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hoitajien käsityksiä inhimillisten resurssien johtamisesta työssään ja minkälaisia voimavaroja
heillä kokemuksensa mukaan oli johtaa niitä.

Tutkimus  oli  laadullinen.  Tutkimusaineisto  kerättiin  puolistrukturoidulla  teemahaastattelulla
joulukuussa 2004  ja  tammikuussa 2005. Tutkimus kohdennettiin  yliopistosairaalan 14 osas
tonhoitajalle.  Teemahaastattelun  teemat  muodostuivat  inhimillisten  resurssien  johtamisesta.
Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Osastonhoitajien inhimillisten resurssien johtamisessa korostui hoitotyön päivittäisen toimin
nan organisoinnin ja henkilöstöhallinnoinnin työnjohdollisten tehtävien merkitys. Osastonhoi
tajat halusivat edistää henkilökunnan ammatillista kasvua ja kehittymistä, mutta heillä ei ollut
välineitä palkita henkilöstöä. Inhimillisten resurssien johtaminen ilmeni kannustavana ja tukea
antavana  johtamisena,  avoimena  työilmapiirinä  ja  työntekijöiden  mahdollisuutena  osallistua
päätöksentekoon.  Osastonhoitajan  rooleista  korostui  oman  yksikön puolestapuhujan  rooli  ja
tulkkina toimiminen työyksikön ja muun organisaation välillä.

Osastonhoitajat halusivat  itse laajaalaista  lisäkoulutusta, joka sisältäisi ammatillisen osaami
sen hallintaa ja työyhteisön kehittämiseen sekä omaan ammatilliseen kasvuun liittyvää koulu
tusta. Osastonhoitajat kokivat, että heillä on vastuuta ja valtaa omassa yksikössään vaikuttaa
henkilöstövoimavarojen  johtamiseen.  Yksikön  ulkopuolella  heillä  ei  asemaansa  perustuvaa
valtaa ollut.

Tutkimuksessa  tuotettua tietoa voidaan hyödyntää  sekä hoitotyön  johtamisen suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa että hoitotyön johtamistutkimuksen painopisteidenalueiden arvi
oinnissa.
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The aim of  this  study was  to described  the  experiences which  managers within  the  field of
specialized health care have of  the human resources management, their views about the sig
nificance  of    the  human  resources  management,  and  also  how  management  should  be  im
proved from the perspective of the human resources management.

The  study  was  qualitative  in  nature.  Material  for  the  study  was  collected  through  half
structured theme interviewing. Interviews  were carried out in December 2004 and in January
2005.   The core research group consisted of 14 nurse managers  in central hospitals. The re
search material was treated by applying the inductive content analysis method. The theme of
the interviews was the performance of the management of human resources.

The result of the study revealed that the work of the ward manager contains leadership, nurs
ing  in  practice,  coordination  and  interaction,  personnel  administration.  Ward  managers
wanted to promote staff`s professional growth and development but they had few resources to
reward their staff.

Ward managers themselves wished to receive extensive additional education. This education
should  include knowledge to increase the management of one´s professional skills, manage
ment skills, education involving the development of work community and one´s own profes
sional  growth.  Ward  managers  had  power  and  responsibility  influenced  to  the  human  re
sources management in their own ward but outside the ward they didn`t have power based on
position.

These results can be used in planning and evaluating professional development of nurse lead
ers. They can be used also for the estimation of the leadership research priorities in nursing.

Key words: nursing management, human resources management, leading, ward sister
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Terveydenhuollon  palvelujen  hyvä  laatu,  riittävyys  ja  toiminnan  taloudellisuus  edellyttävät

kaikkien voimavarojen kokonaisvaltaista ohjausta. Tärkeimpänä resurssina voidaan pitää hy

vin  koulutettua  ja  ammattitaitoista  henkilöstöä.  Terveydenhuolto  on  erityisen  työvoimaval

tainen  ala,  jonka  tuloksellisuuden  lisääminen  riippuu  pitkälti  henkilöstön  kehittämisestä

(STM 1993, STM 2003.) Inhimillisten voimavarojen johtamisen merkitys korostuu lähitule

vaisuudessa. Työministeriön tekemien selvitysten mukaan henkilöstön saatavuus  ja hankinta

tulevat vaikeutumaan,  joten sairaalaorganisaatioidenkin on kiinnostuttava yhä enemmän ole

massaolevasta henkilöstöstään. Organisaatioiden johdolle tämä merkitsee lisääntyvää paneu

tumista  henkilöstö  ja  resurssikysymyksiin. Osastonhoitajien  johtaminen  painottuukin  tule

vaisuudessa  yhä  enemmän  kliinisen  hoitotyön  tekemisestä  inhimillisten  resurssien  ja  lea

dership  eli  ihmissuhdejohtajuuden    osaamiseen  (Allen  1998,  Narinen  2000,  Sinkkonen  &

Taskinen 2002, Mettiäinen ym. 2003). Organisaation rakenteessa, vastuualueissa ja työtehtä

vissä tapahtuvat muutokset vaativat uusien taitojen kehittämistä. Johdon  ja esimiesten haas

teita  ovat  osaamisresurssien  kehittäminen  ja  palkitseminen,  voimavarojen  vapauttaminen,

ammattiidentiteetin kehittymisen tukeminen, vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollis

taminen sekä työhön ja organisaatioon sitouttaminen. (Ruohotie 2000.)

Keskeiseksi johtamistoiminnoikseen osastonhoitajat ovat itse nimenneet sairaanhoitajien yk

silöllisestä hyvinvoinnista huolehtimisen, hyvän työilmapiirin luomisen, yhteistyön ja henki

lökunnan koulutusmahdollisuuden edistämisen (Koivula & Paunonen Ilmonen 2001). Hoito

työn johtamisen kehityssuuntiin on kuitenkin kiinnitetty hämmästyttävän vähän huomiota,

ottaen huomioon, että pelkästään kuntatyönantajan palveluksessa on noin 125 000 terveyden

huollon ammattilaista, joilla valtaosalla on lähiesimiehenä hoitotyön johtaja, osastonhoitaja

tai ylihoitaja. Osastonhoitajien työ on sekoitus virallista ja epävirallista toimivaltaa ja vastuu

ta. Tästä seuraa, että hoitotyön johtajien asema, päätöksenteko mahdollisuudet ja toimivalta

ovat epäselviä (Simoila 2003). Hoitotyön johtajan tehtävänä on hoitotyön aseman selkiyttä

minen ja statuksen vahvistaminen terveydenhuollon organisaatioiden moniammatillisessa

päätöksenteossa (Telaranta 1997).

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eri

koissairaanhoidossa työskentelevien osastonhoitajien käsityksiä inhimillisten resurssien joh

tamisesta työssään ja minkälaisia voimavaroja heillä on kokemuksensa mukaan toteuttaa in
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himillisten resurssien johtamista. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, koska Suomen terveyden

huollon johtamiseen on kiinnitetty huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Li

säksi tulevina vuosina henkilöstöä siirtyy pois työelämästä ja terveydenhuoltoala joutuu yhä

aktiivisemmin kamppailemaan hyvän työvoiman houkuttelemisesta alalle ja edelleen luo

maan hyvinvoivia ja tehokkaita työyksikköja. Lähijohtajien merkitys tälle työlle on kiistatta

merkittävä. Panostukset työelämän sisällölliseen ja ihmiskeskeisen johtamiskulttuurin kehit

tämiseen heijastuvat potilaiden hyvään kohteluun ja hoitotyön laatuun. Lisäksi visioiden ja

strategioiden toteutumiselle on oleellisen tärkeää, että hoitotyön ydinjoukko sitoutuu niiden

toteutumiseen. Jos henkilöstövoimavarat ovat tehtyjen ratkaisujen ja valintojen takana on

menestymiselle hyvät edellytykset.
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2 OSASTONHOITAJA HOITOTYÖN JOHTAJANA

Hoitotyön johtaminen on hallinnollista toimintaa, jonka sisältö muodostuu toimintapolitiikan

määrittelemisestä, voimavarojen ja toiminnan suunnittelusta sekä hallinnoinnista, tiedottami

sesta, budjetoinnista,  toiminnan seurannasta,  arvioinnista  sekä  toiminnan koordinoinnista  ja

henkilöstöhallinnosta. (Henry, Lorensen & Hirschfeld 1992.) Hoitotyön johtamisen perusasi

oihin kuuluu terveydenhuollon lainsäädännön, ohjeiston ja valvonnan eurooppalainen, valta

kunnallinen ja alueellinen tunteminen. Hoitotyön palveluiden kehittäminen asiakkaan ja väes

tön tarpeiden, kansainvälisten ja kansallisten terveyspoliittisten painoalueiden ja paikallisten

erityispiirteiden  mukaisesti  nähdään hoitotyön  johtamisen keskeisimpänä  tehtävänä. Lisäksi

jokaisella hoitotyön ammattiryhmällä on myös eettiset ohjeet, periaatteet ja sitoumukset, jot

ka ovat perustana esimiestyölle. (Telaranta 1999, Simoila 1999, Lorensen ym. 2001.) Hoito

työn  johtaminen  on  luottamuksen  ylläpitoa organisaatioon,  sen  tulevaisuuteen,  johtamiseen

sekä  johtajaan. Hoitotyön  johtaja  luo edellytykset näyttöön perustuvalle toiminnalle,  luoden

puitteita  sitä  tukevalle  kulttuurille  sekä  vahvistaen  tieteellistä,  kriittistä  ajattelua  ja  muita

valmiuksia. (Sinkkonen 2000.)

Johtamisen kohteen ja sisällön määrittelyssä on jaettu kaksi osaaluetta: asioiden johtaminen

(management) ja ihmisten johtaminen (leadership). Johtamistapoja ei voida erotella näin kar

keasti, vaan johtaja käyttää molempia johtamistapoja työssään. Asioiden johtamiseen sisältyy

organisaation strategioita ja päämääriä koskevaa päätöksentekoa, organisoimista ja arviointia.

Management johtaminen tarkoittaa siten aikaansaamista, suorittamista, vastuussa olemista ja

velvollisuuksien hoitamista. Sen keinoina ovat organisaation rakenteet, toimintajärjestelmät,

teknologiat ja resurssit. Leadershipjohtaminen käsitetään organisaatiossa toimivien ihmisten

toimintaan ja mielipiteisiin vaikuttamiseksi ja ohjaamiseksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Sil

lä  pyritään  saamaan  organisaation  inhimilliset  voimavarat  käyttöön.  (Kinnunen  1992,

Strömmer  1999,  Lorensen  ym.  2001.)  Kotterin  (1999)  mukaan  ihmisten  johtaminen  eroaa

asioiden johtamisesta merkittävissä määrin kuitenkin niin, että ne täydentävät toisiaan. Asioi

den  johtamisella  pyritään  saavuttamaan  järjestystä  ja  pysyvyyttä  organisaatiossa,  kun  taas

ihmisten johtamisella on tarkoitus saavuttaa aikaan muutosta ja liikettä.

Hoitotyön johtamisessa korostuu ihmisten johtaminen sekä potilaiden, asiakkaiden ja väestön

hyvän hoidon toteuttamisen edellytysten  luominen. Lisäksi hoitotyön  johtamisessa korostuu

hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten urakehityksen ja ajan tasalla olevan tietotaidon ja
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työssä jaksamisen edistäminen sekä jatkuva organisointi. (Telaranta 1999, Lauri 2003.) Hoi

totyön johtaminen merkitsee mahdollisimman hyvien edellytysten luomista hoitotyölle ja sen

kehittämiselle  sekä  yhteiskunnassa  että  yksittäisessä  organisaatiossa.  Osastonhoitaja  toimii

hoitohenkilökunnan esimiehenä ja yhteistyökumppanina sekä organisaation muiden esimies

ten tasavertaisena kollegana ja yleensä hänellä itsellään on myös esimies.(Parviainen & Sar

vimäki 1999.) Hoitotyön johtajat eivät työskentele tyhjiössä, vaan ovat jatkuvasti yhteydessä

sekä organisatioonsa että ympäröivään maailmaan (Lorensen ym. 2001).

Sinkkosen  ja  Taskisen  (2002)  mukaan  henkilöstöjohtamisen  osaamisvaatimuksia  pidetään

asioiden  johtamista  tärkeämpinä  hoitotyön  johtajilla.  Henkilöstöjohtaminen  käsittää  kaiken

vuorovaikutuksen organisaation ja työntekijän välillä. Siihen sisältyy tehtävät, joita tarvitaan

tukemaan  henkilöstöön  liittyviä  toimintoja.  (Narinen  2000.)  Hoitotyön  johtajalla  on  vastuu

henkilöstön  kehittämisestä  ja  toimintaedellytysten  luomisesta.    Onnistunut  toiminta  riippuu

suurelta  osin  henkilökunnan  ammattitaidosta,  asiantuntemuksesta  sekä  koko  työyhteisön

osaamisen tasapainosta, minkä vuoksi  jokaisen työntekijän pitäisi  saada käyttää kykyjään  ja

luovuuttaan (Paukkala ym. 2001). Osaamisen johtaminen muuttaa johtajan roolin uusien op

pimismahdollisuuksien tunnistajaksi (Sydänmaalakka 2000).

Tärkeimmiksi tehtäväalueiksi osastonhoitajat ovat itse arvioinneet työnjohtotehtävät (Sipinen

& Tiainen 1999, Narinen 2000, Kleiman 2003), kehittämiseen (Lorensen ym. 1998, Narinen

2000,  Pahkala  ym.  2000),  henkilöstöhallintoon  (Narinen  2000,  Kleiman  2003),  tiedottami

seen, koordinointiin sekä voimavarojen ja henkilöstöön liittyvät tiedot ja taidot (Dufva 1995,

Lorensen  ym  1998).  Keskeisiksi  johtamistoiminnoikseen  osastonhoitajat  ovat  nimenneet

myös  sairaanhoitajien  yksilöllisestä  hyvinvoinnista  huolehtimisen,  hyvän  työilmapiirin  luo

misen,  yhteistyön  ja  henkilökunnan  koulutusmahdollisuuden  edistämisen  (Narinen  2000,

Koivula  &  PaunonenIlmonen  2001).  Terveydenhuollon  organisaatioiden  johtamisen  ydin

kohteiksi he ovat nähneet potilaskeskeisen hoitotyön, hyvän toiminnan koordinoinnin eri yk

siköiden  välillä,  tehokkaiden  hoitopolkujen  luomisen  ja  monitaitoisen  henkilökunnan  (Ge

linas & Manthey 1997). Esimiehen tärkeäksi tehtäväksi nähtiin myös vapauttaa alaisessa pii

levät voimavarat ja nähdä heidät yksilöinä ja erilaisuuden voimavarana eikä uhkana (Pahkala

ym. 2000). Tärkeiksi osaamisalueiksi osastonhoitajat arvioivat henkilökunnan motivoimisen,

ristiriitojen käsittelyn ja tiedon merkityksen hoitotyössä (Sinkkonen & Taskinen 2002). Hoi

totyön  johtajilta  vaadittiin  kykyä  visionaarisyyteen  ja  muutoksen  johtamiseen  (Gelinas  &

Manthey 1997) Osastonhoitaja hoitaa päivittäistä toimintaa, voimistaa henkilökuntaa, raken



8

taa tuottavia tiimejä, pitää laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä yllä. Myös budjetointi, strate

ginen suunnittelu ja markkinointi kuuluvat osastonhoitajan tehtäviin heidän oman näkemyk

sensä mukaan. (Kleiman 2003.)

Johtamisosaamisen  kehittämisessä  korostui  ihmisten  johtaminen  asioiden  johtamista  tärke

ämpänä (Gould ym. 2001, Sinkkonen & Taskinen 2001). Perinteisistä osastonhoitajan tehtä

vistä osastonhoitajat selviytyivät mielestään hyvin (Mettiäinen ym. 2003). Suurin kehittämis

tarve oli hoidon standardien kehittämisessä, laadun hallinnassa ja näyttöön perustuvan hoito

työn kehittämisessä (Sinkkonen & Taskinen 2002). Osastonhoitajat olivat epävarmoja myös

inhimillisten  resurssien  johtamisessa,  talous  ja  tietoteknisissä  asioissa  (Gould  ym.  2001).

Puutteita ilmeni taloushallinnon, tietotekniikan ja tutkimustyön taidoissa. Toimintaa ohjaavat

säädökset he hallitsivat hyvin  ja toimivat mielestään delegoivina  johtajina, mutta eivät arvi

oineet tulosten mukaan riittävästi henkilökunnan toimintaa eivätkä antaneet riittävästi palau

tetta  alaisilleen.  (Mettiäinen  ym.  2003.)  Osastonhoitajat  kokivat  tarvitsevansa  lisää  tietoa

hoidon  teoriasta,  hoitotieteen  nykyvaiheesta  sekä  taloushallinnosta  erityisesti  kustannuslas

kentaan,  liittyvistä asioista  (Dufva 1995,  Antrobus &  Kitson 1999). Tietoa ei ole  riittävästi

hoitotyön  johtajien  nykyisestä statuksesta  ja koulutusvaatimuksista  (Kleiman 2003). Henki

löstön osaamisen kehittämisessä hoitotyön johtajilla on myös kehittämisen varaa. Tietoa heil

lä on kehittämisen tarpeesta, mutta ei niistä keinoista, joilla tavoitteeseen päästään ( Lorensen

ym. 2001.)

Suonsivu (2003) tutki masentuneiden työntekijöiden pahoinvoinnilleen antamia merkityksiä.

Osastonhoitajan masennuksen laukaisija oli työn muutosten ja vaatimusten ristiriita. Tulosten

mukaan vanhempien osastonhoitajien ammatillinen kompetenssi ei riittänyt  täyttämään työn

nykyisiä vaatimuksia. Ne johtajat olivat tyytyväisiä, jotka tunsivat olevansa päteviä tehtäviin

sä ( Gould ym. 2001). Myös Cameron ja Masterson (2000) tutkivat osastonhoitajien roolia ja

tekijöitä,  jotka vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa suoriutua tehtävistään. Osastonhoitajat

kokivat henkilökohtaisen kasvun ja käytännön hoitotyön toteuttamisen välillä ristiriitaa. Hoi

totyön  johtajat yrittivät selviytyä ulkoisten  ja  sisäisten paineiden vastaamisen  ja kehittämis

tarpeiden välillä.

Elovainio ym. (2002) tutkivat johtamisen ja  päätöksenteon yhteyttä työntekijöiden tervey

teen. Oikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko ja henkilöstön kohtelu olivat yhteydessä hy

vään itsearvioituun terveyteen ja vähentyneisiin psyykkisiin rasitusoireisiin. Päätöksenteon
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oikeudenmukaisuus oli yhteydessä myös sairauspoissaoloihin. Hoitohenkilökunnan voimaan

tumista edisti työtyytyväisyys, uran jatkuvuus, arvossa pitäminen, luottamus, avoin kommu

nikaatio, matala hierarkia organisaatiossa ja jaettu hallinto. Johtamisessa on keskityttävä hen

kilöstön yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen työelämässä, koska ne olivat ylivoimai

sesti tärkein hoidon laatua edistävä tekijä. (Kvist 2004.)

Osastonhoitajan toimenkuvan muutosta on pohdittu jo kauan. Jankolan (1988) tutkimuksessa,

joka  oli  osa  terveydenhuollossa  toimivien  osastonhoitajien  johtamistyön  roolivaatimuksia

hoitamisen  inhimillistämisessätutkimushanketta osoittautui,  että osastonhoitajien  tulisi kes

kittyä erityisesti  johtamistyöhön, eli toiminnan suunnitteluun, seurantaan, arviointiin, työyh

teisön kehittämiseen,  alaisten  motivointiin  ja  tukemiseen.  (Jankola 1988.) Tutkimusten mu

kaan  osastonhoitajat  kuitenkin  haluavat  toimia  ja  vaikuttaa  ensisijaisesti  käytännön  hoito

työssä, vaikka osallistuminen potilaiden välittömään hoitoon onkin vähentynyt muiden tehtä

vien  määrän  vuoksi.  Toisaalta  tämä  antaa  myös  asiantuntijuutta  ja  legitimaatiota  hoitotyön

johtajien toiminnalle. (Willmot 1998, Antrobus & Kitson 1999.) Narisen  (2000) tutkimuksen

mukaan osastonhoitajat tekevät edelleen lähes puolet ajastaan kliinistä työtä. He myös tunsi

vat olevansa päteviä kliinisissä tehtävissä (Gould ym. 2001, Mettiäinen ym. 2003). Se arvioi

tiin tärkeäksi johtamiseen liittyväksi osaalueeksi myös Narisen (2000) tutkimuksessa, koska

yksikön henkilöstön kautta se on suoraan yhteydessä lopputulokseen eli potilaan hyvään hoi

toon.

