasta 
pitkäaikaisten 
psykiatristen 
potilaiden hoidossa. 

Kaksivaiheinen, 
puolikokeellinen tutkimus, 
jossa hoitajat vastasivat 
kyselylomakkeella ennen 
(N=176) ja jälkeen (N=176) 
mallin kokeilun. 
Määrällinen. 

Hoitajat kokivat, että 
omahoitajuus vähentää 
työn monimutkaisuutta ja 
lisää autonomiaa omaan 
työhönsä. Tuen ja 
palautteen tarpeen he eivät 
kokeneet kasvavan. 

3 

Boumans N & 
Landerweerd J. 1999. 
Nurses´ well-being in a 
primary nursing care 
setting in the 
Netherlands 

Arvioida hollantilaisen 
sairaalan hoitajien 
hyvinvointia 
yksilövastuisen 
hoitotyön mallin 
mukaan toimivilla 
osastoilla. 
-mitä vaikutuksia 
yksilövastuisen 
hoitotyön 
toteutumisella on 
hoitajien hyvinvointiin 
hollantilaisessa 
sairaalassa? 

Kolmevaiheinen 
kyselytutkimus hoitajille 
(N=59) siirryttäessä 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön. Määrällinen.  

Työtyytyväisyys ei 
oleellisesti lisääntynyt 
omahoitajuuden myötä. 
Hoitajien kokema työnsä 
merkittävyys väheni ja he 
eivät olleet tyytyväisiä 
yksilövastuisen hoitotyön 
mallin epäselvyyteen, 
toteuttamisen 
alkuvaiheessa. Hoitajien 
mielestä hoidon laatu 
parani vasta mallin 
vakiintumisen myötä.  

4 

Jonsdottir H. 1999. 
Outcomes of 

Tarkoituksena kuvata 
seurauksia 

Toimintatutkimus 
keuhkosairauksien 

Läheisemmät suhteet 
potilaisiin ja mahdollisuus 

3 
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implementing primary 
nursing in the care of 
people with chronic 
lung diseases: the 
nurses´ experiences 

siirryttäessä 
yksilövastuisen 
hoitotyön mallin 
soveltamiseen 
hoitotyössä. 
-mitä muutoksesta 
seuraa? 

osastoilla islantilaisessa 
sairaalassa. 
Puolistrukturoitu 
haastattelu hoitajille 
( N=21). 
Laadullinen. 

kokonaisvaltaiseen potilaan 
hoitoon koettiin puoltavina 
tekijöinä. Hoitajat kokivat 
vaikeaksi esittäytyä 
potilaille omahoitajina, 
koska kokivat sen hyvin 
vastuullisena tehtävänä. 
Hoitajan vastuullisuuden 
rajat ja yhteistyö 
perushoitajien kanssa 
aiheutti ongelmia. 
Perushoitajille aiheutti 
ongelmia irrottautua 
tehtävien teosta potilaan 
kokonaisvaltaiseen hoitoon. 
Toteutumista haittasivat 
hoitajapula. Heidän 
mielestään yksilövastuinen 
hoitotyö edellyttää riittävää 
henkilökuntamäärää. 

Paasovaara S 2000. 
Sairaanhoitajien 
näkemyksiä 
yksilövastuisesta 
hoitotyöstä ja 
omahoitajuudesta 

Tarkoituksena kuvata 
Hyvinkään sairaalan 
sisätautien 
vuodeosaston 
sairaanhoitajien 
näkemyksiä 
yksilövastuisen 
hoitotyön ja 
omahoitajuuden 
kehittämisestä 
osastollaan. 

Aineisto kerättiin 
sairaanhoitajien (N=17) 
yksilövastuista hoitotyötä ja 
omahoitajuutta koskeneista 
esseekirjoituksista. 
Laadullinen. 