2.1 Osastonhoitajan valta ja vastuu

Sairaalaorganisaatioissa vallitsevat oma  kulttuuri ja siihen liittyvät arvot, normit ja artefaktat

(Kinnunen 1992). Niiden ymmärtäminen voi olla sairaalan ulkopuolella työskentelevälle vai

keaa, koska sairaaloiden professionaalinen organisaatiokulttuuri on erityislaatuinen hierarki

oiden, ammattikielen,  linjaorganisaatioiden,  tapojen  ja  sääntöjen kokonaisuus,  joka  säätelee

jäsentensä roolia ja asemaa (Isohanni 1997).

Henry  Minzberg  (1989) on  luokitellut  terveydenhuollon organisaatioiden perusosien  raken

teen  ja  hallinnon  toimijoineen.  Terveydenhuollon  organisaation  ydintoimintoja  toteuttavat

hoitotyöntekijät,  lääkärit  ja  muut  välittömään  potilashoitoon  tai  asiakastyöhön  osallistuvat

ammattiryhmät ja yksiköt. Keski ja lähijohdossa työskentelevät esimerkiksi tulosyksikköjoh

tajat  ja vastaavat, osastonhoitajat  ja –lääkärit sekä muut vastaavien yksikköjen  lähijohtajat.
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Sairaanhoitopiirien ja yksittäisten sairaaloiden johtajat sekä terveyskeskusten johtavat lääkä

rit, hallintoylihoitajat  ja talousjohtajat muodostavat organisaatioiden ylimmän johdon. Orga

nisaation analysoiva osa käsittää sairaaloissa tutkimus, kehittämis ja suunnitteluhenkilöstön.

Tukiosa  ja  –henkilöstö  koostuu  terveydenhuollon  organisaatiossa  toimisto  ja  huoltohenki

löistä  sekä  heidän  yksiköistään.  (Mintzberg  1989.)  Terveydenhuollon  organisaatiot  ovat

poikkeuksellisia  moniin  muihin  organisaatioihin  verrattuna,  koska  niissä  on  vaikea  rajata

täsmällistä  ryhmää  ihmisiä,  jotka keskittyvät pelkästään  hallinnolliseen päätöksentekoon  tai

johtamistyöhön. Terveydenhuollon organisaatiossa kuvaavaa on työskennellä samanaikaisesti

sekä hallinnossa että potilashoidossa. (Kinnunen 1992.)

Terveydenhuollon hoitotyön  johtaminen on ollut vuosikymmenten ajan sekoitus virallista  ja

epävirallista,  legitiimiä ja eilegitiimiä toimivaltaa ja vastuuta. Hoitotyön johtajat ovat muo

dollisesti “vain” hoitohenkilöstön esimiehiä, vaikka käytännössä heiltä odotetaan, että osastot

toimivat 24 tuntia vuorokaudessa kustannustehokkaasti. Virallinen johtajuus on edelleen lää

käreillä, mikä näkyy palkkauksessa ja päätöksentekomahdollisuuksissa, asemassa ja toimival

lassa.  Hoitotyö  mukautuu  ja  jää  näkymättömäksi,  kun  virallista  johtajuutta  määritel

lään.(Telaranta 1997, Simoila 2003.) Valta, vastuu ja reviiriongelmat ovat keskeisiä sosiaa

li  ja  terveydenhuollossa  ja  ovat  osa  syynä  johtamisen  toimimattomuuteen  (Kangas  1999).

Narisen (2000) tutkimuksen mukaan suomalaiset osastonhoitajat kokivat, että heillä on melko

vähän  itsenäistä  asemaan  perustuvaa  päätösvaltaa.  Osastonhoitajat  kuitenkin  uskoivat,  että

tulevaisuudessa  henkilöstöhallinnon  ja  taloushallinnon  tehtävien  lisääntyessä  myös  vallan

käyttö lisääntyisi. Lewisin (1993)  tutkimuksessa osastonhoitajat kuvailivat valtansa perustu

van useimmiten asiantuntijuuteen. Asemaan  liittyvää  valtaa osastonhoitajat  eivät kuvanneet

ja neljäsosa vastaajista koki, ettei heillä ole lainkaan valtaa.

Hoitotyön johtajan tehtävänä on hoitotyön aseman selkiyttäminen ja statuksen vahvistaminen

terveydenhuollon  organisaatioiden  moniammatillisessa  päätöksenteossa  (Telaranta  1997).

Esimerkiksi  Kuokkasen  tutkimuksessa  (2003)  sairaanhoitajat  kokivat  suurimmaksi  esteeksi

valtaistumiselle  byrokraattiset  organisaatiorakenteet  ja  todellisten  vaikutusmahdollisuuksien

puutteen, joka aiheuttaa turhautumista ja vähentää työhön sitoutummista.

STM:n loppuraportin (1998) mukaan niissä projekteissa,  jotka koskevat hoitotyön hallinnon

ja johtamisen sisällön kehittämistä nousee esiin tarve etsiä hoitotyön johtamiselle uusia sisäl

töjä ja menetelmiä. Haasteet nousevat siitä, että terveydenhuollon organisaatioissa on tapah
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tunut merkittävää vastuun, tehtävien ja päätösvallan siirtymistä organisaation ylimmältä joh

dolta  keski  ja  lähijohdolle.  (STM 1998.)  Hoitotyön  hallinnon  madaltuminen  on  muuttanut

hoitotyön johtajien keskinäistä työnjakoa. Tehtäviä ja valtaa on siirretty ylihoitajilta osaston

hoitajille,  jolloin osastonhoitajien asema on muutoksessa vahvistunut. (Sinkkonen 1994, Ra

simus 1995, Willmot 1998.)

2.2 Inhimillisten resurssien johtaminen osastonhoitajan työssä

Organisaatioissa alettiin jo 1950 ja 1960 luvuilla kiinnittää huomiota henkilöstöön resurssi

na, johon kannattaa investoida ( Mattila & Saarinen 1992,  Saarinen 1994). Inhimillisten re

surssien johtamisen   käsite (human resource management, HRM) on saanut alkunsa Ray

mond Milesin (1975) tutkijoille esittämästä teoriasta. Sen lähtökohtana oli, että ihmiset kas

vavat ja kehittyvät työssään ja heillä on potentiaalista osaamista, jota johdon tulisi tukea ja

siten luoda edellytykset kunkin työntekijän yksilölliselle kehittymiselle. Milesin mukaan or

ganisaatio muodostuu organisaatiomuuttujista, kuten teknologiasta ja tavoitteista sekä ih

mismuuttujista, joita ovat kyvykkyys, asenteet, arvot ja tarpeet. Johtamisen tehtävänä on yh

distää nämä muuttujat tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Vuoren (1993) mukaan HRM korostaa

ihmisen näkemystä inhimillisenä voimavarana ja pääomana. Suomen kielisinä käsitteinä on

käytetty myös henkilöstövoimavarojen ja henkisten resurssien johtamista (Strömmer 1999).

Syitä teorian hitaaseen liikkeellelähtöön on useita. Henkilöstöön panostaminen, kuten rekry

tointi ja  koulutus, on nähty organisaatioissa pelkästään menoeränä kytkemättä sitä tulokseen.

Palkkausta  ja  henkilöstön  kehittämismenoja  on  tarkasteltu  laadullisesti  samanlaisina  me

noerinä (Vuori 2003.) Taloustieteen ja oppimisteorian kontaktipinta on ollut lähes olematon

ta: on tutkittu vain yksilöiden osaamista ja oppimista ja osaamistason luokittelukriteerinä on

käytetty koulutodistuksia, vaikka todellinen osaaminen ei kaikissa tapauksissa vastaa koulu

todistuksilla osoitettua taitoa. Ongelmista keskeisin on aineettoman  varallisuuden  nimeämi

sen ongelma: tiedon ja osaamisen tuotannollista arvoa ei ole osattu mitata. Operationalismin

nimissä on ajateltu, että mitä ei voi mitata ei ole olemassa. Ja mitattaessa on mitattu resurssi

en käyttöä kykenemättä perustellulla tavalla kytkemään kustannuksia henkilöstön kehittämi

sen hyötyihin. Pelkästään kustannuksiin  ja kustannusleikkauksiin keskittyminen on  johtanut

vaaralliseen  tehokkuusajatteluun    tehokkuusindeksin  nimittäjää  voidaan  supistaa  aina  nol

laan saakka. Tai sitten on osattu mitata vain lyhytaikaisia investointihyötyjä, mikä sekin ran

kaisee  nimenomaan  inhimillisten  voimavarojen  kehittämistä.  (Taatila  2004).  Esimerkiksi
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Pfeffer (1997) huomauttaa, että inhimillisten voimavarojen kehittäminen on yrityksissä ollut

eri asemassa kuin investoinnit fyysiseen pääomaan tai tutkimukseen. Henkilöstön kehittämi

sen kustannukset  on katettava  välittömästi,  mutta hyödyt  näkyvät  vasta  ajan päästä  ja  tiuk

koina aikoina on leikattu ensimmäiseksi juuri henkilöstön kehittämisvoimavaroista.

Henkilöstöjohtamista  voidaan  lähestyä  kahdesta  pääulottuvuudesta  eli  välineellisestä  ja  hu

manistisesta ulottuvuudesta. Välineellinen ”kova” näkemys painottaa rationaalista, määrällis

tä  ja  liiketoiminnan  strategista  ihmisjohtajuuden  ulottuvuutta.  Suorituskyvyn  ja  yrityksen

yleisen  kilpailukyvyn  parantaminen  ovat  korostuneita  johtamistoiminnassa.  Humanistisessa

”pehmeässä” painotuksessa  yrityksen strategiaa ja kilpailukykyä lähestytään johtamalla hen

kilöstön  osaamista,  sitoutumista,  työssä  viihtymistä,  mukautumista  työhön  ja  motivaatiota.

Henkilöstö  nähdään  lisäksi  aktiivisina  toimijoina.  (Storey  1989,  Stone  2002,  Syväjärvi  &

Stenvall  2003).  Simoilan  (2002)  mukaan  tehokas  hoitotyön  johtaja  yhdistää  organisaation

strategian  ja  henkilöstöjohtamisen  ja hallitsee myös asioiden  johtamisen taidon. Henkilöstö

hallinnon  rutiinien  tehokas  hoito  jättää  aikaa  varsinaiselle  ihmisten  johtamiselle  (Simoila

2003). Vuori (2003) lähestyy ulottuvuuksia siten, että kyseenalaistaa tehokkuuden arvioinnin

terveydenhuollon  alalla.  Ymmärtämällä  organisatorisia  kustannuksia  paremmin  ja  yhdistä

mällä  tieto  inhimillisten  resurssien  johtamisen  ideologiaan,  voidaan  vapauttaa  henkilöstö

voimavaroja lisäämättä välttämättä henkilöstöresursseja.

Rajalan (1998) mukaan  inhimillisten resurssien  johtaminen on tuonut perinteiseen henkilös

töhallintoon uusia elementtejä tai oikeastaan kokonaan uuden ihmisten omia mahdollisuuksia

ja  kehittymistä  tukevan  ja  tulevaisuudensuuntautuneisuutta  korostavan  paradigman  (Rajala

1998). Inhimillisten resussien johtamisen (Human Resource Management, HRM) käsitettä ei

pidä käyttää henkilöstöjohtamisen (Personnel Management) synonyymina, vaikka suunnitte

lun, organisoinnin, henkilöstön hankinnan, koulutuksen ja työtä edistävien olosuhteiden, oh

jaavan johtamisen ja päätöksenteon, toimintojen yhteen saattamisen eli koordinoinnin, rapor

toinnin  ja  budjetoinnin käsitteet  (Gulick 1937  ns. POSDCORB) ovat käytössä molemmissa

johtamistyyleissä. Näiden käsitteiden merkityssisällöt ovat kuitenkin erilaiset. Keskeisin ero

Beardwellen  ja Holdenin (1997) mukaan on siinä, että inhimillisten resurssien  johtamisessa

henkilöstö ei ole kustannus vaan tavoitteita palveleva voimavara.

Inhimillisten  resurssien  johtamisen  on  oltava  koko  organisaation  kattava  filosofia,  joka  il

mentää organisaation suhtautumista henkisiin resursseihin, jolloin se näkyy niin strategisessa
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toimintapolitiikassa  kuin  työn  arkikäytännöissäkin.  Yksittäiset  henkilöstövoimavarojen  pai

notukset harvoin tuottavat tulosta. Henkilöstö on otettava mukaan niin strategioiden rakenta

miseen kuin toteuttamiseen. Tiedotus kulkee näin myös alhaalta ylös. (Harisalo 1991, Pfeiffer

& Veiga 1999.) Henkilöstöjohtaminen  ja  motivointi ei ole  vain  henkilöstöhallinnon  tehtävä

vaan kuuluu keskeisesti koko johtajuuteen. Yksilölliset tarpeet nähdään resurssina, jotka kan

nustavat uusiin ratkaisuihin ja työkäytäntöihin. Niiden avulla organisaatiossa myös opitaan.

( Rajala 1998). Ranki (2000) korostaa osaamisen merkitystä henkilöstövoimavarojen osateki

jänä. Osaaminen sinänsä ei riitä, vaan työelämässä tarvitaan myös oppimisen taitoa (Kuvio1).

Harisalon (1991) mukaan inhimillisten resurssien johtaminen voidaan määritellä organisaati

on osaamis ja oppimiskapasiteetin jatkuvaksi aktivoinniksi.

HENKILÖSTÖVOIMAVARAT

Osaamisen ja henkilöstön  Henkilöstömäärä ja  Työyhteisön

laadulliset ominaisuudet rakenne toimivuus

osaaminen ja oppiminen henkilöstömäärä työilmapiiri

kokemus työsuhteen laatu työtyytyväisyys

koulutus ikärakenne johtaminen

uudistumis ja työkyky sukupuoli työolot

vaihtuvuus työajan käyttö palkitseminen

työajan jakautuminen

KUVIO 1 Henkilöstövoimavarat  Rankia (2000) mukaillen

Devannan ym. (1984) mukaan inhimillisten voimavarojen johtamisen kehään kuuluvat henki

löstövalinnat, tuloksellisuus, arviointi, palkitseminen ja kehittämistyö (Kuvio 2). Kehän idea

perustuu  siihen,  että organisaation  tuloksellisuus  on  kaikkien  henkilöstötoimintojen  aikaan

saannosta. Henkilöstön valinnalla turvataan organisaation parhaat mahdolliset ihmiset suorit
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tamaan työtehtäviä. Tuloksellisuutta arvioimalla palkitseminen jakautuu oikeudenmukaisesti.

Ihmisiä motivoidaan  liittämällä palkkiot korkeatasoisiin työsuorituksiin  ja  tuloksellisuuteen.

Kehittämistyöllä parannetaan tuloksellisuutta ja sen edellytyksiä. (Sädevirta 1994.)

Palkitseminen

Kehittäminen

KUVIO 2 Inhimillisten resurssien johtamisen kehä Devannan ym. (1984) mukaan

Inhimillisten  resurssien  johtamisessa  on  Kauhasen  (2003)  mukaan    kysymys  nimenomaan

siitä, miten  ja minkälaista henkilöstöä organisaatioon hankitaan, miten henkilöstöä ohjataan

ja  johdetaan  päivittäistyössä,  miten  organisaation  ja  henkilöstön  suoriutumista  arvioidaan,

miten henkilöstöä palkitaan hyvistä suoritteista, miten henkilöstöä kannustetaan kehittämään

itseänsä  sekä  miten  heikosti  menestyneitä kannustetaan  ja sijoitetaan organisaatioon  tai  sen

ulkopuolelle. Henkilöstövoimavarojen johtaminen kulminoituu siihen, miten esimiehet ja or

ganisaation ylin johto ymmärtävät henkilöstövoimavarojen hyödyntämisen mahdollisuudet ja

miten he käytännössä hyödyntävät henkilöstön osaamisen ja luovat edellytyksiä sen kehittä

miselle ja käyttämiselle.(Kauhanen 2003).

2.2.1 Henkilöstövoimavarojen suunnittelu

Henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeisin tehtävä on varmistaa, että henkilöstövoimava

rat ovat oikein mitoitetut ja kohdennetut. Henkilöstön rekrytoinnin ja kehittämisen tulee olla

suunnitelmallista investointia organisaation voimavaroihin. (VM 2001.)  Miettisen (1999)

mukaan hoitotyön henkilöstövalinnoissa on jatkuvasti etsittävä aktiivisia, uudistushaluisia,

luovia, teoreettisesti ja käsitteellisesti ymmärtäviä ja hoitotoiminnallisesti taitavia sekä erilai

sia osaamisalueita omaavia hoitajia. Henkilöstöhankinnan apuna voidaan käyttää erilaisia

mittareita, joilla edellä kuvatunlaiset muutosagentit voidaan löytää.

Henkilöstövalinta Tuloksellisuus Arviointi
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Henkilöstöhankinta perustuu tavallisesti toiminnan vuosisuunnittelun yhteydessä laadittavaan

henkilöstösuunnitelmaan, joka osoittaa henkilöstötarpeen (Kauhanen 2003). Valtionvarain

ministeriön henkilöstöosasto on kehittänyt osaamisen hallinnan ja arvioinnin mallin, joka on

julkaistu henkilöstötilinpäätöksen käsikirjan yhteydessä käytettäväksi konkreettisena

johtamisen työkaluna. Osaamisen johtamisen malli, tehtävät ja toteutus rakentuu kuvion 3

mukaisesti. ( VM 2001.)

Tehtävien

 ja osaamisten määrittely Toimenpiteiden

suunnittelu, toteutus

Ydinosaamisten Osaamiskartan  Osaamisten Vajeanalyysi  ja seuranta

tunnistaminen ja luonti arviointi

määrittely

KUVIO 3 Osaamisen johtamisen malli (VM 2001)

Ydinosaamisen tunnistamisella tarkoitetaan organisaation menestymisen, asiakkaiden nykyi

sistä ja tulevista tarpeista lähtevän toiminnan kannalta keskeisten osaamisten löytymistä.

Ydinosaamisten pohjalta määritellään tehtäväroolit, joihin liittyy organisatorinen asema eli

miten tärkeitä roolin sisältämät tehtävät ovat toiminnan kannalta. Tämän jälkeen määritellään

menettelytavat ja välineet, joilla osaamisen arviointi tehdään. Vajeanalyysissä tarkastellaan

tarvitun osaamisen ja henkilöiden tai henkilöstöryhmien mitattujen osaamisten välisiä eroja.

Lopuksi tarkastellaan, miten analysoituja tietoja hyödynnetään henkilöstövoimavarojen

johtamisessa ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. (VM 2001.)

Koivuniemen (2004) tutkimuksessa ilmeni, että henkilöstötilinpäätöksen sisältöön tulee kiin

nittää entistä enemmän huomiota. Henkilöstötilinpäätöksessä tulee raportoida organisaation

kehittämisen ja ennakoinnin kannalta oleellisia määrällisiä ja laadullisia tietoja. Henkilöstön

ja esimiesten sitouttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota koko prosessin ajan. Sitoutu

mista tulee tukea konkreettisin toimenpitein. Kaikkia organisaation esimiehiä tulee tukea, ja

heidän esimiesvalmiuksiaan tulee kehittää aktiivisesti. Onnistunut kehittämistoiminta edellyt

tää riittävien tukipalveluiden olemassaoloa ja verkoston laatuun tulee kiinnittää erityistä
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huomiota. Tutkimus osoitti, että suoritusten ja osaamisen johtamisen rinnalla tulisi aktiivises

ti kehittää myös työkyvyn johtamista.

Strategisesti on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että henkilöstövalinnoilla parannetaan hoi

totyön todellista vaikuttavuutta eikä täytetä vain työvoimavajausta. Lähijohtajien tulisi yhdis

tää taloudelliset tekijät ja henkilöstön koulutus ja hyvinvointitarpeet optimaalisesti tuntemal

la  henkilöstönsä  myös  ihmisenä.  (Kinnunen  &  Vuori  1999.)  Osastonhoitajan,  jolle  tulee

mahdollisuus tarjota määräaikaiselle hoitajalle vakinainen toimi, kannattaa ennen toimen tar

joamista miettiä, vastaako hoitajan osaamistaso ja taidot resurssintarvetta ja mistä hoitaja voi

si kantaa vastuuta (Vuori 2003).

2.2.2 Arviointi, tuloksellisuus ja palkitseminen

Työntekijän suoritusten arviointi tapahtuu perinteisesti lähiesimiehen ja alaisen välisissä ke

hityskeskusteluissa. Työelämän monimuotoistuessa suoritusarvioinnin tekijöitä voi olla useita

esimerkiksi työntekijä itse, kollega, asiakkaat ja ulkopuolinen arvioija. (Kauhanen 2003.)

Hoitotyössä arvioinnin keinoina käytetään itsearviointia, vertaisarviointia sekä esimiesarvi

ointia (Bernhard &Walsh 1995.) Teknologisen ja tuotantoosaamisen siirto ja arviointi on

suhteellisen suoraviivaista toimintaa. Vaikeampaa on arvioida osaamista, joka ei ole "konk

reettista" kuten tuotanto tai myynti vaan enemmänkin "näkemyksellistä" esimerkiksi sopeu

tuminen toimialan muutoksiin tai uusiin yrityskulttuureihin. (Lehtonen 2002.)

Inhimillisten resurssien johtamisen keskeinen osaalue on henkilöstön palkitseminen, joka

seuraa suoritusarviointia. Palkitseminen on käsitteenä laaja, ja se käsittää taloudelliset ja

myös ei taloudelliset tekijät, kuten sosiaaliset ja urapalkkiot. (Kauhanen 2003.) Cronin ja

Bechere (1999) tutkivat esimiesten ja alaisten käsityksiä siitä, kuinka paljon osastonhoitajat

antavat merkityksellistä tunnustusta sairaanhoitajan toiminnasta ja saavutuksista. Vastaajat

asettivat myös eri tunnustuksen metodit tärkeysjärjestykseen. Sairaanhoitajat pitivät tärkeim

pinä tunnustuksen muotoina palkan lisää, koulutukseen osoitettua aikaa ja kirjallista

tunnustusta. Johtajien käsityksen mukaan sairaanhoitajat arvostivat johtajilta saamaansa posi

tiivista palautetta. Sairaanhoitajat sen sijaan itse arvostivat enemmän palautetta potilailta,

perheiltä ja työtovereilta. Työtyytyväisyyttä nosti molempien mukaan eniten erinomaisten

suoritusten huomiointi.
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Nakarin (2003)  tutkimuksen mukaan työn kuormittavuuden helpottaminen ei vähennä stres

siä  ja sairauspoissaoloja,  jos ei samalla huolehdita siitä, että työntekijä voi kokea työnsä ke

hittäväksi. Myös esimiehen antama tuki  työilmapiirin kehittämisessä koetaan tärkeäksi. Pal

kitsemisella  esimerkiksi  palkan  ja  työn  vaativuuden  vastaavuudella,  ei  näyttänyt  olleen  hy

vinvoinnin  kannalta  merkitystä  ”ihannetyöympäristössä”,  jossa  kehittävä  ja  keskimääräistä

vähemmän kuormittava työ oli  jo sinänsä palkitsevaa. Kuormittavassa, raskaassa työssä tyy

dyttäväksi koettu palkitseminen vähensi sairauspoissaoloja  ja stressiä. Tuloksen mukaan  iän

ja  ikäjohtamisen rinnalle olisi nostettava myös työntekijän kokemuksen, uran  ja elämänvai

heen  huomioon  ottava  johtaminen,  jossa  työntekijän  tarpeet  voidaan  sovittaa  mahdollisim

man hyvin organisaation vaatimuksiin .

2.2.3 Henkilöstön kehittäminen

Osaamisen kartoittaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen ovat nousseet tärkeiksi organisaa

tion tulevaisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Henkilöstön näkö

kulmasta osaaminen on keskeinen osa tehtävän suorittamista, mutta myös  kilpailutekijä työ

markkinoilla. On siis monia syitä osaamisen pitämiseen ajan tasalla, mikä tarkoittaa myös

uusien oppimisen välineiden hankintaa. Osaaminen kytketään tiiviisti henkilöstön tietojen ja

taitojen soveltamiseksi työssä, etenkin oppivan organisaation sekä tuloksellisuuden arvioin

nin lähestymistapoihin perustuvassa ajattelussa. Näkökulman mukaan osaamiseen liittyy lä

heisesti henkilöstön työmotivaatio ja työkyky. (Taatila 2004.) Työyhteisön osaamisen ollessa

kohdallaan kokemus työn hallinnasta lisääntyy ja osaaminen ja työn vaatimus ovat tasapai

nossa. Työn hallinnan myötä myös organisaation tuloksellisuus paranee. (Syvänen 2002.)

Viitalan (2002) tutkimuksessa esimiehet luokiteltiin neljään ryhmään osaamisen johtamisen

alueella: kapteeneihin, luotseihin, kollegoihin ja osaamisen johtajiin.  Esimiehistä 25% kuu

luu viimeiseen ryhmään. Näillä johtajilla tiedostava ja oppiva ote näkyy kaikessa tekemises

sä. He edistävät hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen kehittymistä sekä dialogia työyhteisös

sä. (Viitala  2002.) Myös Hilden (1999) päätyi samaan tulokseen, että osastonhoitajan

sairaanhoitajalle antama luottamus, kannustus, tuki, palaute ja erilaiset kehittämismahdolli

suudet työssä edistivät hoitotyöntekijän ammatillista kasvua.

Osaamisen johtaminen nähdään välineenä vision ja tavoitteiden saavuttamisessa: tarkoitukse

na on selvittää, mitä osaamista tarvitaan, kuinka sitä hankitaan, hallitaan ja kehitetään. Osaa
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misen johtaminen kytketään sosiaalisen pääoman johtamiseen, jolloin kiinnitetään huomiota

organisaation kulttuuriin, arvoihin, normeihin ja ilmapiiriin tietojen ja taitojen edistämisen

perustana. (VM 2001.) Osaamisen johtaminen nähdään useisiin johtamisen teoriasuuntauk

siin perustuvana, jolloin tarkastelutapa kytkeytyy käytettävään näkökulmaan ja käytännön

johtamisen tarpeisiin. Kirjavainen ja Laakso – Manninen (2000) erittelevät osaamisen johta

misen teoreettisten tarkastelunäkökulmien olevan tiedon johtaminen (knowledge manage

ment), älykkään pääoman johtaminen (intellectual  capital management), kompetenssipohjai

nen johtaminen (competencebased strategic management) ja oppiva organisaatio (learning

organization).  Sveiby (1997) tarkastelee tietoa muuttuvana, yksilöllisenä ja sanattomana ky

kynä toimia. Tiedon käytännön hyödyntämisen yhteydessä hän käyttää ilmaisua osaaminen,

jonka nähdään koostuvan eksplisiittisestä tiedosta (explicit knowledge), taidosta (skill), ko

kemuksesta (experience), arvoarvostelmista (value judgements) sekä sosiaalisista verkostosta

(social network).

Ammatillisen  kasvun  ydinilmiö  on  sisäinen  voimantunne.  Vapaus,  vastuu,  arvostus,  luotta

mus, konteksti, ilmapiiri ja myönteisyys ovat voimaantumisprosessin olennaiset tekijät. Voi

maantumista voidaan yrittää tukea hienovaraisilla  ja mahdollistavilla  toimenpiteillä, esimer

kiksi avoimuudella, toimintavapaudella, rohkaisemisella sekä turvallisuuteen,  luottamukseen

ja tasaarvoisuuteen pyrkimisellä (Siitonen 1999.) Käsite empowerment liittyy läheisesti hen

kilöstön  toimintavaltuuksien  vapauttamiseen.  Ideaalina  olisi,  että  esimies  kykenisisi  oman

toimintansa kautta luomaan alaisilleen tilaa toimia ja käyttää valtaa sekä tehdä itsenäisiä pää

töksiä.  (Ruohotie  2001.)  Kuokkasen  (2003)  tutkimuksessa  selvitettiin    hoitajien  käsityksiä

siitä,  minkalainen  valtaistunut  hoitaja  on  sekä  mikä  edistää  ja  estää  valtaistumisprosessia.

Valtaistumista keskeisesti  edistivät esimiehen  myöteinen  ja  kannustava  johtamistapa, kehit

tämiselle  myönteinen  ilmapiiri  sekä  yhteiset  tavoitteet,  uran  jatkuvuus,  arvossa  pitäminen,

luottamus, avoin kommunikaatio, matala hierarkia organisaatiossa ja jaettu hallinto. Esteeksi

valtaistumiselle koettiin byrokraattiset organisaatiorakenteet ja autoritäärinen johtamistapa.

Ammatilliseen kasvuun  ja  sitä edistävään  johtamiseen  liittyvät henkilöstön kehittämismene

telmät, joilla lisätään henkilöstön toimintavalmiutta ja suoritustasoa. (Joronen 1993). Ruoho

tie  (1993) on  tarkastellut  laajasti  johdon  mahdollistamia  henkilöstön kehittämismenetelmiä.

Ammatillista kasvua edistäviä  menetelmiä ovat esimiehen kanssa käytävät kehityskeskuste

lut, koulutus, työhön opastus, perehdytys, työkierto, sijaisuuksien järjestäminen, työyhteisön
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keskustelut,  kehitysryhmät,  työkykyä  ylläpitävä  toiminta  sekä  työpaikalle  hankittu  kirjalli

suus.

Osaamisen hallinnan ja kehittämisen katsotaan usein lähtevän liikkeelle ydinosaamisten

määrittelystä. Ydinosaamisia voidaan kuvata pitkään säilyvinä, organisaation oppimisen

kautta syntyvinä ja kehittyvinä kilpailuetuina. Niiden katsotaan olevan keskeisiä organi

saation toimintaajatuksen sekä arvojen toteutumisen kannalta. Ydinosaamisten kehittämisen

lähtökohtana on oletus ydinkompetenssien hitaasti muuttuvasta luonteesta, jolloin kilpa

luedun saavuttamiseksi niiden kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. (Otala 2000, Sota

rauta & Mustikkamäki 2001.)

Työntekijän osaamisen ja kyvykkyyden muodostuminen voidaan jakaa operatiiviseen ja

strategiseen  kyvykkyyteen.  Hänen  hankkimansa  peruskoulutus  toimii  osaamisen  perustana,

joka  täydentyy  työhön  liittyvillä  taidoilla  ja  tiedoilla.  Tätä  osaamista  voidaan  kehittää  esi

merkiksi henkilöstökoulutuksella, jolloin operatiivinen kyvykkyys kasvaa ja työ voidaan teh

dä  aiempaa  tehokkaammin  ja  paremmin.  Strategisella  kyvykkyydellä  tarkoitetaan  yleistä

osaamista  ja  taitoja,  jotka kehittävät esimerkiksi  oppimiskykyä  ja  joustavuutta työelämässä.

Sen ei nähdä olevan sidoksissa työtehtävään tai työnantajaan, mutta sitä tarvitaan operatiivi

sen  kyvykkyyden  kehittämiseksi.  Yksilön  osaamista  voidaan  myös  tarkastella  strategisesta

näkökulmasta,  jolloin  voidaan  erottaa  työntekijän  erityisosaaminen  sekä  yritykselle    kilpai

luetua tuottava osaaminen. (Kirjavainen & Laakso – Manninen 2000, Otala 2000.)

Osaamisten kytkeminen organisaation strategisiin tavoitteisiin sekä tuloskortin pohjalta

toteutettavaan arviointiin ja seurantaan nähdään keskeisesti tukevan osaamisen suunnitelmal

lista kehittämistä. Siihen liittyvä tuloskorttitieto ja strateginen johtaminen voivat parhaimmil

laan myös lisätä henkilöstön osallisuutta ja vuorovaikutusta organisaation toiminnan suunnit

teluun ja strategisiin tavoitteisiin liittyvässä toiminnassa. (Kirjavainen & Laakso – Manninen

2000.)

2. 3 Yhteenveto hoitotyön johtamista käsittelevistä tutkimuksista

Osastonhoitajan johtamistoimintaa on tutkittu runsaasti työroolin, työn sisällön, osaamisen

johtamisen, osaamisvalmiuksien javaatimusten näkökulmista. Tässä kirjallisuuskatsauksessa

oli mukana osastonhoitajan henkilöstön johtamistoimintaan liittyviä tutkimuksia sekä hoito

tieteen että muilta tieteen aloilta ( Liite 1, Liite 2). Tutkimuksissa osastonhoitajat nähtiin toi
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minnallisina henkilöstöjohtajina. Henkilöstön hyvinvointiin vaikutettiin töiden organisoinnil

la ja työpaikan sosiaalisten suhteiden avulla. (Gelinas & Manthley 1997, Lorensen ym. 1998,

Narinen 2000, Kleiman 2003). Tutkimusten mukaan oli tärkeää huolehtia työn hallinnasta

siten, että työkuvat olivat monipuolisia ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet työhön ja osal

listumismahdollisuudet omaa työtään koskevaan päätöksentekoon olivat hyvät. (Cronin

&Becherer 1999, Pahkala ym. 2000, Paukkala ym. 2001, Kvist 2004). Hyvinvointia tukivat

myös johtamisen oikeudenmukaisuus, sujuva yhteistyö ja sosiaalinen tuki. Yhtä tärkeää oli

työpaikkojen ilmapiiristä huolehtiminen ja se, että lähijohtajat osasivat johtaa henkilöstöä

kannustavasti ja tukea antaen. Osastonhoitajan työ edellytti terveydenhoitoalan erityisosaa

mista ja yleisiä valmiuksia kuten organisointikykyä ja vuorovaikutustaitoja. (Dufva 1995,

Lorensen ym. 1998, Narinen 2000, Koivula & PaunonenIlmonen 2001, Elovainio ym. 2002,

Sinkkonen & Taskinen 2002 ).

Tulevaisuudessa osastonhoitajan roolissa korostuu entistä enemmän tutkitun tiedon esille

tuominen ja  hoitotyön näkyvyyden lisääminen. ( Gelinas & Manthey 1997, Sinkkonen 2000,

Lorensen ym. 2001). Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa osastonhoitajan työtä ja tehtävää pide

tään erittäin tärkeänä terveydenhuollon organisaatiossa. Osastonhoitaja on organisaatiossa

avainasemassa, koska hänen toiminnallaan on suora yhteys perustehtävään eli potilastyöhön.

( Telaranta 1997, Narinen 2000, Gould ym. 2001, Mettiäinen ym. 2003, Simoila 2003). Te

hokas osastonhoitaja on oleellisen tärkeä, kun tavoitteena on korkealaatuinen potilaan hoito

kohtuullisin kustannuksin. Lähiesimiehen rooli on myös vaikeimpia, vaativimpia ja haasta

vimpia organisaatiossa. Vuoren (2003) mukaan lohdullisinta on kuitenkin, että henkilöstö

voimavarojen tehokkaassa hyödyntämisessä terveydenhuollon johtajista juuri hoitotyön lähi

johtajilla on eniten tätä osaamista.

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tämä tutkimus kohdistuu HUSorganisaation Helsingin kirurgian ja sisätautien tulosyksikön

osastonhoitajiin. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten osastonhoitajat ku

vailevat inhimillisten resurssien johtamista, minkälaisia resursseja heillä on toteuttaa inhimil

listen resurssien johtamista ja miten osastonhoitajan johtamismahdollisuuksia tulisi kehittää

inhimillisten resurssien johtamisen näkökulmasta.
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Tutkimustehtävät ovat:

1. Miten osastonhoitajat kuvailevat inhimillisten resurssien johtamistoimintaansa?

2. Minkälaisia voimavaroja osastonhoitajilla on toteuttaa inhimillisten resurssien johtamista?

3. Miten osastonhoitajan  johtamismahdollisuuksia tulisi kehittää  inhimillisten resurssien nä

kökulmasta.

4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston hankinta

Tutkimuksen tiedonantajina toimivat HUS:n sisätautien ja kirurgian tulosvastuualueilla työs

kentelevät osastonhoitajat (n=14), joilla oli vähintään viiden vuoden työkokemus. Lopullinen

kohderyhmä oli alustavaa suunnitelmaa pienempi, koska jo näiden neljäntoista osastonhoita

jan  antamissa  tiedoissa  alkoi  esiintyä  samanlaisia  lausumia.  Saturaatioon  eli  aineiston  kyl

lääntymiseen, mikä tarkoittaa sitä, että aineisto alkaa toistaa  itseään eivätkä tutkittavat enää

tutkimusongelman kannalta tuota mitään uutta tietoa, tarvitaan Eskolan ja Suorannan (2001)

mukaan  noin  viisitoista  vastausta.  Kvalitatiivisesti  suuntautuneessa  tutkimuksessa  puhutaan

otoksen sijasta harkinnanvaraisesta näytteestä, koska  tilastollisen yleistyksen sijaan pyritään

ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin, jolloin aineiston määrä on tutkimuskohtai

nen. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)

Tutkimusluvat haettiin kirjallisesti yliopistollisen keskussairaalan kunkin toimialan johtavalta

ylihoitajalta  ja  ne  hyväksyttiin  kohdeorganisaatioissa  28.11.2004  ja  22.12.2004.  Eettisten

toimikuntien lupaa ei tarvittu, koska tutkimus ei kohdistunut asiakkaisiin. Tutkimuksen koh

deryhmän  muodostivat  harkinnanvaraisesti  valitut  tiedonantajat.  Toiselta  toimialalta  tutki

musluvan saatuani sain listan kriteerit täyttävistä tiedonantajista, joiden kanssa sovin haastat

teluajat  itse puhelimitse. Ylihoitajat olivat välittäneet omien alueidensa osastonhoitajille tut

kimussuunnitelman,  mihin  he  olivat  voineet  tutustua  ennen  haastatteluun  suostumistaan.

Kaikki  osastonhoitajat  suostuivat  haastatteluun.  Toiselta  kohdeorganisaatiolta  tuli  nimetyt

osastonhoitajat ja ylihoitajat, joilta toimialan koulutussuunnittelija oli etukäteen johtavan yli

hoitajan ohjeiden mukaisesti pyytänyt tutkimukseen luvat. Heille oli myös välitetty tutkimus

suunnitelma ennakkoon. Heidän kanssaan sovin myös haastatteluajat puhelimitse.
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Tutkimuksessa aineisto hankittiin puolistrukturoidulla  teemahaastattelulla  (Liite 3). Haastat

telulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ennalta suunniteltua  ja  luottamuksellista, haastatteli

jan ohjaamaa ja motivoimaa vuorovaikutustilannetta (Hirsjärvi & Hurme 2000, Metsämuuro

nen 2000). Etukäteen valitut  teemat perustuvat  tutkimuksen  viitekehykseen eli  tutkittavasta

ilmiöstä  jo tiedettyyn.  (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Teemahaastattelun avulla voidaan huomi

oida ihmisten erilaiset tulkinnat asioista, niille antamat merkitykset ja että merkitykset synty

vät  vuorovaikutuksessa.  (Hirsjärvi  &  Hurme  2000.)  Teemat  muodostuivat  inhimillisten  re

surssien  johtamisen käsitteestä ja sisällöstä. Menetelmästä puuttuu strukturoidulle haastatte

lulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Kysymysten laajuus ja järjestys voivat

vaihdella haastattelusta toiseen.(Eskola & Suoranta 2000.)

Teemahaastattelun tärkeä osa on esihaastattelu, jolla testataan haastattelurunkoa, aihepiirien

järjestystä ja kysymysten muotoilua. Tarvittaessa näitä voidaan muuttaa haastattelun jälkeen.

(Hirsjärvi & Hurme 2000.) Tässä tutkimuksessa tutkimushaastattelurunko esitestattiin teema

haastattelemalla erään HUS:n  Helsingin sairaalaan osastonhoitajaa 25.11.2004. Esitestauk

sen jälkeen haastattelurunkoon lisättiin kysymys osastonhoitajan työn kuvauksesta. Muutoin

haastattelu vaikutti kestoltaan (noin 45 minuuttia) sopivalta. Haastattelussa käytettiin pientä

sanelukonetta keskustelun tallentajana, mikä soveltui hyvin tarkoitukseen. Äänen laatu oli

hyvä kirjoitettaessa haastattelua tekstimuotoon.

Haastattelut toteutettiin  15.12. 20044.1.2005 välisenä aikana haastateltavien työhuoneissa ja

ne kestivät 3555 minuuttia. Haastattelun alussa kerrottiin haastattelun luottamuksellisuudes

ta, nauhoituksesta ja haastateltavien omien kokemusten merkityksellisyydestä. Kaikki tutkit

tavat antoivat luvan haastattelun nauhoittamiseen. Haastatteluympäristö luotiin rauhalliseksi.