Keskeisiä tuloksia olivat 
hoitajien potilaskeskeinen 
työote, potilaan aseman 
vahvistuminen 
yhteistyösuhteissa, 
hoitotyön jatkuvuus sekä 
omahoitajien itsenäisyys ja 
kyky vastata omien 
potilaiden 
kokonaishoidosta. 
Tukevina tekijöinä hoitajat 
kokivat osastokokoukset ja 
solukohtaiset 
hoitotyöntekijöiden 
kokoukset. Hoitajat kokivat, 
etteivät yksilövastuisen 
hoitotyön periaatteet 
toteutuneet monista syistä 
johtuen. He eivät ehtineet 
kirjata haluamallaan 
tavalla, eivät saaneet 
riittävästi asiantuntija-apua, 
tukea ja kiitosta hoitotyön 
kehittämisestä. 
Henkilöstömitoitus jäi 
vajaaksi. 

4 

Goode D & Rowe K. 
2001. Perceptions and 
experiences of primary 
nursing in an ICU: a 
compined methods 
approach 

Irlantilainen tutkimus. 
Tarkoituksena 
määritellä hoitajien 
käsityksiä ja 
kokemuksia 
yksilövastuisesta 
hoitotyöstä ja 
omahoitajuudesta 
tehohoidossa 

Yhdistetty tutkimus, joka 
käsitti sekä hoitajien 
(N=66) täyttämän 
kyselylomakkeen että 
ryhmähaastattelun (N=16). 
Laadullinen. 

Yksilövastuisen hoitotyön 
toteuttamista tukivat 
myönteiset kokemukset: 
hoidon jatkuvuuden, hoidon 
suunnittelun, toteutuksen ja 
arvioinnin paraneminen 
sekä vastuullisuuden 
lisääntyminen. Toisaalta he 
kokivat, että 
yksilövastuisen hoitotyö 
ideologia vaatisi lisää 
opettamista hoitajille. He 
kokivat myös, että stressi ja 
uupumus lisääntyvät esim. 
pitkäaikaispotilaiden ja 
vaikeahoitoisten potilaiden 
hoidossa ja heidän 
omaistensa huomioinnissa.   

3 

Rigby A, Leach C. & 
Greasley P. 2001. 
Primary nursing: staff 

Englantilainen 
tutkimus. 
Tarkoituksena kerätä 

Kaksivaiheinen tutkimus, 
jossa hoitajat (N=18) 
täyttävät strukturoidun 

Ei merkittäviä tuloksia. 
Selkeitä suuntaa-antavia 
olivat esim. hoitajien 

4 
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perception of changes 
in ward atmosphere 
and role 

tietoa, miten 
yksilövastuisen 
hoitotyön malli 
vaikuttaa hoitajien 
käsityksiin roolistaan, 
johon sisältyy 
työtyytyväisyys, 
potilaiden kanssa 
vietetty aika ja suhteet 
muihin työntekijöihin. 
Lisäksi halutaan tutkia 
hoitotyön mallin 
vaikutusta 
sosiaaliseen 
ilmastoon akuutilla 
psykiatrisella 
osastolla. 

kyselylomakkeen ennen ja 
neljä kuukautta 
yksilövastuisen hoitotyön 
mallin soveltamisen 
jälkeen. 
Määrällinen. 

kokema vastuullisuuden 
lisääntyminen ja 
paperitöiden lisääntyminen, 
mikä vähensi potilaiden 
kanssa vietettyä aikaa. 
Työtyytyväisyys ei 
lisääntynyt tähän 
tutkimukseen 
osallistuneiden joukossa. 

Laakso S & Routasalo 
P. 2001.  Changing to 
primary nursing in a 
nursing home in 
Finland: experiences of 
residents, their family 
members and nurses 

Tarkoituksena 
selvittää, miten 
hoitokodin asukkaat, 
heidän omaisensa ja 
hoitajat kokevat 
muutoksen 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön 
käyttöönottoon. 

Teemahaastattelu 
asukkaille (N=10), omaisille 
(N=10) ja hoitajille (N=10). 
Laadullinen. 

Vastaukset olivat eriäviä. 
Osa hoitajista koki, että 
hoito on yksilöllisempää ja 
aikaa asukkaille jää 
enemmän. Hoitajat kokivat 
oppineensa uusia 
työskentelytapoja 
asukkaiden kanssa. Osa ei 
kokenut mitään eroa 
edelliseen malliin. 
Ongelmana koettiin työn 
määrän epätasainen 
jakautuminen. Hoitajat 
kokivat myös, että 
vastuullisuus lisääntyi sekä 
potilaista että hoitotyön 
kehittämisestä. Koulutus 
koettiin olevan ehdoton 
edellytys uudenmallin 
soveltamisen 
onnistumiselle. 

4 

Koivuselkä J., Sahlsten 
K. & Aalto P. 2002. 
Omahoitajuuden 
toteutuminen 
hoitohenkilökunnan 
arvioimana 
konservatiivisella 
tulosalueella v. 2002.  

1. Millainen on 
hoitohenkilökunnan 
arvio potilaiden 
tiedosta 
omahoitajuudesta? 
2. Miten 
hoitohenkilökunta 
asennoituu 
omahoitajuuteen? 
3. Miten autonomia 
toteutuu 
omahoitajuudessa? 
4. Miten koordinointi 
toteutuu 
omahoitajuudessa? 
5. Miten 
potilaskeskeisyys 
toteutuu 
omahoitajuudessa? 
6. Miten vastuullisuus 
toteutuu 
omahoitajuudessa? 

Kysely 
hoitohenkilökunnalle 
(N=376) 

Autonomian koettiin 
toteutuvan kaikkein 
parhaiten. Tulosten 
mukaan myös 
vastuullisuuden, 
koordinoinnin ja 
potilaskeskeisyyden 
arvioitiin toteutuvan hyvin. 
Asennoituminen 
omahoitajuuteen arvioitiin 
toteutuvan heikoimmin. 

 

Mäkinen A,Kivimäki M., 
&  Elovainio M. 2003. 
Organization of nursing 
care and stressful work 
characteristics.  

Tarkoituksena tutkia 
hoitotyön 
organisoinnin mallin ja 
stressin yhteyttä. 

Kysely osastonhoitajille 
(N=27) ja hoitajille 
(N=568). Määrällinen. 

Hoitotyön organisoinnin 
 (mukana myös 
yksilövastuinen hoitotyö) 
malli ei vaikuta stressin 
määrään hoitajilla.  

2 

Drach-Zahavy A. 2004. 
Primary nurses´ 

Israelilainen tutkimus. 
Tarkoituksena tutkia 

Kyselytutkimus hoitajille ja 
esimiehille (N=368). 

Yksilövastuinen hoitotyön 
malli ei paranna hoitajien 

2 
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performance: role of 
supportive 
management 

yksilövastuisen 
hoitotyön mallin 
vaikutusta hoitajan 
työsuoritukseen. 
Toiseksi tutkia kahden 
tekijän, esimiesten 
tuen ja pyydetyn tuen 
merkitystä, hoitajan 
suoriutumiseen ja 
lisäksi löytää kuuden 
hypoteesin 
testaamisen avulla 
rakenne- ja 
prosessitekijöitä, jotka 
ennustavat 
omahoitajien 
työsuoritusta.   

Määrällinen. työsuoritusta. Esimiesten 
tuki on oleellinen 
yksilövastuisen hoitotyön 
toteutumisen edellytys. Jos 
osaston normit kieltävät 
tuen pyytämisen ja 
antamisen, se vaikuttaa 
hoitajien työsuorituksiin 
heikentävästi. 

Perkiö-Kuosmanen M 
2004. Työssä 
oppiminen 
yksilövastuisessa 
hoitotyössä 
hoitoyöntekijöiden 
arvioimana 

Saada tietoa siitä, 
miten hoitotyöntekijät 
arvioivat työssä 
oppimista ja 
yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumista 
hoitotyössä. Lisäksi 
saada tietoa siitä, 
miten 
hoitotyöntekijään, 
työyhteisöön ja 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön liittyvät 
tekijät ovat 
yhteydessä työssä 
oppimiseen 

Kysely hoitajille (N=173). 
Määrällinen.  