Ilmapiirit olivat rauhallisia ja haastattelun aluksi keskustelimme vapaasti tiedonantajan työ

taustasta, josta siirryimme teemaalueille, joilla keskustelu pyrittiin pitämään. Haastateltavat

kertoivat vapaasti omista näkemyksistään ja kokemuksistaan alateemojen ohjaamina. Epäsel

viä asioita tarkennettiin lisäkysymysten avulla. Teemaalue suunnitelma toimi vain ohjeelli

sena mukana haastattelussa, ohjasin keskustelua tiedonantajan vastauksia ja kertomusta seu

raten. Lisäksi pidin yllä haastattelupäiväkirjaa, johon kirjasin heti haastattelun jälkeen haas

tattelun kulun, tunnelman ja omat havaintoni.
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4.2 Aineiston käsittely ja analyysi

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on ymmärtää, millaisia merkityksiä tutkittavat

antavat ilmiölle (Krause & Kiikkala 1996). Sisällönanalyysin avulla tarkastellaan asioiden ja

tapahtuminen merkitystä, seurauksia ja yhteyksiä (Latvala & Vanhala Nuutinen 2001). Tällä

menetelmällä  pyritään  saamaan  tutkittavasta  ilmiöstä  kuvaus  tiivistetyssä  ja  yleisessa  muo

dossa.  Sisällönanalyysi  tehdään  joko  aineistolähtöisesti  eli  induktiivisesti  tai  aikaisempaan

tietoon perustuvaan luokittelurunkoa käyttäen eli deduktiivisesti (Kyngäs & Vanhanen 1999.)

Tässä  tutkimuksessa  tutkimusaineisto  käsiteltiin  induktiivisen  sisällönanalyysin  mukaisesti,

jolloin analyysi etenee vaiheittain havaintojen pelkistämisestä ryhmittelyyn  ja  lopuksi käsit

teellistämiseen  (Liite  4).Samansisältöiset  alakategoriat  yhdistetään  toisiinsa  muodostamalla

niistä yläkategorioita ja edelleen pääkategorioiksi,  joille annetaan nimi,  joka kuvaa kyseisen

kategorian sisältöä (Kyngäs & Vanhanen 1999).

Laadullinen aineisto on muutettava ennen analyysia analysoitavaan muotoon, mikä tarkoittaa

useinmiten litterointia eli puhtaaksikirjoittamista (Metsämuuronen 2000). Kaikki haastattelut

nauhoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti seuraavan viikon aikana. Puhtaaksikirjoi

tettua haastattelutekstiä kertyi 154 sivua (Times New Roman, fonttikoko 12, rivinväli 1,5).

Lisäksi hyödynsin tutkimushaastatteluista tekemiäni päiväkirjamerkintöjä. Kirjoitin tutki

mushaastatteluiden jälkeen niiden tunnelmista erilliseen vihkoon. Merkintöjä käytin palautet

taessani haastattelutilanteiden tunnelmia ja sisältöjä mieleeni. Osastonhoitajien vastaukset

käsiteltiin yhtenä ryhmänä tutkittavien anonymiteetin turvaamisen vuoksi.

Luin haastatteluaineistoa useaan kertaan lävitse saadakseni kokonaiskuvan aineistosta (Kuvio

4). Seuraavaksi valitsin analyysiyksikön,  joka on ajatuksellinen kokonaisuus,  lause, sana tai

sanayhdistelmät  (Kyngäs  &  Vanhanen 1999).  Tämän  jälkeen  silmäilin  aineiston  läpi  kysy

myksenasettelun  näkökulmasta  ja  alleviivasin    ne  kohdat,  jotka  toivat  mieleeni,  että  tässä

kohtaa osastonhoitaja on kertomassa inhimillisten resurssien johtamisesta työssään.  Allevii

vatut kohdat kirjoitin ylös  liimalapuille,  jotka kiinnitin paperin sivumarginaaliin kiinni. Pel

kistykset  kirjoitin  erikseen  tietokoneelle  ja  koodasin  ne  sen  mukaan,  kenen  tiedonantajan

haastattelusta  ja  miltä  sivulta  pelkistystä  vastaava  alkuperäisilmaisu  oli  esimerkiksi  8/15
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(kahdeksas haastateltava, viidestoista sivu). Tulostin pelkistykset, leikkasin ne yksitellen eril

leen ja tarkistin niiden yhtäpitävyyden tutkimuskysymysten kanssa.

Pelkistyksiä oli kaiken kaikkiaan 299 kpl. Löytääkseni tutkimuskysymyksiin vastauksen tar

kastelin aineistoa induktiivisesti. Jouduin palaamaan analyysin aikana useaan kertaan alkupe

räisteksteihin ja pelkistyksiin ja pohtimaan tulkintojani. Aluksi analyysi eteni tutkimuskysy

mysten  tehtävän  mukaisesti  ja  alakategorioita  muodostui  paljon. Totesin  kuitenkin,  että  ai

neisto ja kategorointi eivät vastanneet riittävästi toisiaan ja päädyin  analysoimaan aineiston

uudelleen. Käydessäni vuoropuhelua lausumien ja alkuperäisen aineiston välillä alkoivat lau

sumat  muodostaa  suhteita  toisiinsa.  Näin  muodostuivat  analyysin  alustavat  kategoriat  inhi

millisten resurssien johtamisen kokonaisuudesta osastonhoitajan työssä. Analyysi eteni eritte

lemällä alakategorioita niiden yhtäläisyyksien mukaan erilaisiin ryhmiin ja lopulta sain kate

gorioille yhdistävän nimittäjän, jotka vastaavat tutkimustehtäviin (Kuvio 4).

1. Haastattelutekstien lukeminen useaan kertaan

2. Tärkeiden ilmaisujen poimiminen pelkistyksiksi

3. Pelkistykset abstrahoinnin kautta alakategorioiksi

4. Palaaminen alkuperäistekstiin, yhteyden tarkistus

5. Alakategoriat abstrahoinnin kautta yläkategorioiksi

6. Palaaminen edellisiin vaiheisiin, yhteyden tarkistus

7. Yhdistävien kategorioiden muodostaminen

8. Inhimillisten resurssien johtaminen osastonhoitajan työssä
johtopäätöksenä

KUVIO 4 Tutkimusaineiston analyysin eteneminen



25

5 TULOKSET

Tutkimustulokset  käsiteltiin  tutkimuksen  kysymyksen  asettelun  näkökulmasta.  Tutkimusra

portin alkuosassa on käsitelty  inhimillisen  resurssien käsitettä aikaisempien  tutkimuksien  ja

kirjallisuuden valossa. Tutkimusaineistosta on pelkistetty ne kohdat, jotka vastaavat inhimil

listen resurssien johtamista osastonhoitajan työssä haastateltavien kuvaamana. Tuloksissa on

peilattu inhimillisen resurssin käsitettä suhteessa osastonhoitajien kuvailuun  tutkimusaihees

ta. Otsikot ovat muodostuneet aineistosta induktiivisen analyysin perusteella. Kuviot etenevät

vasemmalta, aineistosta nousseista teemoista alakäsitteisiin ja edelleen yläkäsitteeseen,  josta

on muodostunut yläotsikko tulososaan. Tulokset esitetään niin kuin osastonhoitajat ovat haas

tatteluissa kuvailleet ihmisten johtamista osastonhoitajan työssä.

5.1 Inhimillisten resurssien johtaminen hoitotyön toiminnassa

Osastonhoitajat  kuvailivat  inhimillisten  resurssien  johtamistaan  hoitotyön  päivittäisen  toi

minnan kautta.  Lähiesimiehinä he vaikuttivat ensisijaisesti  henkilöstöresurssien välittömään

johtamiseen.  Aineistossa  ilmeni  kahdenlaista  toiminnan  kautta  inhimillisten  voimavarojen

johtamista: voimavarojen suunnittelua ja ohjausta  ja voimavarojen kohdentamista  ja seuran

taa (Kuvio 5).

Työnjohtotehtävät
Voimavarojen
 suunnittelu
ja ohjaus

Henkilöstöresurssien
tarpeen määrittely ja
valinta Hoitotyön toiminnan

johtaminen

Laadun ja ajankäytön
seuranta

Voimavarojen
kohdentaminen
 ja seuranta

Vastuun kantaminen
työyksiköstä

KUVIO 5 Inhimillisten resurssien johtaminen hoitotyön toiminnassa
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5.1.1  Voimavarojen käytön suunnittelu ja ohjaus

Osastonhoitajan  inhimillisten  resurssien  johtamista  kuvailtiin  henkilökunnan  päivittäiseen

johtamiseen kuuluvien tehtävien avulla. Keskeisiin henkilöstövoimavarojen johtamistehtäviin

katsottiin  kuuluvan  päivittäisen  toiminnan  ohjauksen.  Osastonhoitajat  arvioivat  potilaiden

hoitoisuutta,  verraten  sitä  henkilöstön  koulutustasoon  ja  osaamiseen.  Arvion  perusteella  he

suunnittelivat  ja  delegoivat  hoitotyöntehtäviä  huomioimalla  henkilöstönsä  voimavarat  yksi

löllisesti. Toiminnan ohjauksen tavoitteena oli toimintaedellytysten luominen hoitotyön teki

jöille ja laadukkaalle hoitotyölle. Osastoilla toteutuneiden viikottaisten osastokokousten sisäl

lön  nähtiin  olevan  yhteydessä  toimintaan  ja  toiminnan  johtamiseen.“Pääsääntöisesti,  mistä

johtaminen  alkaa,  että  on  osastotunnit,  missä  käsitellään  käytännön  asiat.” Hoitotyön  pit

känaikavälin  suunnittelulla  osastonhoitajat  toivoivat  saavuttavansa  hoitotyön  kehittämisen

lisäksi, turvallisen ja sitoutumista edistävän työympäristön henkilöstölleen.

Henkilöstöresursssien tarpeen määrittelyssä henkilöstömäärä ja sen yksilölliset ominaisuudet

ohjasivat osastonhoitajan toimintaa. “Jos näitä asioita katsoo pitkässä juoksussa, niin tämä

on niinkuin palapeli mitä kokoot, nuo menee tuonne ja nuo tuonne.” Mikäli osastonhoitajat

tunsivat  henkilökuntansa  hyvin,  he  myös  pystyivät  jakamaan  resurssit  paremmin  nopeasti

muuttuvissa tilanteissa. Henkilöstön päivittäistä johtamista ohjaisi usein henkilöstöresurssien

niukkuus, koska sijaisia työvoimavajauksiin ei ollut saatavilla. Työvoimavaje vaikutti  työn

tekijöiden  jaksamiseen  ja kokemaan  työviihtyvyyteen. Hoitotyön uskottiin pysyvän  laaduk

kaana hoitajien  joustamisen vuoksi. Suurin osa osastonhoitajista osallistui välittömään poti

lashoitoon,  koska osastonhoitajan  työ  oli  mitoitettu  siten  tai  työvoimavajeen  vuoksi.  Osas

tonhoitajan osallistumisen välittömään potilastyöhön katsottiin tarpeelliseksi myös ammatti

taidon säilyttämisen ja henkilöstön osaamisen seurannan kannalta. “Jotta mä oikeasti tiedän,

mitä se tarkoittaa, miksei se toimi ja mitä pitäisi tehdä.”

Vakinaisen  henkilöstöresurssin  määrään  osastonhoitajat  eivät  kuitenkaan  voineet  vaikuttaa,

vaikka  tiedottivat  henkilöstön  niukkuudesta organisaatiossa  ylöspäin.   Henkilöstövajeen  to

dentamiseksi  he  käyttivät  erilaisia  toimintalukuja,  käytettyjä  hoitopäiviä,  potilaiden  hoitoi

suutta  ja ajankäytön seurantaa. “Puolessa välissä kautta,  kun katselee suoritteita  ja  toteaa,

että on siitä sanonut, että tää ei toimi ja tulee turhauma.”Osastonhoitajille oli monin paikoin

siirtynyt vastuu  lyhytaikaisten  sijaisten hankinnasta. Heillä kului  työpäivästään paljon aikaa

sijaisjärjestelyihin. Sijaisia  äkilliseen  työvoimatarpeeseen  he  saivat  omasta  henkilökunnas

taan työvuorojärjestelyin sekä entuudestaan tutuista sijaisista.
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Vakinaisen  henkilökunnan  valintaprosessiin  osastonhoitajat  kokivat  voivansa  vaikuttaa.  He

osallistuivat  valintaprosessiin  yhdessä  ylihoitajan  kanssa.  Valinnassa  painottuivat  ensisijai

sesti koulutus, työkokemus ja valmiudet kehittyä. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ei nähty

vaikuttavan  valintatilanteessa,  koska  osastonhoitajat  halusivat  korostaa  objektiivisuuden

merkitystä  valintatilanteessa  ja  nähdä  valinnan  lähtökohdaksi  toiminnan  tarpeet.  ”Yleensä

laitamme  jo  hakemukseen  sen,  mitä  haemme  tai  painotamme.”   Lisäksi  terveydenhuollon

työntekijöiden perusosaamiseen katsottiin kuuluvan ihmisen kohtaaminen ja oman persoonan

käyttö. Osastonhoitajan mahdollisuuksia vaikuttaa henkilöstön valintaan rajoitti, että hakijoi

ta  oli  vähän.  Toisinaan  todellista  valintaprosessia  ei  ollut  lainkaan,  vaan  oli  otettava  kenet

saatiin. “Aika pahalta tuntuu, jos mennään kahdeksankymmentäluvun malliin. Otetaan kuka

ovesta kävelee.”

5.1.2 Voimavarojen kohdentaminen ja seuranta

Tärkeimpinä hoitotyön tuottavuuden ja taloudellisuuden arviointimenetelminä osastonhoitajat

pitivät tilastoja, joita pidettiin muun muassa potilaiden hoitopäivistä, hoitoisuusluokista, poti

laspaikkojen kuormituksesta  ja henkilöstökustannuksista. Niiden avulla erotuttiin muista sa

manlaisista yksiköistä, resurssoitiin toimintaa tarkoituksenmukaisesti ja arviointeja käytettiin

tiedottamiseen osaston henkilökunnalle  ja  johtoryhmälle. Henkilöstövoimavarojen  johtamis

keinona osastonhoitajat eivät ajankäytön seurantaa kuitenkaan nähneet, koska heidän mieles

tään henkilökunta oli koko ajan työllistettyä. “En ole muuten seurannut, paitsi työllistettyjä

ovat  koko  päivän.”  Lisäksi  he  kokivat,  että  yksittäisen  työntekijän  työpanosta  koko  tiimin

toiminnassa oli vaikea arvioida.

Osastonhoitajat  arvioivat  hoitotyön  laatua  seuraamalla  hoitotyön  kirjaamista.  Useimmille

osastoille hoitotyön kirjaamisesta oli tehty laatukriteerit,  joiden avulla arvioitiin toteutuneita

hoitotyön  suunnitelmia  ja  ajoittain  toteutettiin  seurantatutkimukset.  Kirjaamista  arvioimalla

osastonhoitaja  pystyi  seuraamaan  myös  yksilöllisesti  hoitajien  toimintaa. “Osastokierroilla

kiinnitän huomiota kirjaamiseen ja tarvittaessa sitten puutun,  jos on huomautettavaa.”Hoi

don laatua koskevaa palautetta saatiin erilaisilla potilaskyselyillä ja tyytyväisyysmittauksilla.

Lisäksi  osastonhoitajat  seurasivat  ja  tiedottivat  erilaisista  laatuvirheistä,  sairaalainfektio  ja

hoitovirhetilastoista. Luottamus henkilöstöön oli heidän mielestään tärkein voimavara, mikä
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heillä oli käytettävissä. Sairaanhoitajilla oli heidän mielestään korkea työmoraali ja hoitotyön

tavoite, potilaan hyvä hoito oli keskeistä heidän työssään.

Esimiehen  rooli  nähtiin  ympärivuorokautisena  vastuun  kantajana.  Osastonhoitajat  kokivat

olevansa  eettisesti  ja  juridisesti  vastuussa  osastoistaan  ja  yksittäisistä  hoitajista    silloinkin,

kun he eivät olleet itse paikalla. “Mietin miten se pärjää.” He olivat myös viimeiset vastuu

henkilöt, jonka puoleen voi kääntyä, jos tehtäviä ei voitu koordinoida muille organisaatiossa.

Osastonhoitajilla  oli  mahdollisuus  vaikuttaa  henkilöstön  toimintaan  osaston  sisäpuolella,

mutta näkymistä organisaatiotasolla ja sen päätöksenteossa pidettiin vähäisenä. “Pikku pali

koita  me  olemme  näissä  yksiköissämme.”   Vaikutusvaltaa  kaivattiin  lisää  budjetoinnissa,

henkilöstöresurssien määrittelyssä ja hankinnoissa. Toisaalta vaikutusvallan määrää pidettiin

sopivana, koska palkan ja vastuun suhde ei korreloinut riittävästi ja koulutuksen taloudellisen

vastuun kantamiseen ei koettu riittävän.

5.2 Näyttöön perustuvan hoitotyön johtaminen osastonhoitajan työssä

Näyttöön  perustuvan  hoitotyön  johtaminen  toteutui  osastonhoitajan  työssä  kahdella  tavalla:

edistämällä hoitohenkilöstön ammatillista kehitystä ja hoitotyötä kehittämällä. (Kuvio 6).

Osaamisen arviointi

Koulutukseen ohjaus

Erityistehtävien Hoitohenkilöstön
osaamisen edistäminen kehittäminen

Perehdyttämisen ohjaus

Näyttöön perustuvan

Arvioinnin kehittäminen hoitotyön johtaminen

Hoitotyön

Hoitotyön mallin kehittäminen

kehittäminen

Voimavarojen ohjauksen

kehittäminen

KUVIO 6. Näyttöön perustuvan hoitotyön johtaminen osastonhoitajan työssä
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5.2.1 Hoitohenkilöstön ammatillisen kehittymisen edistäminen osastonhoitajan työssä

Osastonhoitajat katsoivat  mahdollistavansa sairaanhoitajien ammatillisen kehittymisen tur

vaamalla koulutukseen pääsyn ja erityistehtävien osaamisen parantamisen avulla. Henkilös

tön osaamista osastonhoitajat arvioivat päivittäisessä työssä, henkilökunnalta ja asiakkailta

saamansa palautteen avulla ja  kehityskeskusteluissa, joita käytiin yleensä kerran vuodessa.

Arvioinnin apuvälineenä käytettiin ammattiuramallia ja työn vaativuuden arviointia. Koulu

tuksen tarve mietittiin yksilöllisesti ammatillisen osaamisen vaiheesta ja tarpeesta lähtien.

Arvioinnissa huomioitiin myös työtekijän yksilöllisyys ja erilaiset elämäntilanteet, jotka vai

kuttavat tavoitteiden asettamiseen. ”Tietynlaisessa elämänvaiheessa... sun panostus on työ

hön vähäisempi ja toisessa vaiheessa elämää on mahdollisuus panostaa enemmän.”Ammat

tiuran alussa keskityttiin yksikössä tarvittavan substanssiosaamisen lisäämiseen ja substans

siosaamisen syventyessä, koulutuksella haluttiin ohjata työntekijää laajentamaan ammatillista

osaamista.

Yksittäisten koulutusten merkitys nähtiin kokonaisvaltaisesti. Työyksikön kannalta niiden

merkitys ei ollut huomattava, mutta työntekijän ammatilliselle kehittymiselle yksittäisellä

koulutuksella voi olla ratkaiseva merkitys. Koulutuksella oli mahdollisuus tukea ammatillisen

kasvun lisäksi myös työntekijän itsetuntoa, luottamusta omaan työhön, lisätä työtyytyväisyyt

tä ja arvostuksen kokemista. ” Tulee asiantuntijaksi omassa roolissa. Se nostaa ihmistä itse

ään.” Osastonhoitajat pystyivät lähettämään henkilöstöä koulutuksiin ja saivat siihen tukea

organisaatioltaan. Ongelmatekijöiksi muodostuivat kuitenkin koulutusmäärärahojen niukkuus

ja korvaavan henkilökunnan saatavuus. Osastonhoitajat painottivat työntekijöiden omaa ak

tiivisuutta ylläpitää ammatillista osaamista ja hakeutumista koulutukseen. Työnantajan tar

joama koulutus koettiin koko henkilöstön sijoituksena koulutettavaan, koska sijaisia koulu

tuksen ajaksi ei ollut palkattavissa.
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Uuden työntekijän perehdyttämisen organisoiminen katsottiin  tärkeäksi osaksi osastonhoita

jan  johtamistyötä,  koska  uudet  sijaiset  ja  vakinaiset  työntekijät  haluttiin  sitouttaa  työyhtei

söön pitkäaikaisen työsuhteen toivossa. Vakavaksi puutteeksi koettiin, että kiire ja työn ras

kaus vähensivät hoitotyöntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä omassa ammatissaan eikä pit

käaikaisille sijaisille ei ollut aikaa antaa kunnollista perehdytystä. Hoitohenkilöstön kehittä

miskeinoja olivat sijaisten hyvä kohtelu, tuen ja ajan antaminen tiimeille.