Vakinaiset työntekijät 
arvioivat yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumisen 
määräaikaisia 
hoitotyöntekijöitä 
paremmaksi. 
Yksilövastuinen hoitotyö 
toteutui paremmin 
terveyskeskuksissa kuin 
aluesairaalassa ja 
yliopistollisessa 
sairaalassa. Parhaiten 
yksilövastuinen hoitotyö 
toteutui työyksiköissä, 
joissa hyväksyttiin erilaisia 
toimintatapoja. Selkeä 
sitoutuminen 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön takasi 
toteutumisen ja potilaille 
omahoitajan. 

2 

Luoma E 2006. 
Yksilövastuinen 
hoitotyö – 
kirjallisuuskatsaus 
1990-2005 

Tarkoituksena 
kirjallisuuskatsauksen 
avulla selvittää, millä 
edellytyksillä 
yksilövastuinen 
hoitotyö toteutuu sekä 
sen etuja ja haittoja 
asiakkaan ja 
sairaanhoitajan 
kannalta  

Tutkimus toteutettiin 
kirjallisuuskatsauksena 
1990-2005 ilmestyneestä 
yksilövastuisesta 
hoitotyöstä käsittelevästä 
kirjallisuudesta. 
Tutkimusaineisto kerättiin 
CINAHL, Medline, Medic, 
Fennica, Aleksi, ARTO ja 
LINDA –tietokannoista 
(N=178). Aineisto käsiteltiin 
ja analysoitiin sisällön 
analyysin avulla. 

Tutkimustuloksissa 
korostuivat yksilövastuisen 
hoitotyön toteutumisen 
edellytyksiksi 
vastuusairaanhoitajan 
ominaisuudet, työyksikön 
yksilövastuiselle hoitotyölle 
antamat 
toimintamahdollisuudet ja 
yhteistyön merkitys 
vastuusairaanhoitajan 
toiminnassa. Samoin 
yhteinen vastuu hoitotyön 
kehittämisestä ja 
kollegiaalisuus korostuivat. 
Hoitosuhteen onnistumista 
ja jatkuvuutta tukevat 
työvuorojärjestelyt sekä 
toteutumista tukevat 
koulutus ja työnohjaus. 
Toteuttamista ehkäisevänä 
tekijänä nousi ideaalimallin 
toteuttamisen 
mahdottomuus.  

3 

Eloranta A-M.2006. 
Yksilövastuisen 
hoitotyön toteutuminen 
somaattisella 
ajanvarauspoliklinikalla 

Tarkoituksena saada 
tietoa siitä, miten 
yksilövastuinen 
hoitotyö toteutuu 
poliklinikoilla 

Tutkimusaineisto on kerätty 
kyselylomakkeella  
ajanvarauspoliklinikoilla 
työskentelevien 
hoitotyöntekijöiden 

Toteutumisen 
edellytyksenä korostui 
potilaan hoitosuunnitelman 
ja hoitotyön kirjaamisen 
merkitys. 

3 
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hoitohenkilökunnan 
arvioimana 

hoitohenkilökunnan 
arvioimana sekä 
arvioida 
hoitohenkilökunnan 
asennoitumisen 
yhteyttä 
yksilövastuiseen 
hoitotyöhön 

keskuudesta. 
Vastauslomakkeiden 
määrä oli 103 = 51 %. 
Aineisto analysoitiin 
tilastollisilla menetelmillä. 
Määrällinen. 

Hoitohenkilökunnan 
asennoituminen 
yksilövastuisen hoitotyön 
toteuttamiseen oli lähes 
tilastollisesti merkitsevä. 
Hoitohenkilökunta ei 
kuitenkaan pystynyt aina 
vastaamaan potilaistaan 
koko hoitojakson ajan. 
Osastonhoitajan tuen ja 
yksilövastuisen hoitotyön 
periaatteiden toteutumisen 
välillä ei voitu osoittaa 
yhteyttä. 
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Liite 3. Tutkimuslupahakemus 
 

Tampereen yliopisto    Tutkimuslupahakemus 
Hoitotieteen laitos    17.10.2007   
Marjo Hjerppe 
TtM-opiskelija 

 
Arvoisa ylihoitaja 

 
Opiskelen Tampereen yliopistossa hoitotieteen laitoksella hoitotyön opettamisen 

koulutusohjelmassa. Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on saada kuvaus siitä, miten 

hoitajat toteuttavat yksilövastuista hoitotyötä sekä saada tietoa yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamisen edellytyksistä omahoitajien ja korvaavien hoitajien arvioimina. Tavoitteena 

on saada käsitys yksilövastuisen hoitotyön mallin toteuttamista edistävistä ja estävistä 

tekijöistä, jotka omahoitajien arvioimina vaikuttavat mallin toteuttamiseen tutkittujen 

osastojen hoitokulttuurissa. Tämän lisäksi on tarkoitus selvittää, minkälaista tukea 

omahoitajat ja korvaavat hoitajat kokevat tarvitsevansa yksilövastuisen hoitotyön 

toteuttamiseksi. Tutkielman avulla pyrin saamaan tietoa, jonka avulla yksilövastuista 

hoitotyötä voitaisiin kehittää. Tutkielmani ohjaajina Tampereen yliopiston hoitotieteen 

laitoksella ovat TtT, lehtori Meeri Koivula ja TtM, lehtori Tiina Mäenpää. 

 

Pro gradu –tutkielman aineiston keräisin haastattelemalla hoitohenkilökuntaa kahdessa 

noin viiden hoitajan ryhmässä eli kyseessä on ns. ryhmähaastattelu. Haastattelu tulisi 

olemaan vapaamuotoista keskustelua, jota ohjaisivat yksilövastuiseen hoitotyöhön liittyvät 

teema-alueet. Pyydänkin Teiltä lupaa saada haastatella enintään kymmentä hoitajaanne 

loka-marraskuun 2007 aikana.  

 

Osallistuminen ryhmähaastatteluun olisi vapaaehtoista. Tiedot käsiteltäisiin 

luottamuksellisesti eikä haastateltavien henkilöllisyys paljastuisi missään tutkimuksen 

vaiheessa. Tulokset julkaistaisiin sellaisessa muodossa, että haastateltuja ei voitaisi 

tunnistaa. 

 

Lämpimästi yhteistyöstänne kiittäen 

Marjo Hjerppe 

sh, TtM-opiskelija 

puh. 040 5523 375 

sähköpostiosoite: marjo.hjerppe@uta.fi 
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Liite 4. Tiedote      
     HOITAJATIEDOTE 
Tampereen yliopisto       
Hoitotieteen laitos    15.10. 2007 
Marjo Hjerppe 
 
Hei,  
 
 
Tarkoituksenani on tutkia, miten yksilövastuinen hoitotyö toteutuu Tampereen 

yliopistollisen sairaalan osastoilla. Opiskelen Tampereen yliopistossa terveystieteiden 

maisteriksi, johon sisältyy pro gradu –tutkielman tekeminen. Tutkielman avulla pyrin 

saamaan tietoa, jonka avulla yksilövastuista hoitotyötä voitaisiin kehittää. Tutkielmani 

ohjaajina ovat TtT, lehtori Meeri Koivula ja TtM, lehtori Tiina Mäenpää. 

 

Pro gradu –tutkielman aineiston kerään haastattelemalla hoitohenkilökuntaa kahdessa 

noin viiden hoitajan ryhmässä eli kyseessä on ns. ryhmähaastattelu. Haastattelu tulee 

olemaan vapaamuotoista keskustelua, jota ohjaavat yksilövastuiseen hoitotyöhön liittyvät 

teema-alueet. Keskustelu on hoitajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuvaa 

ajatustenvaihtoa, jossa ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Jokainen kokemus ja 

näkemys ovat erittäin tärkeitä, jotta tutkimuksen avulla saataisiin mahdollisimman hyvin 

tietoa yksilövastuisen hoitotyön ja omahoitajuuden toteutumisesta ja toteutumisen 

edellytyksistä. Haastattelut nauhoitetaan, jotta pystyn niitä myöhemmin analysoimaan 

luotettavasti. Osallistuminen ryhmähaastatteluun on vapaaehtoista. Tiedot käsitellään 

luottamuksellisesti eikä henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Tulokset 

julkaistaan sellaisessa muodossa, että haastateltuja ei voida tunnistaa. 