Erityistehtävien delegoinnin toivottiin motivoivan henkilökuntaa ja lisäävän hoitotyön haas

teellisuutta ja sitoutuneisuutta työyhteisöön. Erityistehtäviä osoittamalla haluttiin myös osoit

taa luottamusta ja uskoa työntekijän ammatilliseen kasvuun ja taitoihin ja ne nähtiin myös

palkitsemiskeinoina. Erityistehtäviä hoitavilla henkilöillä oli myös ensisijainen oikeus osal

listua niitä koskeviin koulutuksiin työyhteisössä.

5.2.2 Hoitotyön kehittäminen osastonhoitajan työssä

Hoitotyön kehittäminen osastonhoitajan työssä näkyi hoitotyön arvioinnin, hoitotyön  mallin

ja  henkilöstövoimavarojen  ohjauksen  kehittämisenä.  Osastonhoitajat  kokivat  myönteisenä

muutoksen, mikä osastonhoitajan työkuvassa oli viime vuosina tapahtunut. Osastojen itseoh

jautuvuus oli sen myötä lisääntynyt ja toiminnan kehittäminen lähti osastojen omista tarpeis

ta. ”Jos meillä on joku juttu, mitä me halutaan ruveta kehittämään, niin me aletaan sitä tääl

lä kehittämään ja järjestämään.”  Lisäksi byrokraattisesta ja koulutusta arvottavasta työnja

komallista oli  luovuttu  ja päästy henkilöstön osaamista omassa  substanssissaan korostavaan

työnjakoon. Osastonhoitajat kokivat, että heidän voimavaransa oli vaikuttaa työnjakomalliin

siten, että jokaisella työtekijällä oli mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon itsenäisenä hoi

totyön ammattilaisena. ”Mä en halua, että kukaan tulee tänne töihin toisen apulaiseksi.”

Osastonhoitajat  arvioivat  toimintaa  muun  muassa  organisaatiokäyttäytymisen  perusteella  ja

arvioinnin tuloksen avulla kehittivät hoitotyön käytännön mallia. Useimmat pitivät tarpeelli

sena sitä, että osastonhoitajat pystyivät osallistumaan tarpeen tullen hoitotyöhön, koska eten

kin  läsnäolo  ja  tavoitettavuus koettiin  tärkeäksi  hoitotyöntekijöille. Hoitotyön arkea  seuraa

malla he saivat  välillisesti palautetta myös osastojen ilmapiiristä  ja henkilöstövoimavarojen

johtamisesta  ja pystyivät nopeasti reagoimaan ongelmatilanteisiin  ja  vaikuttamaan työyhtei

sön hyvinvointiin. ”Pitää olla niinkuin tuntosarvet.”  Osastonhoitajat antoivat myös tunnus
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tusta ja palautetta työstä ja rohkaisivat itsenäiseen ajatteluun hoitotyön päätöksenteossa arjen

työssä ja toivoivat  palautetta annettavan myös itsestään ja työskentelystään.

Toiminnan kehittämiseksi  tarvittiin osastonhoitajien mukaan ylemmän  johdon tukea. He ar

vostelivat  sitä,  että heillä  ei ollut  mahdollisuuksia vaikuttaa,  tiedottaa  ja  valmistautua muu

toksiin,  koska  he  eivät  saanneet  riittävästi  tietoa  tulevista  muutoksista  organisaatiossa. ”

…jos meillä olisi  jonkinlainen visio  itsellä, mitä  tulevaisuus on.” Muutokset olisi ollut hel

pompi  hyväksyä,  jos  päätösten  valmisteluvaiheet  ja  vaihtoehdot  olisivat  olleet  nähtävillä.

Huolimatta osastonhoitajan myönteisistä työkuvan muutoksista, koettiin että vastuuta oli siir

retty osastonhoitajille  ilman valtaa. Toiminnan resurssointi koettiin vaikeaksi, koska  vaiku

tusmahdollisuudet hankintoihin  ja  henkilöstöresurssointiin olivat vähäiset. Lisäksi osa osas

tonhoitajista  koki,  että  ylihoitajan  ja  osastonhoitajan  työnjakoa  tulisi  selkeyttää  henkilöstö

voimavarajohtamisen  alueella.  Toisaalta  osastonhoitajilla  oli  mahdollisuuksia  vaikuttaa  yk

sikkönsä henkilöstövoimavarojen johtamiseen ja osaston sisäiseen toimintaan, mutta asemaan

perustuvaa  valtaa  heillä  ei  sen  ulkopuolella  ollut.  Kokemus  ja  luottamus  tuen  saantiin  esi

miestasolta  toi  varmuutta  myös  osaston  johtamiseen  liittyvään  vastuuseen.  Tukea  johtami

seen  he saivat esimiehensä  lisäksi apulaisosastonhoitajilta,  työparilääkäreiltä  ja henkilökun

naltaan, mikä myös vaikutti osastonhoitajien sitoutumiseen työhönsä.

Hoitotyön kehittäminen liitettiin jokapäiväiseen toimintaan liittyväksi. Osastonhoitajat arvos

tivat henkilökuntansa ammattitaitoa ja sopeutuvuutta uusissa tilanteissa ja korostivat yhteisöl

lisyyttä  toiminnan  kehittämisessä.  Kehittämiseen  koettiin  olevan  mahdollisuuksia,  koska

osastonhoitajat  luottivat  henkilökuntaansa  ja  uudet  kehittämiskohteet  koettiin  haasteena  ja

virikkeenä työyhteisölle. ”Jokin uusi juttu olisi hyvä, sellainen haaste.”  Toisaalta, jos muu

toksia  oli  ollut  paljon,    henkilökunta  oli  uupunutta  jatkuvaan  muutostilaan,  mikä  lisäsi  si

toumisongelmia työhön ja vähensi henkilöstön ammatillisen kehittymisen syvenemismahdol

lisuutta ja vaikutti   hoitotyön kehittämismahdollisuuksiin merkittävästi. ”…meillä on lähte

nyt pitkäaikaisia työtekijöitä pois siitä syystä.”

Osastonhoitajat  toivoivat  lisäkoulutusta  kehittämisprojektien  johtamiseen  ja  tiedon  hakuun

käytännön  toiminnan  kehittämiseksi.  Osastonhoitajille  suunnatuissa  koulutuksissa  toivottiin

huomioitavan erilaisten yksiköiden johtamiseen vaikuttavat seikat kuten osaston koko ja eri

koisala.
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5.3 Inhimillisten resurssien johtaminen moniammatillisessa yhteistyössä

Osastonhoitaja  toimi  asemansa perusteella  monenlaisissa  ihmiskontakteissa organisaatiossa.

Moniammatillinen  yhteistyö  osastonhoitajan  työssä  ilmeni  kahdella  tavalla:  yhteistyössä

osaston ulko ja sisäpuolella (Kuvio 7).

Koordinointi
tehtävät Yhteistyö osaston

ulkopuolella

Verkostoituminen

Moniammatil
lisuus

Tiedottaminen

Yhteistyö osaston

Ristiriitojen sisäpuolella

käsittely

Vuorovaikutus

Luottamuksen

osoittaminen

KUVIO 7 Inhimillisten resurssien johtaminen moniammatillinen yhteistyössä

5.3.1 Yhteistyö osaston ulkopuolella

Osastonhoitaja  toimii  monenlaisissa  ihmiskontakteissa  organisaation  sisällä  ja  ulkopuolella.

Hän keskustelee  työssään alaistensa,  toisten esimiesten,  oman esimiehensä,  erilaisten asian

tuntijoiden,  yhteistyökumppaneiden  ja potilaiden kanssa,  joissa  viestintä on sidoksissa kon

tekstiin. Osastonhoitajat  toimivat hoitotyön toiminnan koordinaattoreina erilaisissa moniam

matillisissa  työryhmissä,  joissa  tarvittiin  monenlaisia  viestintätaitoja.  He  toimivat  omien

osastojensa puolesta puhujina ja kuvasivat olevansa osaston PRlähettejä osaston ulkopuolel

la.  Verkostoitumalla  ja  luomalla  kontakteja,  he  edistivät  oman  yksikkönsä  kehittymistä  ja

kasvamista haluttuun suuntaan.

Osastonhoitajat kokivat, että heillä oli mahdollisuus edistää verkostoitumisen avulla keskus

televaa työkulttuuria,  jossa vuoropuhelu eri ammattiryhmien kanssa  lisääntyi. Yhdessä poh
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timalla oli mahdollisuus edistää tavoitteeellista keskustelua, miten toiminta oli sujunut ja mi

ten seuraavalla kerralla voisi toimia. Erilaisia käytännön toimia yhteistyön edistämiseen heil

lä oli lupauksista, sitoumuksista ja sopimuksista kiinni pitäminen.

5.3.2 Yhteistyö osaston sisäpuolella

Tiedottaminen  koettiin  keskeisesti  osastonhoitajan  tehtäväksi.  Suuresta  tietomäärästä  yritet

tiin viestittää eteenpäin keskeiset asiat. Vaikeaksi  koettiin se, miten seuloa kaikille tarpeelli

nen tieto muusta aineistosta, koska työntekijöitä ei haluttu uuvuttaa tietomäärän alle. Ongel

maksi  koettiin,  että  he  itse  eivät  saaneet  tietoa  riittävän  ajoissa  organisaation  muutoksista,

joista olisivat voineet tiedottaa osastolla.

Osastonhoitajien  taitoihin  kuului  puuttuminen  mahdollisimman  varhain  epäkohtiin,  kuten

puutteellisesta  kommunikaatiosta  johtuviin  väärinkäsityksiin  tai  toiminnassa  ilmeneviin  on

gelmiin. ”…oli sitten kuppikuntien syntyminen tai joku huhu, mikä täällä liikkuu.”He myös

ensisijaisesti arvioivat  jatkotoimenpiteitä,  jos henkilötasolla toiminta  ei vastannut tavoitteita

osaamattomuuden, laiskuuden tai unohtamisen vuoksi. Henkilöstön kahdenkeskiset ristiriidat

selvitettiin  osapuolten  välillä,  pyydettäessä  osastonhoitajat  kuitenkin  puuttuivat  tilanteisiin.

Tarvittaessa he saivat ulkopuolista  tukea ristiriita  tilanteiden selvittämiseksi  työterveyshuol

losta.  Lisäkoulutusta  osastonhoitajat  kaipasivat  esimiehenä  kehittymiseen,  henkilöstön  ym

märtämiseen  ja henkilöstöjohtamiseen.

Osastonhoitajien ja hoitajien keskinäinen vuorovaikutus oli tiivistä osastoilla. Työtekijöitä

kannustettiin toimimaan omaaloitteisesti ja vastuullisesti. Sekä esimiesten että työntekijöi

den oli osastonhoitajien mielestä rohjettava kysyä ääneen, onko jonkin asian tekeminen yli

päätään mahdollista tai tarpeellista. Esimiehen tuli heidän mielestään havaita mahdollinen

avun tarve ja tarjota apua pyytämättäkin. Myös esimiesten työntekijöille esittämät  avun

pyynnöt tietyissä tilanteissa koettiin luottamuksen osoituksiksi; työntekijöiden osaaminen sai

tunnustuksen. Avunanto ja pyyntö olivat osastonhoitajan mielestä luottamuksen osoittimia.

Osastonhoitajat kokivat, että työntekijöiden luottamusta  herättää kyky kuunnella, mitä toisel

la on sanottavana. Kun esimies hyväksyy myös vastustuksen, alaiset voivat luottaa häneen, ja

edellytykset yhteistyölle ovat olemassa. Työyhteisöt olivat löytäneet itselleen luontuvat yh

teistyön osoitukset. Usein riitti, että esimies jollakin tavalla ilmaisi panneensa merkille työn

etenemisen.
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5.4 Työyhteisön toimivuuden edistäminen osastonhoitajan työssä

Osastonhoitajat  kuvasivat  keskeiseksi  voimavarojen  johtamishaasteekseen  henkilöstön  työ

tyytyväisyyden edistämisen. Aineistossa se ilmeni kahdella tavalla: palkitsemisena  ja työhy

vinvoinnin edistämisenä (Kuvio 8).

Arvostaminen

Työaikajoustot

Palkitseminen

Rahallinen

palkitseminen

Virkistystoiminta Työyhteisön toimivuuden

edistäminen

Yksilöllisyyden

huomioiminen

Jaksamisesta

huolehtiminen Työhyvinvoinnin

edistäminen

Työilmapiiristä

huolehtiminen

KUVIO 8 Työyhteisön toimivuuden edistäminen osastonhoitajan työssä

5.4.1 Henkilöstön palkitseminen osastonhoitajan työssä

Henkilöstön  palkitsemiseen  osastonhoitajat  liittivät  arvostamisen,  työaikajoustot,  rahallisen

palkitsemisen  ja  virkistystoiminnan.  Henkilöstön  palkitsemisessa  osastonhoitajat  kokivat

voimavaransa liian vähäisiksi. ”Koen itseni aika hampaattomaksi palkitsemisessa.”  Julkisen

kiitoksen merkitystä osastonhoitajat eivät pitäneet suurena. He kokivat, että oli vaikea eritellä

tilanteita,  joissa  julkisen kiitoksen erityisesti voisi antaa. Huumoria käyttäen, kun vuorovai
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kutus oli välitöntä  ja  läheistä, oli  luontevampaa antaa sanallista kiitosta. Arvostamista osas

tonhoitajat osoittivat vastuun antamisella, arvostamalla ammatillista osaamista, myöntämällä

koulutuksia   ja osoittamalla kiinnostusta työntekijään ja hänen hyvinvointiin. ”…kokee, että

pidetään hyvänä ja arvostetaan.”

Joustavien  työaikojen  merkitys  henkilökunnan  hyvinvointiin  tuli  haastatteluissa  selkeästi

esiin. Osastoilla oltiin tehty erilaisia työvuorojärjestelyitä ja mietitty uudenlaisia

toimintamalleja niiden onnistumiseksi vaihtaen, sopien ja järjestäen työvuoroja ja lomia sekä

muuttamalla hoitotyön rutiineja. Joustovaraa haluttiin järjestää monin keinoin, jos se vain oli

mahdollista.  ”Mä  aina  pyrin  junailemaan,  vaihtamaan,  sopimaan  ja  järjestämään  jollakin

keinolla.” Työaikajoustoilla  haluttiin  ottaa  huomioon  työntekijöiden  erilaiset  elämäntilan

teet, koska osastonhoitajien mielestä  työntekijä oli  tyytyväinen työntekijä vasta sen  jälkeen,

kun hän oli voinut viettää sellaista yksityiselämää, että jaksoi tehdä työnsä hyvillä mielin.

Erikoissairaanhoidossa  rahallinen palkitseminen on  vähäistä. Henkilökohtaisen palkkauksen

lisän  mahdollisuus,  edellytti  osastonhoitajilta  aikaisempaa  parempaa  kykyä  arvioida  henki

löstön osaamista, tuloksellisuutta ja toimintaa  henkilöstön tasapuolisuuden vuoksi. Osaston

hoitajat näkivät palkitsemiskeinokseen virkistystoiminnan tukemisen, edistämisen  ja osallis

tumisen  mahdollistamisen.  Osaston  yhteisen  tekemisen  merkitys  nähtiin  henkilöstön  jaksa

mista, yhteishenkeä ja irtaantumista työpaikasta tukevana toimintana.

5.4.2 Työhyvinvoinnin huomioiminen osastonhoitajan johtamistyössä

Osastonhoitajan katsottiin olevan osaston ilmapiirin luoja, yhteishengen nostattaja. Osaston

hoitajat kokivat tärkeäksi, että he tuntevat alaisensa hyvin. Tämä edellytti esimiehen ja alais

ten  välistä  vuoropuhelua  ja  läheisyyttä  löytää  yhteisymmärrys  keskeisistä  arvoista,  joiden

pohjalta  toimittiin.  Luottamuksellisen  suhteen  avulla  työntekijöihin  ja  heidän  työhönsä vai

kuttaminen  tuli  mahdolliseksi.  He  pyrkivät  huomioimaan  jokaisen  työntekijän  päivittäin,

keskustellen ja delegoimalla työt tasapuolisesti niin, että yksilöllistä jaksamista voitiin tarvit

taessa ottaa huomioon. Avoimessa kommunikaatiossa hyväksyttiin mielipide erot ja ristiriidat

ilman,  että osapuolet  kokivat  itseään  uhatuksi.  Ihmisten  välinen  yhteistyö  ja  vuorovaikutus

vaikuttivat  ratkaisevasti  heidän  mielestään  ilmapiiriin. Jokainen  työntekijä  vaikutti  osaltaan

ilmapiiriin.
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Työtyytyväisyyden kokemisen osastonhoitajat katsoivat olevan yksilöllistä ja monimuotoista.

Toinen työntekijä oli tyytyväinen, kun oli töitä ja toisella piti olla jokin kehittämistyö perus

työn jaksamiseksi. Kuitenkin he toivat esiin, että asiantuntijaorganisaatiossa ei käyty töissä

vain palkan vuoksi, vaan vahva ammatillinen identiteetti ja pyrkimys kehittyä omalla työalal

laan vaikuttivat työhyvinvoinnin kokemiseen. ”..työn sisältö.”  Erilaisuuden hyväksyminen

ja ymmärtäminen, tasapuolisuus, hyvä itsetuntemus ja sitoutuminen nähtiin osastonhoitajien

johtamistoiminnan keskeisiksi lähtökohdiksi. ”…että tuntee itsensä, sen jälkeen pystyy joh

tamaan muita.” Työntekijöiden voidessa hyvin edistettiin välillisesti myös potilaiden hyvin

vointia, mikä oli myös johtamistyön päämäärä. Työhyvinvointia tuettiin antamalla palautetta,

toimimalla vuorovaikutteisesti, hyväksymällä ja arvostamalla erilaisuutta, kuuntelemalla ja

luomalla toivoa. Juoruilu, kateus, syyllistäminen, virheiden korostaminen tai pelon lietsomi

nen vähensivät työhyvinvoinnin kokemista.

Osastonhoitajat  saivat  suoraa  palautetta  johtamistyöstään  henkilökuntansa  kanssa  käydyistä

kehityskeskusteluista  ja  erilaisista  kyselyistä. Niissä  tulivat esille  suurimmat odotukset,  toi

veet ja tarpeet johtamistyölle. Arjen työssä johtamista arvioitiin epäsuoran palautteen avulla:

henkilökunnan pysyvyyttä, ilmapiiriä, luottamusta ja työhön sitoutumista arvioiden. ”Silloin

tunnen onnistuneeni, kun he uskaltavat tulla juttelemaan mulle.”
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6 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT

6.1 Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen tekemisessä pitää aina pyrkiä rehellisyyteen ja tutkijan tulisi kyetä olemaan

puoleeton ja lisäksi huolehtimaan siitä, ettei tutkimuksen tekemisestä aiheudu siihen osallis

tuville haittaa (Nieminen 1997, Burns & Grove 2001, Janhonen & Nikkonen 2001). Tutki

mukseen kuuluu eettinen tarkastelu tutkimusaiheen valinnasta lähtien. Tutkimuksella on olta

va merkitys ja saadun hyödyn on oltava haittaa suurempi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2000, Burns & Grove 2001.) Tutkimuksen aihe on merkityksellinen, sillä osastonhoitajien

henkilöstövoimavarojen johtamista, valtaa ja vastuuta on Suomen hoitotieteen tutkimuksessa

tutkittu vähän. Tutkimus antaa tietoa osastonhoitajien käsityksistä henkilöstövoimavarojen

johtamisesta.

Tutkijalla on eettinen vastuu tutkimustehtävien asettamisesta, tiedon hankinnasta, analysoin

nista ja tulkinnasta (VehviläinenJulkunen 1998, Burns & Grove 2001). Tutkimustehtävän

valintaan vaikutti tässä tutkimuksessa tutkijan perehtyminen aihetta koskevaan tutkimustie

toon, mielenkiinto johtamiseen ilmiönä sekä valmisteilla olevan väitöskirjan herättämä mie

lenkiinto.

Tutkimuseettiset periaatteet liittyvät myös tiedonhankintaan ja tutkimustulosten luotettavuu

teen (Paunonen & VehviläinenJulkunen 1998). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusjoukko

on usein pieni. Tutkimuksen tiedonantajina toimivat hoitotyön neljätoista lähijohtajaa, joilla

oli kokemusta osastonhoitajana työskentelemisestä vähintään viisi vuotta. Tällä oli tarkoituk

sena varmistaa, että mukana olevilla henkilöillä oli kokemusta tutkittavana olevasta ilmiöstä

(ÅstedtKurki 1992).

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksen raportointiin eettisyys sisältyy

siten, että tutkimuksen eri vaiheet kuvattiin tarkasti ja tutkimustulokset esitettiin avoimesti ja

rehellisesti. Tulosten raportoinnissa haastateltavia ei voida tunnistaa. Tutkimusaineisto säily

tettiin, käsiteltiin ja tutkimuksen päätyttyä hävitettiin asianmukaisesti. Osa hoitotyön johtajis

ta kuvasi kokemuksiaan syvällisesti ja monipuolisesti esimerkkejä käyttäen, osa niukasti va

jailla lauseilla, mikä hankaloitti aineiston analyysia ja tulkintaa. Kaikki ilmaisivat kuitenkin

oman kokemuksensa, omalla tavallaan, mikä lisää aineiston luotettavuutta.
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen lähestymistavan lähtökohtaoletukset eli käsitykset tiedosta ja totuudesta ovat eri

laiset kuin määrällisen lähestymistavan. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu riippuu tutki

jan omasta toiminnasta sekä siitä, kuinka hyvin tutkija on kyennyt tavoittamaan tutkittavat

ihmiset ja hahmottamaan tutkittavan ilmiön uuden tiedon valossa. Luotettavuutta tarkastelta

essa tutkijan on kyettävä arvioimaan aineiston laatua, aineiston analyysiä sekä tulosten esit

tämistä. Tutkimusraportin kirjoittamisessa painottuu tutkijan taidot tuoda uutta tietoa lukijoi

den arvioitavaksi (Alasuutari 2001, Eskola & Suoranta 2000). Mäkelä (1990) näkee laadulli

sen tutkimuksen luotettavuuden koostuvan aineiston merkittävyydestä, riittävyydestä, katta

vuudesta sekä arvioitavuudesta ja toistettavuudesta.

Laadullisen aineiston analysointi on merkityksenantoprosessi, jossa tutkija luo uusia merki

tyksiä aineiston pohjalta. Tutkija ei ole vapaa omista konstruktioistaan, siten objektiivisuutta

ei ole olemassa. Tutkijan aikaisemmat tiedot ja kokemukset ovat aina ohjaamassa havaintoja

ja tulkintoja. Laadullisessa tutkimuksessa keskeisenä periaatteena on avoimmuus eli lukijalle

kuvataan tutkimuksen toteuttaminen vaiheittain (Eskola & Suoranta 2000, Tuomi & Sarajärvi

2002). Tutkimusraportissa kuvataan tutkimusprosessin eteneminen sekä aineiston analyysi

vaihe vaiheelta tutkimuksen vastaavuuden osoittamiseksi. Suorat lainaukset alkuperäisilma

uksista havainnollistavat tutkimustulosten vastaavuutta empiiriseen todellisuuteen. (Hirsjärvi

ym. 2000, Kyngäs & Vanhanen 1999.)  Tässä tutkimuksessa aineistosta poimittujen suorien

lainausten tarkoituksena on lisätä analyysin luotettavutta osoittamalla lukijalle luokkien

yhteys alkuperäisaineistoon  Liitetaulukossa esitetään esimerkki sisällönanalyysin etenemi

sestä. Tutkimusraportissani pyrin tuomaan esiin ne prosessit, joiden kautta olen päätynyt esit

tämiini lopputuloksiin, jotta toisen tutkijan on mahdollista niitä soveltamalla päätyä samoihin

lopputuloksiin.

Saadakseen luotettavaa tietoa tutkijalla tulee olla luottamukselliset suhteet tiedonantajan

kanssa ja tutkimuksen luotettavuus varmentuu, kun tutkijalla ja tiedonantajalla on yhteinen

kieli ja kulttuuri, jolloin tutkimuksessa käytetyt käsitteet eivät jää epäselviksi (Janhonen &

Latvala 2003). Tässä tutkimuksessa haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastat

teluissa vallitsi avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tutkijan aikaisempi terveydenhuollon
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koulutus ja työkokemus terveydenhuollon organisaatiossa olivat vahvistamassa yhteistä ym

märrystä tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä.

Sisällönanalyysin luotettavuuden lisäämiseksi suositellaan käytettäväksi toista luokittelijaa

(Latvala & VanhalaNuutinen 2001). Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää toista

luokittelijaa. Haastattelujen avulla saatujen tutkimustulosten luotettavuutta lisäsi kuitenkin se,

että samaa asiaa kysyttiin haastateltaessa yleisesti ja tarkentavilla kysymyksillä. Näin saatiin

esiin erityisesti haastateltavien antamia merkityksiä inhimillisen resurssien johtamisesta osas

tonhoitajien työssä. Lisäksi aineisto analysoitiin ja kategoroitiin kahteen kertaan ja alkuperäi

seen aineistoon palattiin analyysin eri vaiheissa.

Tutkimusprosessi on kuvattu ja raportoitu siten, kuin tutkimus eteni. Tiedostin oman asemani

ja toimintani tiedon hankinnassa. Pyrin lähestymään tutkimuskohdetta avoimin mielin, vaik

ka kuuntelin haastateltavia oman taustani läpi. Tieto, johon perehdyin teorian avulla ohjasi

haastatteluteemojen muodostumista ja oli tulkinnoissa taustalla. Laadullisena tutkijana olin

kokematon ja arka, mikä osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Vastaavasti työn us

kottavuutta kohottaa hoitotyön vankka tuntemus ja valmius arvioida käytetyn tiedon ja ha

vaintojen sekä niistä tehdyn analyysin oikeellisuutta.

6.3 Tulosten tarkastelua ja johtopäätökset

Osastonhoitajien inhimillisten resurssien johtamisessa korostui hoitotyön päivittäisen toimin

nan  organisoinnin  ja  henkilöstöhallinnoinnin  työnjohdollisten  tehtävien  merkitys.  Simoilan

(2003) mukaan tehokas hoitotyön  johtaja yhdistää organisaation strategian  ja henkilöstöjoh

tamisen ja hallitsee myös asioiden johtamisen taidon. Lähiesimiehinä he vaikuttivat ensisijai

sesti    henkilöstöresurssien  välittömään  johtamiseen  työyksikössään,  kohdentamalla  ja  seu

raamalla resurssien käyttöä tasapuolisesti päivittäisessä toiminnassa.  Tulos on yhteneväinen

aikaisempin tutkimusten kanssa, joissa osastonhoitajien ja ylihoitajien mielestä osastonhoita

jien tärkein tehtävä oli työnjohtotehtävät, joissa korostui ihmisten johtaminen sekä lähijohta

miseen liittyvät tehtävät. (Willmot 1998, Sipinen & Tiainen 1999, Antrobus & Kitson 1999,

Narinen 2000.) Henkilöstövoimavarojen johtamista he kuvailivat tässä tutkimuksessa luotta

muksena henkilökuntaan,  työhyvinvoinnin edistämisenä,  tasapuolisuutena  ja kokonaisuuksi

en hahmottamisena koko organisaatiotasolla. Osastonhoitaja oli oman yksikkönsä asiantunti

ja ja kyvykkyyttä osallistua välittömään hoitotyöhön pidettiin tärkeänä, koska sen avulla voi
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tiin  edistää  tiedollista  ymmärrystä,  korvata  resurssien  puuttumista  ja  lisätä  välitöntä  vuoro

vaikutusta työntekijöiden kanssa. (Narinen 2000, Mettiäinen ym. 2003).

Osastonhoitajilla  oli  mahdollisuus  osallistua  vakinaisen  henkilökunnan  valintoihin  yhdessä

ylihoitajan kanssa. Sijaisia he rekrytoivat itsenäisesti. Heillä oli visio siitä, minkälainen valit

tavan henkilön tulisi olla. Valinnoissa he painottivat ammatillista ja sosiaalista soveltuvuutta

työyksikköön.  Strategisesti  olisi  henkilöstövoimavara  ajattelun  mukaan  tärkeää  kiinnittää

huomiota siihen, että henkilöstövalinnoilla parannettaisiin hoitotyön todellista vaikuttavuutta

eikä täytettäisi vain työvoimavajausta.(Kinnunen & Vuori 1999.) Henkilöstövalinnan todelli

suudessa näkyi kuitenkin jo henkilöstöpula,  joten todellista rekrytointimahdollisuutta ei mo

nin paikoin enää ollut.

Osastonhoitajat kuvailivat henkilöstövoimavarojen johtamisen osaalueeksi henkilökunnan ja

hoitotyön  kehittämisen  osastoillaan.  Osastonhoitajat  ilmaisivat  kannustavansa  työntekijöitä

oman työn ja osaamisen kehittämiseen. He kokivat tukevansa työntekijöiden työssä oppimis

ta,  suunnittelivat  koulutuksen  järjestämisen,  koulutukseen  pääsyn  ja  perehdytyksen.  Henki

löstön arviointijärjestelmiä osastonhoitajat eivät käyttäneet, mikä on samansuuntainen Pahka

lan  ym.  (2000)  tutkimuksessa,  jossa  henkilökunnan  tuloksellisuuden  arviointi  koettiin  suu

reksi  puutteeksi  terveydenhuollon  työyhteisössä.  Haastateltavat  kokivat,  että  heillä  ei  ollut

todellisia  mahdollisuuksia  suunnitella koulutuksia,  koska organisaatio ei  tukenut käytännön

järjestelyissä  riittävästi.  Koulutuksiin  suhtauduttiin  myönteisesti,  mutta  korvaavaa  henkilö

kuntaa ei saatu koulutukseen lähtevää sijaistamaan ja koulutusmäärärahat olivat pienet, mitkä

käytännössä olivat täydennyskoulutuksen esteenä.

Kuokkasen (2003) tutkimuksessa selvitettiin  hoitajien käsityksiä siitä, minkalainen valtaistu

nut hoitaja on sekä mikä edistää ja estää valtaistumisprosessia. Tässä tutkimuksessa osaston

hoitajat  kuvasivat  valtaistumista  keskeisesti  edistävää  esimiehen  myönteistä  ja  kannustavaa

johtamistapaa, kehittämiselle myönteistä ilmapiiriä sekä yhteisiä tavoitteita, arvossa pitämis

tä,  luottamusta,  avointa kommunikaatiota  ja  matalaa  hierarkiaa organisaatiossa.  Kuitenkaan

kukaan  haastateltavista  ei  käyttänyt  käsitettä  valtaistuminen  tai  sen  synonyymejä  haastatte

luissa.

Verkostoituminen ja tiedottaminen nähtiin tärkeänä osana henkilöstövoimavarojen johtamista

osastonhoitajan työssä, koska asemansa perusteella osastonhoitaja toimii tiedonhankkijana ja
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välittäjänä organisaation sisä ja ulkopuolella. Osastonhoitajan rooleista korostui oman yksi

kön puolesta puhujan rooli  ja tulkkina toimiminen työyksikön ja muun organisaation välillä.

Yhteisymmärryksen  löytyminen keskeisistä arvoista,  joiden pohjalta  toimittiin, edellytti  esi

miehen ja alaisten välistä vuoropuhelua ja läheisyyttä. Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin

merkitykset ovat  ilmenneet myös muissa tutkimuksissa  (Kivimäki & Lindström 1996, Klei

man 2003).

Osastonhoitajat kokivat, ettei heillä ollut todellisuudessa mahdollisuuksia palkita henkilöstö

ään.  Rahallinen  palkitseminen  työsuoritteista  oli  hyvin  vähäistä  ja  rajoittui  lähinnä  muuta

maan  henkilöön  vuodessa,  joten  todelliseksi  palkitsemiskeinoksi  osastonhoitajat  eivät  sitä

nähneet.  Palkitsemiskeinoiksi  he  mainitsivat  arvostamisen,  joka  oli  sanallista  kiittämistä,

huomioimista ja eri ammattiryhmien työn arvostamista. Hoitohenkilökunnan voimaantumista

edisti aikaisemmissa tutkimuksissa arvossa pitäminen (Kvist 2004). Palkitsemiskeinojen vä

hyyden vuoksi, koulutusta käytettiin myös palkitsemiskeinona. Yksittäisen koulutuksen mer

kitys  nähtiin  suurempana  henkilölle  itselleen  kuin  sen  merkitys  työyksikölle  oli.  Kuitenkin

koulutus  nähtiin  tärkeänä  myös  osastolle  ja  sen  merkitys  olisi  haluttu  nähdä  suurempana

työntekijän ammatilliselle kasvulle ja nimenomaan työntekijän oikeutena osallistua koulutuk

seen, ei palkisemiskeinona. Cronin  ja Becheren (1999)  tutkimuksessa sairaanhoitajat pitivät

tärkeimpinä  tunnustuksen  muotoina palkan  lisää, koulutukseen osoitettua aikaa  ja kirjallista

tunnustusta. Toisaalta Nakarin (2003) tutkimuksessa ilmeni, että palkitsemisella, muun

muassa palkan ja työn vaativuuden vastaavuudella, ei näyttänyt olleen hyvinvoinnin kannalta

merkitystä ”ihannetyöympäristössä”, jossa kehittävä ja keskimääräistä vähemmän kuormitta

va työ oli jo sinänsä palkitsevaa. Erilaiset työaikajoustot olivat haastateltujen osastonhoitajien

tärkeimmät henkilökunnan palkitsemiskeinot.

Osastonhoitajat kokivat, että heillä oli vastuuta ja valtaa omassa yksikössään vaikuttaa henki

löstövoimavarojen johtamiseen. Yksikön ulkopuolella he voivat käyttää vaikutusvaltaa, mutta

asemaansa perustuvaa valtaa heillä ei enää sen ulkopuolella ole. Lisäksi osa osastonhoitajista

koki, että osastonhoitajan ja ylihoitajan työnkuvissa olisi selkiyttämisen varaa. Tukea henki

löstövoimavarojen  johtamiseen  he  saivat  ylihoitajilta,  apulaisosastonhoitajilta,  lääkäreiltä  ja

ennenkaikkea osaavalta ja motivoituneelta henkilökunnaltaan, mikä myös oli suuresti vaikut

tanut siihen, että osastonhoitajat olivat sitoutuneet työhönsä. Myös aikaisempien tutkimusten

mukaan osastonhoitajilla oli  asemaan perustuvaa virallista  valtaa vähän  (Lewis 1993, Nari

nen 2000).
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Tutkimuksessa osoittautui,  että osastonhoitajat kokivat  saavansa  liian  vähän  tietoa yksikkö

ään koskevista muutoksista ja niihin johtaneista syistä. He eivät voineet vaikuttaa osastoaan

koskevaan päätöksenteko prosessiin organisaatiossa ja tiedottaa henkilökuntaa riittävästi. He

uskoivat, että riittävä tiedottaminen  ja muutosprosessiin vaikuttamismahdollisuus auttaisivat

hyväksymään tulevat muutokset. Elovainio ym. (2003)  totesivat myös  toimintatutkimukses

saan hoitoalan hyvinvoinnista ja jaksamisesta, että hoitotyöntekijöiden kuuleminen ja osallis

tuminen  omaa  työtään  koskevaan  päätöksentekoon  on  tärkeä  kehittämistarve.  Suonsivun

(2003) tutkimuksessa  ilmeni myös, että johdolta myös odotettiin  luottamusta hoitohenkilös

tön  kykyihin  käsitellä  organisaation  tai  työyhteisön  asioita.  (Suonsivu  2003.)  Inhimillisten

resurssien johtamisen on oltava koko organisaation kattava filosofia, joka ilmentää organisaa

tion suhtautumista  henkisiin  resursseihin,  jolloin  se  näkyy  niin  strategisessa  toimintapolitii

kassa kuin työn arkikäytännöissäkin. Henkilöstö on otettava mukaan niin strategioiden raken

tamiseen  kuin  toteuttamiseen.  Tiedotus  kulkee  näin  myös  alhaalta  ylös.  (Harissalo  1991,

Pfeiffer & Veiga 1999.)

Haastateltavat kokivat osastonhoitajan  inhimillisten  resurssien  johtamiseen kuuluvan henki

löstöä motivoivan  ja kannustavan  ilmapiirin  luomisen. Kannustava  ja  tukea antava  johtami

nen, avoin ilmapiiri ja työntekijöiden mahdollisuus osallistua päätöksentekoon tukeavat myös

aikaisempien tutkimusten mukaan työssä jaksamista (Kivimäki & Lindström 1996, Suonsivu

2003).  Jatkuva  dialogia,    yhteisöllisyys  ja  vuorovaikutus  toiminnan  eri  osapuolten  välillä,

nähtiin  välttämättömänä  osana  osastonhoitajan  henkilöstövoimavarajohtamista  ja  osaston

toimintaa edistävinä tekijöinä. Kohtelun oikeudenmukaisuuden eli kohdellaanko ihmistä ys

tävällisesti  ja  kunnioittavasti  ja,  että  päätöksentekijään  voi  luottaa,  on  aikaisemmissa  tutki

muksissa osoitettu olevan yhteydessä   sairauspoissaoloihin, koettuun terveyteen  ja vähenty

neisiin sairauspoissaoloihin. (Elovainio ym. 2002).

Lisäkoulutustarpeekseen  osastonhoitajat  esittivät  esimiestaidot,  joissa  myös Nakarin  (2003)

ja Pahkalan ym. (2000) tutkimusten mukaan terveydenhuollon esimiehillä oli puutteita. Tut

kimuksen mukaan pienemmissä yksiköissä osastonhoitajan työ muodostui suurimmaksi osak

si hoitotyön käytäntöön osallistumisesta. Pienessä yksikössä esimiehenä toimiminen edellyt

tää myös erilaista johtamisen osaamista kuin suuremmissa yksiköissä, joissa esimerkiksi sai

raslomien  ja  vuosilomien  järjestelemisiin  kuluu  paljon  aikaa.  Osastonhoitajien  koulutuksen

järjestämisen haasteena on, kuinka saavutetaan tarvittava tietotaito esimiestyöhön erilaisissa
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yksiköissä. Koulutusta haluttiin eniten taloushallinnosta ja  johtamisesta, mikä on yhteneväi

nen tulos aikaisempien tutkimustulosten kanssa (Dufva 1995, Narinen 2000). Tietonsa tutki

mustyön edistämisestä sekä hyödyntämisestä hoitotyön kehittämiseksi osastonhoitajat arvioi

vat  liian vähäisiksi. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten valossa (Lorensen

ym. 1998).

6.4 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotuksia

Tutkimus kohdistui inhimillisten resurssien johtamiseen osastonhoitajan työssä. Haastattelu

jen avulla haettiin tietoa tutkimusaiheesta siten, kuin osastonhoitajat sen ymmärsivät, määrit

tivät ja kokivat. Tutkimusaineisto koostui haastatteluista ja aikaisemmasta teoreettisesta tie

dosta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä hoitotyön johtamisen suunnittelussa,

toteutuksessa ja arvioinnissa  että arvioitaessa hoitotyön johtamistutkimuksen painopistealu

eita.

Vallan ja vastuun jakautuminen terveydenhuollon organisaatiossa on tärkeä ja mielenkiintoi

nen jatkotutkimusaihe, koska tästä tutkimuksesta saadulla kokemuksella aihe kiinnostaa

myös osastonhoitajia. Lisäksi osoittautui, että suomalaisten osastonhoitajien valtaa ja kykyä

sen hankkimiseen ei ole tutkittu, vaan tutkimukset olivat pääasiassa ulkomaisia. Myös lä

hiesimiehen tarvitsemasta ja saamasta tuesta olisi keskusteltava. Tuki olisi tärkeää, jotta lä

hiesimies pystyisi tukemaan alaisiaan, tekemään yhteistyötä ja kehittämistyötä entistä pa

remmin. Etenkin, koska koulutusuudistusten ja eläkkeelle siirtyvien osastonhoitajien myötä

esimiehiksi nousee tulevaisuudessa uusia tulokkaita ilman kokemusta.

Motivaation uskotaan ohjaavan ihmisten kaikkea toimintaa. Haasteellista olisi tutkia työnte

kijöiden käsityksisä inhimillisten voimavarojen johtamisesta ja sen vaikutusta työn motivaa

tioon. Kuinka osastonhoitaja voi edistää ja ylläpitää työntekijän sisäistä paloa työn tekemi

seen ja henkiseen kasvuun?  Jatkossa olisi tarpeellista tutkia myös tulevaisuuden yleisestä

kehityksestä aiheutuvia haasteita ja muutoksia osastonhoitajan työssä.