 

Toivon, että osallistut ryhmähaastatteluun ja annat oman arvokkaan osuutesi hoitotyön 

kehittämisen tueksi. Haastattelut tapahtuvat työajalla, ennalta sovittuna ajankohtana. 

Annan mielelläni lisätietoja tutkielmaani liittyen. 

 

Lämpimästi yhteistyöstä kiittäen 

 

Marjo Hjerppe 

sh, TtM-opiskelija 

puh. 040 5523 375 

sähköpostiosoite: marjo.hjerppe@uta.fi 

mailto:marjo.hjerppe@uta.fi
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Liite 5. Suostumus haastatteluun     
    SUOSTUMUS HAASTATTELUUN 
 
Tampereen yliopisto   15.10. 2007 
Hoitotieteen laitos 
Marjo Hjerppe 
 
 
 
 
Suostun osallistumaan ryhmähaastatteluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa 
yksilövastuisen hoitotyön toteutumista Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. 
 
Olen tutustunut hoitajille osoitettuun pro gradu –tutkielmasta kertovaan tiedotteeseen. 
Ymmärrän, että osallistumiseni haastattelututkimukseen on vapaaehtoista ja että, voin 
perua osallistumiseni missä haastattelun vaiheessa tahansa. 
 
 
 
 
---------------------------------------lla, ---------------.pnä, ----------------kuuta 200 
 
 
Suostumuksen antajan allekirjoitus ja ammattinimike 
 
 
 
 
 

 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja ammattinimeke 

 

 

 

 

Suostumusasiakirja on laadittu kahtena (2) kappaleena, yksi kullekin allekirjoittajalle. 

 

Marjo Hjerppe 

sh, TtM-opiskelija 

p. 040 5523 375 

sähköpostiosoite: marjo.hjerppe@uta.fi 
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Liite 6. Haastattelun teemarunko 
 
 
 
Yksilövastuinen hoitotyö 
 

• miten yksilövastuinen hoitotyö ymmärretään; mitä se on, miten se näkyy omassa 
toiminnassa 

 
 
Yksilövastuisen hoitotyön keskeiset käsitteet 
 

• vastuullisuus; miten ymmärretään, miten näkyy omassa toiminnassa 
• autonomia; miten ymmärretään, miten näkyy omassa toiminnassa 
• koordinointi; miten ymmärretään, miten näkyy omassa toiminnassa 
• kattavuus; miten ymmärretään, miten näkyy omassa toiminnassa 

 
 
Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen omassa työyksikössä / koko sairaalassa 
tällä hetkellä 
 

• toteutuuko yksilövastuisen hoitotyön malli käytännössä 
• edut / haitat  (hoitajan / potilaan / omaisen / lääkärin) kannalta vrt. esim. aiemmat 

työnjakomallit 
• mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka edistävät yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista 
• mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka estävät yksilövastuisen hoitotyön toteuttamista 

 

Tuki 
 

• kokeeko tarvitsevansa tukea, miksi 
• minkälaista tukea kokee tarvitsevansa, miksi 
• miten tuen antaminen käytännössä tulisi järjestää 

 
 
 
Yksilövastuisen hoitotyön kehittäminen 
 

• tarvitaanko kehittämistä; minkälaista, miksi  
• miten kehittämisen tulisi tapahtua; miksi 
• minkälaisia mahdollisuuksia hoitajalla on kehittää yksilövastuista hoitotyötä 
• miten itse voisit / haluaisit kehittää hoitotyötä  

 
 
 
Muut teemaan liittyvät asiat 
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