44

LÄHTEET

Alasuutari P. 2002. Tutkimuksesta kirjaksi. Teoksessa Kinnunen M. & Löytty O. (toim.).
Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino Oy, Tampere. 149161.

Allen D. 1998. How Nurses Become Leaders: Perceptions and Beliefs About Leadership De
veloment. Journal of Nursing Administration 28 (9), 1520.

Antrobus S. & Kitson  A. 1999. Nursing leadership: influencing and shaping health policy
and nursing practice. Journal of Advananced Nursing 29(3), 746753.

Beardwell I. & Holden L. 1997. Human resource management. a contemporary perspective.
Pitman, London.

Burns, N. & Grove, S.K. 1993. The Practise of Nursing Research. Conduct, Critique & Utili
zation. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Cameron A. & Masterson A. 2000. Managing the unmanageable? Nurse executive directors
and new role developments in nursing. Journal of Advanced Nursing 31(5), 10811088.

Cronin S. & Becherer D. 1999. Recognition of staff nurse job performance and achieve
ments. Journal of Nursing Administration 29(1), 2629.

Dufva  H.  1995.  Terveydenhuollon  osastonhoitajan  työ,  työn  muutokset  ja  koulutustarpeet.
Lisensiaatti tutkielma. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Elovainio M., Kivimäki M., Vahtera J. & Virtanen M. 2002. Organizational justice: evidence
of a new psychosocial predicor of health. American Journal of Public Health 92(1), 105108.

Eskola J. & Suoranta  J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus, Jyväskylä.

Gelinas L.  & Manthey M. 1997. The  impact  of  organizational  redesign on  nurse executive
leadership. Journal of Nursing Administration 27 (10), 3542.

Gould D., Kelly D., Goldstone L. & Maidwell A. 2001. The changing needs for clinical man
agers: exploring  issues  for continuing professional development. Journal of Advanced Nur
sing 34 (1), 717.

Harisalo  R.  1991.  Henkisten  resurssien  johtamisen  arviointi  kunnallishallinnossa.  Julkaisu
sarja 1/91. Tampereen yliopisto. Kunnallistieteen laitos.

Henry  B.,  Lorensen M.  &  Hirschfeldt  M.  1992. Management  of  health  services  by  nurses.
World Health organization. Geneva.

Hilden R. 1999. Sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys ja ammatilliseen pätevyyteen vaikut
tavat tekijät. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos.

Hirsjärvi  S & Hurme H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
Yliopistopaino, Helsinki.



45

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tummavuoren kirjapaino, Van
taa.

Isohanni AM. 1997. Eettisiä näkökulmia terveydenhuollon hallinnossa. Suomen lääkärilehti
(9), 10171020.

Janhonen S. & Latvala E. 2003. Hoitaminen sosiaalisessa yhteydessä. Grounded theory tut
kimusmetodologia. Teoksessa Janhonen S. & Nikkonen M. (toim.) Laadulliset tutkimusme
netelmät hoitotieteessä. WSOY, Helsinki. 165207.

Jankola K. 1988. Osastonhoitaja johtajana. Suomen kaupunkiliitto.

Joronen L. 1993. Ammatillisen kasvun edellytykset organisaatiossa. Väitöskirja. Helsingin
yliopiston kasvatustieteen laitos 135. Helsinki

Kangas, R. 1999. Hoitotyön johtaminen muutoksessa. Teoksessa Simoila, R., Kangas, R. &
Ranta J.(toim.) Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 2652.

Kauhanen J. 2003. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. 5.painos. Dark Oy, Vantaa.

Kinnunen J. & Vuori J. 1999.Hoitotyön johtamisen perusulottuvuudet ja toimintamallien
muutokset. Teoksessa Simoila, R., Kangas, R. & Ranta J.(toim.) Hoitotyötä johtamaan. Kir
jayhtymä Oy, Helsinki. 5372.

Kinnunen J. 1992. Terveyskeskuksen organisaatiokulttuuri. Väitöskirja. Kuopion yliopiston
Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos, Kuopion yliopisto.

Kinnunen J. & Sinkkonen S. 1994. Arviointi ja seuranta julkisella sektorilla. Kuopion yli
opiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 22. Kuopion yliopiston painatuskeskus, Kuopio.

Kirjavainen P. & LaaksoManninen R. 2000. Strategisen osaamisen johtaminen. Oy Edita
Ab, Helsinki.

Kivimäki M. & Lindström K. 1996. Henkilöstöä tyydyttävän johtamisen tunnusmerkit. Tut
kimus sairaalan vuodeosastoista. Hoitotiede 6(1), 1621.

Kleinman C. 2003. Leadership roles, competencies, and education: How prepared are our
nurse managers? Journal of Nursing Administration 33 (9), 451455.

Koivuniemi T.2004. Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasek
torilla  Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä Tampere
University Press. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis; 1000.

Koivula M. & PaunonenIlmonen M. 2001. Ward sisters´ objectives in developing nursing
and problems with development. Journal of  Nursing Management 9 (5), 287294.

Kotter J.1999. What Leaders Really Do? Harward Business Review Book. USA.

Krause K. & Kiikala I. 1996. Hoitotieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiä. TammerPaino
Oy, Tampere.



46

Kuokkanen L. 2003. Nurse empowerment a model of individual and environment factor. Väi
töskirja. Hoitotieteen tiedekunta. Annales Universitatis Turkulensis: 558.

Kyngäs H. & Vanhanen L. 1999.  Sisällön analyysi. Hoitotiede 11 (1), 311.

Kvist T. 2004. Hoidon laatu  potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia? Väitöskirja. Terveys
hallintotiede yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskunta
tieteet. Kuopion yliopisto.

Latvala E & Vanhala Nuutinen L. 2001. Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen peruspro
sessi: sisällön analyysi. Teoksessa Janhonen S. & Nikkonen M. (toim.) Laadulliset tutki
musmenetelmät hoitotieteessä. WS Bookwell Oy, Juva. 2143.

Lauri S. 2003. Näyttöön perustuvan hoitotyön merkitys ja tulevaisuuden haasteet. Teoksessa
Lauri,  S. (toim.) Näyttöön perustuva hoitotyö. WSOY, Helsinki, 151156.

Lehtonen T.J. 2002. Organisaation osaamisen strateginen hallinta. Väitöskirja. Kasvatustie
teellinen tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Lewis P.R. 1993. Head nurses: upward and downward influence behaviors and perceptions of
power. University of Illinois at Chicago, Health Sciences Center.

Lorensen M. 1998. Knowledge development for nurse leaders in multicipalities in the five
Nordic countries. Teoksessa Pelkonen M., Perälä ML., Niemelä T., LeinoKilpi H., Mun
nukka T., Pietilä AM., Sonninen A. & VehviläinenJulkunen K. Knowledge development:
clinicians and researchers in partnership. (toim.). Oy Edita Ab, Helsinki. 511517.

Lorensen  M., Sinkkonen S., Lichtenberg A., Jensdottir A.B, Hamran G., Johansson B. &
Engfeldt L. 2001. Knowledge and skill requirements for nurse leaders in the primary health
care services in the nordis countries. Det Medisnske Fakultet Institut For sykepleievitenskap.
Universitet i Oslo. Dokumentserie nr 1, Norway.

Mattila M. & Saarinen J. 1992. Henkilöstövoimavarojen johtaminen Suomessa. Vuoden 1992
kyselytutkimuksen tuloksia. Sarja A3: Työpapereita 21. Tampereen yliopisto.

Metsämuuronen J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Metodologiasarja 4. Jaabes
OU. Viro.

Mettiäinen S, Laakso H & Raatikainen R. 2003. Terveydenhuollon osastonhoitajien päte
vyys. Hallinnon tutkimus 1, 6880.

Miettinen M. 1999. Hoitotyön kehittäminen ja sen johtaminen. Teoksessa Simoila R., Kangas
A. & Ranta J. Hoitotyötä johtamaan. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. 57.

Miles R. 1975. Theories of Management: implications for organizational behavior and devel
opment. McGrawHill, New York.

Mintzberg H. 1989. Minzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations.
The Free Press, New York.



47

Mäkelä K. 1990. Kvalitatiivisen aineiston arviointiperusteet. Teoksessa Mäkelä K. (toim.)
Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Gaudeamus, Helsinki. 2754.

Narinen A. 2000. Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuu
dessa. Tutkimus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastonhoitajien mielipiteis
tä. Helsingin yliopisto Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto. Väitöskirjat
1:2000. Helsinki.

Nakari ML. 2003. Työilmapiiri, työntekijöiden hyvinvointi ja muutoksen mahdollisuus.
Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 226.
 Jyväskylän yliopisto.

Nieminen  H. 1997. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa Paunonen M. &
VehviläinenJulkunen K. Hoitotieteellinen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva. 215221.

Otala LM.  2000. Oppimisen etu kilpailukykyä muutoksessa. WSOY, Porvoo.

Pahkala S., Bragge A., Laippala P. & Pahkala K. 2000. Esimiestoimintaa kuvaavien tekijöi
den vertailu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Hallinnon tutkimus 3, 263
277.

Parviainen  T.  &  Sarvimäki  A.  1999.  Hoitotyön  johtamisen  eettiset  lähtökohdat.  Teoksessa
Simoila R., Kangas R. & Ranta J. (toim.) Hoitotyötä johtamaan. TammerPaino Oy, Tampe
re. 6883.

Paukkala M., Pelkonen M., Olkkonen A., Jaroma A. & Tossavainen K. 2001. Hoitotyön joh
tamiskoulutus. Haasteena muuttuva toimintaympäristö ja uudet osaamisvaatimukset. Sai
raanhoitaja (4), 2629.

Paunonen M. & VehviläinenJulkunen K. 1997. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus.
Teoksessa Paunonen M. & VehviläinenJulkunen (toim.) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka.
WSOY, Juva. 206214.

Pfeffer, J. 1997. Pitfalls on the Road to Measurement. Human Resource Management 36(2),
357365.

Pfeffer J. & Veiga F. 1999. Putting People first for Organizational Success. Academy of Ma
nagement Executive 13(2), 3748.

Rajala T. 1998. Henkilöstö kunnan voimavarana. Teoksessa Horkka P. (toim.) Kunnat 2000
luvun kynnyksellä. Näkökulmia kunnallisalan tutkimukseen ja käytäntöihin. Tampereen yli
opistopaino, Tampere.

Ranki A. 2000. Henkilöstön selviytyminen kriisiytyneessä organisaatiossa. Väitöskirja. Yri
tyksen hallinto. Acta Universitatis Tamperensis 775.

Rasimus M. 1995. Taloushallinnon tehtävät osastonhoitajan työssä haaste vai rasite? Pro
gradututkielma. Kuopion yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Terveyshallinnon ja
taloudenlaitos. Kuopio.

Ruohotie P. 1993. Ammatillinen kasvu työelämässä. Tampereen yliopisto, Tampere.



48

Ruohotie P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WS Bookwell Oy, Juva.

Saarinen J. 1994. Human Resource Function: Changing Roles A Case Study on Tampella
Power Inc.

Siitonen, J. 1999. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Väitöskirja. Oulun yliopis
to. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Oulu.

Simoila R. 1999. Terveydenhuolto johtamisen areenana. Teoksessa Simoila R., Kangas R. &
Ranta J. (toim.) Hoitotyötä johtamaan. TammerPaino Oy, Tampere. 916.

Simoila R. 2003. Hoitotyön johtaminen terveydenhuollon murroksessa. Hoitotyön vuosikirja
2004. Hoitotyön johtaminen ja hyvinvointi. TammerPaino Oy, Tampere. 916.

Sinkkonen S. 1994. Arviointi ja seuranta julkisella sektorilla. Kuopion yliopiston julkaisuja
E. Yhteiskuntatieteet 22. Kuopio.

Sinkkonen S. 2000. Näyttöön perustuvan hoitotyön haasteet ylihoitajille. Ylihoitajalehti
28(5), 441.

Sinkkonen S & Taskinen H. 2002. Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveyden
huollon hoitotyön johtajilla. Hoitotiede 14 (3), 129138.

Sipinen R & Tiainen M.T. 1999. Erikoissairaanhoidon osastonhoitajien arvioinnit johtamis
tehtäviensä tärkeydestä sekä tiedoistaan ja pätevyydestään eri johtamistehtävissä. Pro gradu
tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Sotarauta M. & Mustikkamäki N. 2001. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suo
men kuntaliitto. Actasarja 137. Helsinki.

STM. 1993. Terveyttä kaikille vuoteen 2000. Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja
1993:2.

STM. 1998. Uudistuva hoitotyö II. Hoitotyön valtakunnallisen kehittämisprojektin arviointi.
Sisällön, vaikutusten, oppimiskokemusten ja systemaattisuuden näkökulma. Sosiaali ja ter
veysministeriö. Selvityksiä 5.

STM. 2003. Sosiaali ja terveydenhuollon tavoitteet 20042007. Sosiaali ja terveysministe
riö. Julkaisuja 2003:20.

Stone R.J. 2002. Human Resource Management. Fourt edition. John Wiley & Sons Ltd, Aus
tralia.

Storey J. 1989. New Perspectives on Human Resource Management. Routledge, London.

Strömmer R. 1999. Henkilöstöjohtaminen. Edita Oy, Helsinki.

Sveiby KE & Lloyd T. 1987. Managing Knowhow. Bloomsbury, London.



49

Suonsivu K. 2003. Kun mikään ei riitä hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja nii
den yhteydet työyhteisötekijöihin. Väitöskirja. Tampere University Press. Acta Universitatis
Tamperensis 926.

Sydänmaanlakka, P. 2000. Älykäs organisaatio; tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen.
Kauppakaari Oy, Helsinki.

Syväjärvi A. &Stenvall J. 2003. Henkilöstövoimavarat työntekijöiden organisaatio toiminta
osaamisen arvioinnin ja johtamisen näkökulmasta. Hallinnon tutkimus 4, 338351.

Syvänen S. 2003. Työn paineet ja puuttumattomuuden seuraukset. Tutkimus sisäisen tehot
tomuuden lähteistä ja vaikutuksista, esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalve
luja tuottavat työyhteisöt. Väitöskirja. Tampere University Press. Acta Universitatis Tampe
rensis 942.

Sädevirta J. 1994. Henkilöstövoimavarojen strategisen johtamisen teoriaperustojen kehitys.
Teoksessa Juha Varila (toim.) Henkilöstöstrategia ja uusiutuva organisaatio. Valtiohallinnon
kehittämiskeskus. Helsinki: Painatuskeskus Oy. 6479.

Taatila, V. 2004. The concept of organizational competence Foundational analysis. Väitös
kirja. Jyväskylä

Telaranta S. 1997. Hoitotyön hallinto. TammerPaino Oy, Tampere.

Tuomi J. & Sarajärvi A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Gummerus Kirjapai
no, Jyväskylä.

VehviläinenJulkunen K. 1997. Hoitotieteen tutkimuksen etiikka. Teoksessa Paunonen M. &
Vehviläinen Julkunen K. (toim.) Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Juva. 2434.

Viitala R. 2002. Osaamisen johtaminen esimies työssä. Väitöskirja. Liiketaloustiede. Univer
sitas Wasaensis 44. Vaasa

Willmot M. 1998. The new ward manager: an evaluation of the changing role of the charge
nurse. Journal of Advanced Nursing. 28(2):419427.

VM 2001. Osaamisen johtaminen. Kehittämishankkeen loppuraportti. Työryhmämuistioita
6/2001. Valtiovarainministeriö. Edita Oy, Helsinki.

Vuori J. 1993. Humanismi hallinnollisena ja filosofisena ilmiönä. Hallinnon tutkimus 3/1993.

Vuori J. 2003 Inhimillisten resurssien johtaminenhenkilökustannusten muuttaminen henki
löstöinvestoinneiksi. Hoitotyön vuosikirja 2004. Hoitotyön johtaminen ja hyvinvointi. Tam
merpaino Oy, Tampere.



50

LIITE 1

TAULUKKO 1  Osastonhoitajan johtamistoiminnot hoitotieteellisissä tutkimuksissa
Tutkija(t),  julkaisu
vuosi japaikka

Tutkimuksen
tarkoitus

Menetelmä ja otos Keskeiset tulokset

Lewis. 1993.
USA.

Osastonhoitajien valta ja
toimintatapa hierarkiassa
ylös ja alaspäin.

Kysely
Osastonhoitajat
(n=180)

Osastonhoitajien valta pe
rustui asiantuntijuuteen.
Neljäsosa koki, ettei heillä
ollut valtaa.

Dufva H. 1995.
Suomi.

Terveydenhuollon osaston
hoitajien työ, työn muutok
set ja koulutustarpeet.

Kysely
Osastonhoitajat
(n=496)

Osastonhoitajien hallinnol
liset työt ovat lisääntyneet.
Koulutusta haluttiin talo
ushallinnosta, johtamisesta
ja hoitoammatista.

Gelinas L. & Mant
hey M.
1997
USA

Hoitotyön johtamisroolien
muuttuminen organisaa
tiomuutoksessa

Kysely
Hoitotyön johtajat
(n=1866)

Hoitotyön johtajilta vaadit
tiin kykyä visionaarisyy
teen ja muutoksen johta
miseen. Terveydenhuollon
organisaatioiden johtami
sen ydinkohteita potilas
keskeinen hoitotyö, hyvä
toiminnan koordinointi eri
yksiköiden välillä, tehok
kaiden hoitopolkujen luo
minen ja monitaitoinen
henkilökunta.

Lorensen ym. 1998
(Suomi,  Ruotsi,
Norja,  Tanska,  Is
lanti)

Tutkia hoitotyön johtajien
nykyisiä tietoja, taitoja ja
tulevaisuuden tarpeita.

Kysely  (n=1126)  vii
den  pohjoismaan  pää
kaupukaupungin  johta
jalle.

Tärkeimmiksi koettiin
koulutukseen ja kehittämi
seen, henkilöstöhallintoon,
tiedottamiseen, koor
dinointiin sekä voimavaro
jen ja henkilöstön hallin
toon kuuluvat tiedot ja
taidot. Nämä koettiin myös
parhaiten hallituiksi, mutta
myös kehittämistarpeita
koettiin.

Willmot M. 1998.
Englanti.

Osastonhoitajan uusi rooli
osastonjohtajana.

Osastonhoitajat (n=36),
jotka osallistuivat hal
linnollisen hajauttami
sen kokeiluun.

Suurin osa oli tyytyväisiä
uuteen rooliinsa, joka si
sälsi autonomiaa ja valtaa
kehittää hoitotyön tehok
kuutta ja laatua. Uuteen
rooliin valmentaminen ja
tuki koettiin puutteel
liseksi.

Antrobus S. & Kit
son A. 1999.
Yhdysvallat.

Hoitotyön johtajan toiminta
terveyspolitiikassa ja hoito
työn käytännössä.

Haastattelu
Hoitotyön  johtajat
(n=24)

Hoitotyön käytäntöä halut
tiin eniten edistää. Hoito
työn johtajat toimivat tulk
kina hoitotyön käytännön,
poliittisen, hallinnollisen ja
akateemisen maailman
välillä. Käytännön hoito
työ antoi asiantuntijuutta ja
legitimaatiota hoitotyön
johtajien toiminnalle.

Cronin S. &
Becherer D.
1999
Yhdysvallat

Tutkia hoitotyön johtajan
käyttämiä suorituksen arvi
ointimetodeja, joita sairaan
hoitajat arvostavat.

Kysely
Sairaanhoitajat (n=287)
Osastonhoitajat (n=55)

Sairaanhoitajien mielestä
tärkeimmät tunnustuksen
muodot olivat palkka, kou
lutus, kirjallinen ja suulli
nen palaute ja välitön työ
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hön liittyvä palaute. Oh:sta
tärkeimmät tunnustuksen
muodot olivat palkan lisä,
päätöksentekoon osallis
tumisen mahdollistaminen,
välitön työhön liittyvä pa
laute ja ylemmälle johdolle
lähetetty annettu henkilös
töä koskeva palau
te.Molempien mukaan
erinomaisen suorituksen
huomiointi tärkeää,  nostaa
eniten työtyytyväisyyttä.

Sipinen R.& Tiai
nen M.T. 1999.
Suomi.

Kuvata erikoissairaanhoi
dossa työskentelevien osas
tonhoitajien käsityksiä joh
tamistehtäviensä tärkeydestä
sekä niitä vastaavista tie
doistaan.

Kysely
Osastonhoitajat
(n=207).

Tärkeimmiksi tehtäväalu
eiksi arvioitiin hallinnointi,
tiedonkulusta huolehtimi
nen, henkilöstön kehittä
minen, taloushallinto ja
koordinointi. Vastaajien
tiedot tehtäväalueilla olivat
hyvät.

Cameron A. &
Masterson A. 2000.
Englanti

Tutkia osastonhoitajan roolia
ja tekijöitä, jotka vaikuttavat
heidän työhönsä.

Puolistrukturoitu  haas
tattelu
Osastonhoitajat (n=37)

Henkilökohtaisen kasvun
ja käytännön hoitotyön
toteuttamisen (rajalliset
taloudelliset resurssit) vä
lillä koettiin ristiriitaa.
Hoitotyön johtajat ulkois
ten ja sisäisten paineiden ja
kehittämistarpeisiin vas
taamiseen paineessa.

Narinen A. 2000.
Suomi

Tutkimuksen tarkoituksena
oli saada tietoa osastonhoita
jan työn sisällöstä ja tehtävi
en muuttumisesta tulevai
suudessa.

Kysely
Ylihoitajat (n=162)
Osastonhoitajat
(n=843)
Delfikierros  osaston
hoitajat (=17).

Johtopäätöksinä todettiin,
että osastonhoitajien ja
ylihoitajien mielestä osas
tonhoitajien tärkein tehtävä
on tulevaisuudessa työn
johtotehtävä. Toiseksi tär
keimpänä tällä hetkellä oli
henkilöstöhallinto, yhteis
työ ja kehittämistehtävät
sekä kliininen
työ. Taloushallintoa pitivät
molemmat ryhmät vähiten
tärkeänä.Osastonhoitaja
tarvitsee tulevaisuudessa
kin kliinistä pätevyyt
tä.Osastonhoitajilla ja yli
hoitajilla ei ole tällä het
kellä yhtenäistänäkemystä
osastonhoitajan tehtävistä
tulevaisuudessa.

Gould D., Kelly D.,
Goldstone  L.  &
Maidwell A.
2001.
Englanti

Hoitotyön johtajien koulu
tustarpeet

Teemahaastattelu
Hoitotyön  johtajat
(n=15)
Laadullinen
Kyselylomake  edellis
ten  tulosten  perusteella
hoitotyön  johtajille
(n=118).

Hoitotyön johtajat tunsivat
olevansa päteviä kliinisissä
tehtävissä, epävarmoja
inhimillisten resurssien
johtamisessa, talous ja
tietoteknisissä asioissa. Ne
johtajat olivat tyytyväisiä,
jotka tunsivat olevansa
päteviä tehtäviinsä.

Mettiäinen S, Laak
so H & Raatikainen

Kuvata osastonhoitajien
valmiuksia toimia hoitohen

Postikysely
Sairaanhoitopiirin osas

Perinteisistä osastonhoita
jan tehtävistä vastaajat



52

R. 2003.
Suomi

kilökunnan esimiehenä
virkamiespätevyyden mu
kaan.

tonhoitajat (n= 94) selviytyvät mielestään hy
vin. Puutteita ilmeni talo
ushallinnon, tietotekniikan
ja tutkimustyön taidoissa.
Toimintaa ohjaavat sää
dökset he hallitsivat hyvin
ja toimivat mielestään de
legoivina johtajina, mutta
eivät arvioineet tulosten
mukaan riittävästi henkilö
kunnan toimintaa eivätkä
antaneet riittävästi palau
tetta.

Sinkkonen S. &
Taskinen H. 2002.
Suomi

Tutkia terveyskeskusten
osastonhoitajien johta
misosaamisen vaatimuksia ja
tasoa.

Kysely
Osastonhoitajat
(n=268)

Vastaajat kokivat kehittä
mistarpeita lähes kaikilla
tutkituilla osaalueilla.
Vaatimuksista tärkeimpänä
ihmissuhdejohtamisen
osaaminen

Kleiman  C.
2003.
USA

Hoitotyön johtajien rooli
kompetenssit ja koulutuspe
rusta

Kysely
Osastonhoitajat (n=35)
Ylihoitajat (n=93)

Osastonhoitaja hoitaa päi
vittäistä toimintaa, voimis
taa henkilökuntaa, rakentaa
tuottavia tiimejä, pitää
laatua ja asiakkaiden tyy
tyväisyyttä yllä. Myös
budjetointi, strateginen
suunnittelu, markkinointi
kuuluu tehtäviin. Tietoa ei
ole riittävästi hoitotyön
johtajien nykyisestä sta
tuksesta ja koulutusvaati
muksista. Tärkeimmät
tehtävät henkilökunnan
palkkaminen ja aikataulu
tus. Osastonhoitajien mie
lestä työssä oppiminen
riittävää.

Kuokkanen L.
Suomi

Tutkia sairaanhoitajan voi
maantumista edistäviä teki
jöitä

Kysely
Sairaanhoitajat (n=416)

Voimaantumista edisti
työtyytyväisyys, uran jat
kuvuus, arvossa pitäminen,
luottamus, avoin kommu
nikaatio, matala hierarkia
organisaatiossa ja jaettu
hallinto.

Suonsivu K. 2003.
Suomi

Masentuuneiden  työnteki
jöiden  pahoinvoinnilleen
antamat merkitykset

Haastattelut  Sairaan
hoitopiirin eri työnteki
järyhmät  (n020,  oh
n=6),  laadullinen
Kysely
(n=255, oh n=20)

Osastonhoitajien masen
nuksen laukaisija työn
muutosten ja vaatimusten
ristiriita. Vanhempien
osastonhoitajien ammatil
linen kompetenssi ei riittä
nyt täyttämään työn nykyi
siä vaatimuksia.

Kvist T. 2004.
Suomi.

Tutkimuksen tarkoituksena
oli kuvata hoidon laadun
toteutumista potilaiden, hoi
tohenkilökunnan, lääkäreiden
ja johtajien (osastonhoitajat,
ylihoitajat, ylilääkärit, tu
losyksiköiden ja tulosaluei
den johtajat ja organisaatioi
den ylin johto) arvioimana ja

Kolmen sairaalan
vuodeosastopoti
laat(n=631 ) ja polikli
nikkapotilaat (n=908)
Vuodeosastojen hoita
jat (n=690) ja  johtajaa
(n=76), poliklinikoiden
hoitajat (n=160) ja joh
tajaa (n=39) ja lääkä

Tulokset osoittavat, että
potilaita hoitava henkilöstö
on ammattitaitoista, moti
voitunutta, itsensä ja oman
mielensä johtajia. Johtajien
on tarkasteltava kriittisesti
johtamistoimintaansa, sillä
heidän arviointinsa johta
miensa yksiköiden hoidon
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tunnistaa eri vastaajaryhmien
arviointien yhtäläisyyksiä ja
eroja.

riä( n=128). Potilasai
neistot ja henkilöstöai
neistot koottiin Kuopi
on yliopistollisessa
sairaalassa kehitetyllä
Ihmisläheinen hoito
mittarilla ja sen muoka
tuilla versioilla.

laadusta olivat selvästi
paremmat kuin hoitohenki
lökunnan ja lääkäreiden ja
joiltakin osin paremmat
kuin potilaiden. Johtami
sessa on keskityttävä hen
kilöstön yksilöllisten voi
mavarojen vahvistamiseen
työelämässä, koska ne oli
vat ylivoimaisesti tärkein
hoidon laatua edistävä
tekijä hoitohenkilökunnan
ja lääkäreiden mukaan.
Sairaaloiden on edelleen
huolehdittava henkilöstön
korkeasta ammattitaidosta
ja sen ylläpitämisestä, sillä
ne ovat tärkeitä kilpailute
kijöitä työvoimapulan ai
kana.
Riittämätön henkilökun
tamäärä ja kiire estävät
laadukkaan hoidon toteu
tumista sekä potilaiden että
kaikkien henkilöstöryhmi
en arvioimana.
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LIITE 2

TAULUKKO 2  Johtamista koskevat tutkimukset muissa tieteissä

Tutkija(t), julkaisu
vuosi ja paikka

Tutkimuksen
tarkoitus

Menetelmä ja otos Keskeiset tulokset

Elovainio M., Ki
vimäki M., Vahtera
J. & Virtanen M.
1998.
Suomi.

Tutkia johtamisen ja  päätök
senteon oikeudenmukaisuu
den yhteyttä työntekijöiden
terveyteen.

Kysely.
Seitsemän  sairaalan
työntekijät  (n=4076).
Sairaspoissaolo  tiedot
kerättiin  työantajan
rekisteristä.

Oikeudenmukaiseksi
koettu päätöksenteko
ja henkilöstön kohtelu
olivat yhteydessä hy
vään itsearvioituun
terveyteen ja vähenty
neisiin psyykkisiin. ra
situsoireisiin. Päätök
senteon oikeudenmu
kaisuus oli yhteydessä
myös sairauspois
saoloihin.

Siitonen J. 1999.
Suomi.

Tutkia ammatilliseen kas
vuun liittyvää voimaantumis
ta ja hahmottaa voimaantu
misteoriaa.

Grounded theory –
pitkittäistutkimus. Nel
jän kenttäharjoittelu
koulun opettajat.

Ammatillisen kasvun
ydinilmiö on sisäinen
voimantunne. Vapaus,
vastuu, arvostus, luot
tamus, konteksti, ilma
piiri ja myönteisyys
ovat voimaantumispro
ses
sin olennaiset tekijät.
Voimaantumista voi
daan yrittää tukea hie
novaraisilla ja mahdol
listavilla toimenpiteil
lä, esimerkiksi avoi
muudella, toimintava
paudella, rohkaisemi
sella sekä turvallisuu
teen, luottamukseen ja
tasaarvoisuuteen pyr
kimisellä.

Pahkala S., Bragge
A., Laippala P. &
Pahkala K. 2000.
Suomi.

Vertailla esimiestoimintaa
kuvaavia tekijöitä peruster
veydenhuollossa ja erikoisai
raanhoidossa sekä etsiä esi
miestoiminnan yhteyksiä
työtyytyväisyyteen.

Vaasan  läänin  21:n
terveyskeskuksen  hen
kilöstö 1745.

Esimiehen tärkeä teh
tävä on vapauttaa alai
sessa piilevät voimava
rat ja nähdä heidät yk
silöinä ja erilaisuuden
voimavarana eikä uh
kana. Esimiehen tulisi
kannustaa alaisiaan
omaehtoiseen itsensä
kehittämiseen. Jos
työntekijällä ei ole
ammatillista kasvu
mahdollisuutta, niin
hänestä saattaa tulla
negatiivisesti aktiivi
sesti tyytymätön.

Lanning H .2001.
Suomi.

Määritellä organisaation
muutoksen menestystekijät.

Laaja  kirjallisuuskatsa
us.  Caseorganisaatio.
Kysely (=136).

Yhteenvedossa tutkija
kävi läpi 16 lähdettä,
joista vain kahdessa
mainitaan menestyste
kijäksi johtamisen,
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kolmessa yhteisen stra
tegian ja viidessä hen
kilöstön motivoinnin.
Henkilöstön osallistu
misen on nähty yhdek
si tärkeimmistä teki
jäksi. Koulutusta on
pidetty lähinnä tietojen
ja taitojen lisäämisenä.

Lehtonen T.J. 2002.
Suomi.

Tutkia osaamisen strategista
johtamista ja henkisen pää
oman kehittämistä.

Caseorganisaation
esimiehet.

Vaikeinta on arvioida
osaamista, joka ei ole
"konkreettista" (esim.
tuotanto, myynti), vaan
enemmänkin "näke
myksellistä" (esim. so
peutuminen toimialan
muutoksiin tai uusiin
yrityskulttuureihin).
Tulokset vahvistavat,
että osaaminen ilme
nee organisaatiossa
vallitsevina yhteisinä
käsityksinä tai ajatus
malleina.
Tärkeitä ovat olleet
erilaiset työjärjestelyt
ja toimintaperiaatteet,
joka on mahdollistanut
sisäisen liikkuvuuden,
asiantuntijuuden kehit
tymisen ja tiedon ku
lun.

Viitala R. 2002.
Suomi.

Tutkia osaamisen johtamista
esimiestyössä. Luoda arvi
ointimalli osaamisen johta
miseen.

Haastattelu  (n=8) huip
puasiantuntiaa,
Mallin  testaus  alaiset
(=1197)  arvioitavat
esimiehet (n= 154).

Esimiehet luokiteltiin
neljään ryhmään
osaamisen johtamisen
alueella, kapteeneihin,
luotseihin, kollegoihin
ja osaamisen johtajiin.
Esimiehistä 25% kuu
luu viimeiseen ryh
mään. Näillä johtajilla
tiedostava ja oppiva
ote näkyy kaikessa te
kemisessä. He edistä
vät hyvän ilmapiirin ja
vuorovaikutuksen ke
hittymistä sekä dialo
gia työyhteisössä.

Nakari ML, 2003.  Tutkia työilmapiirin yhteyttä
työntekijöiden hyvinvointiin
sosiaali ja terveyspalveluja
antavassa organisaatiossa.

Vertaamalla sosiaali ja
terveyspalveluja  anta
vien  organisaatioiden
työyhteisöjen  vuosien
1997 ja 2001 ilmapiiriä
ja  hyvinvointia  ja  sel
vittämällä,  missä  mää
rin  työyhteisöissä  oli
käsitelty  ilmapiirimit
tausten  tuloksia  ja  to
teutettu  niiden  avulla
sisäistä kehittämistä

Työn kuormittavuuden
helpottaminen ei vä
hennä stressiä ja saira
uspoissaoloja, ellei
samalla huolehdita sii
tä, että työntekijä voi
kokea työnsä kehittä
väksi. Esimiehen tuki
työilmapiirin kehittä
misessä koetaan tärke
äksi

Åhman, H. 2003. Tutkia ja määritellä henkistä  Italan yritysten työn Yksilön vastuullisuus
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Suomi itsensä johtamista sekä lisätä
tietoisuutta sen kehittämises
tä ja merkityksestä yksilölle
ja johtamiselle.

tekijöiden ja johdon
haastattelut. Kehittä
misohjelmia tarkaste
lemalla, jonka osana on
henkilökohtainen val
mennus, sekä kirjalli
suuslähteiden avulla.

on tärkeä osa oman
mielen johtamista. Yk
silön vastuullisuuden
korostuminen myös
muuttaa tapaa, millä
työyhteisöjä johdetaan:
kun yksilöt johtavat
entistä enemmän itse
itseään, muuttuu myös
johtamisen rooli

Sydänmaalakka P.
2003. Suomi.

Tarkastella ihmisten johtami
seen liittyviä teorioita ja lä
hestymistapoja. Tavoitteena
luoda viitekehys ihmisten
johtamiseen älykkäissä orga
nisaatioissa sekä luoda johta
juusarviomallin luominen..

Viiden casetutkimuk
sen analysointi sekä
laaja teoreettinen tut
kimus.

Älykkään johtajuuden
perusajatus on, että se
on jaettua johtajuutta,
joissa “alaisilla” on
merkittävä rooli. 
Tulevaisuuden johtajat
tulevat elämään turbu
lentissa ja kaaottisessa
ympäristössä, missä
todellinen voima tulee
kyvystä tunnistaa muu
tos ja löytää mahdolli
suuksia.

Koivuniemi T.
2004.
Suomi.

Tutkia henkilöstövoimavaro
jen moninaisuutta, muutosta
ja johtajuutta. Selvittää, mi
ten kunnissa henkilöstötilin
päätöstä tulee kehittää, jotta
se palvelisi paremmin henki
löstötyötä, osaamisen johta
mista ja työkyvyn ylläpitä
mistä.

Casekaupungissa suo
ritettu lomakemittaus,
asiantuntijoiden haas
tattelut sekä käyttäen
hyväksi QFD
suunnittelutekniikkaa

Henkilöstötilinpäätök
sessä tulee raportoida
organisaation kehittä
misen ja ennakoinnin
kannalta oleellisia
määrällisiä ja laadulli
sia tietoja. Henkilöstön
ja esimiesten sitoutta
miseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota.
Tutkimus osoitti, että
suoritusten ja osaami
sen johtamisen rinnalla
tulisi kuntaorganisaa
tioissa aktiivisesti ke
hittää myös työkyvyn
johtamista.
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LIITE 3
Taustatiedot:Haastateltavan

 koulutus
 työkokemus osastonhoitajana nykyisessä toimessa
 työkokemus osastonhoitajana yhteensä
 henkilökunnan lukumäärä
 työnkuva

Teema: Inhimillisten resurssien johtaminen osastonhoitajan työssä

Miten kuvailisitte johtamisen sisältöä työssänne?
Mitä ajattelette johtamisesta oman työnne kannalta?
Mitä ajattelette johtamisen merkityksestä työntekijän ammatillisen kasvun ja kehitty
misen kannalta? Mitä ajattelette johtamisen merkityksestä oman työyksikkönne kan
nalta?
Mitä ajattelette johtamisen merkityksestä koko organisaation  kannalta ?
Millä tavoin arvioitte johtamista organisaatiossanne?

Teema: Inhimillisten resurssien johtamisen voimavarat (KEINOT, VALTA, VASTUU)
Mitä ajattelette osastonhoitajan voimavaroista johtaa henkilöstöä ja työyksikköä?
Minkälaista tukea saatte johtamiseen?
Mitä ajattelette osastonhoitajan voimavaroista vaikuttaa henkilöstöresurssien suunnit
teluun?
Miten  kuvailisitte  mahdollisuuksistanne  vaikuttaa  henkilöstön  hankintaan  ja  valin
taan? Mitä painotetaan henkilöstövalinnoissa?
Mitä kuvailisitte työyksikkönne osaamisen kehittämistä ja arvioimista?
Miten kuvailisitte  henkilökunnan palkitsemiskeinoja?
Miten varmistetaan henkilöstön pysyminen?
Onko osastonhoitajalla riittävästi valtaa organisaatiossa toteuttaa hyvää johtamista?

Teema: Inhimillisten resurssien hoitotyön johtamisen kehittäminen

Minkä tekijöiden arvelette edistävän johtamista ?
Minkä tekijöiden arvelette estävänjohtamista?
Mitkä asiat olette kokeneet vaikeimmiksi ihmisten johtamisessa?
Millaisissa tilanteissa koette onnistuneen ihmisten johtamisessa?
Millaisissa tilanteissa koette epäonnistuneen ihmisten johtamisessa?
Miten osastonhoitajan johtamista arvioidaan organisaatiossanne?
Mikä lisäarvoa koulutus voisi antaa osastonhoitajan työhön?
Miten johtamista tulisi kehittää osastonhoitajan työssä?
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LIITE 4

Inhimillisten resurssien johtaminen osastonhoitajan työssä:
Hoitotyön toiminnan johtaminen

Alkuperäisilmaisu    Pelkistetty ilmaisu  Alakategoria       Yläkategoria       Yhdistävä kategoria
“Minkälaisia potilaita
meillä on”.
“Katsotaan ketä on paikal
la”.
” Olen osannut delegoi
da”.
“Niukat resurssit on saatu
toimimaan”.
“Toiminta on ratonalista”.
“Huolehtia toiminnan
edellytyksistä”.

“Oikea henkilö oikeaan
paikkaan”.

toiminnan oh
jaus
resurssien kar
toitus
delegointi

resurssien jako

toiminta on
rationalista
toimintaedelly
tysten luonti
työnjohto te
htävät

Työnjohto
tehtävät

Voimavarojen
suunnittelu

“Mitä osaamista tarvi
taan”.
“Kylliksi henkilökuntaa”.

”Voin vaikuttaa henkilös
tövalintaan”.
“Tämä sijaisten hankinta”.

osaamistarpeen
kartoitus
resurssien riit
tävyys
henkilöstö –
valinnat
sijaisten
hankinta

Henkilöstö
resurssien
tarpeen mää
rittely ja valin
ta

ja ohjaus

Hoitotyön toimin
nan johtaminen

“Voinko ottaa jonkun po
tilaan”.

“Nämä erilaiset laadun
seurannat”
“Kyllä me aina selvitään”.
“Jos toimintalukuja kat
soo… ”.

kliiniseen työ
hön osallistumi
nen
laadun tarkkai
lu
luottamus
ajankäytön
seuranta

Laadun ja
ajankäytön
seuranta

Voimavarojen
kohdentaminen

“Koen olevani joukkueen
johtaja”.
“Mietin miten se pärjää”.
“Kaikki asiat kuuluu lop
pujen lopuksi osastonhoi
tajalle”.
“Mä olen siitä vastuussa”.
“Perustelen meidän ratkai
suja”.
“Mulla on langat kädes
sä”.
“Mä olen 24h vastuussa”.

esimiehen rooli

vastuun dele
gointi
päätöksenteko

toimintavaltuu
det
vastuun otto
vastuun kanta
minen
ympäri 
vuorokautinen
vastuu

Vastuun kan
taminen
työyksiköstä

ja seuranta


