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Abstract

The purpose of this research was to develop and test a conceptual framework concerning health care
students� views of nursing and factors associated with it. The research process was conducted
during 1992-1998 as a practice-based process of theory development, and it included four phases:
1) developing a conceptual framework inductively, 2) developing a measurement tool for testing the
conceptual framework, 3) empirical testing of the conceptual framework and 4) analysing the core
concept of the conceptual framework.

In the first phase of the research, a conceptual framework of health care students� orientation to
nursing was developed inductively using the Grounded Theory method. A group of students (n=35)
wrote essays and were interviewed at the beginning of their nursing programme in a polytechnic. In
the second phase of the research, an instrument development process was carried out in order to test
the conceptual framework. The instrument was tested via a panel evaluation (n=15) and by using
data collected from 184 students of health care. Besides that, 25 students completed the
questionnaire twice. The data were used to evaluate the stability of the instrument. In the third
phase of the research the hypotheses derived from the conceptual framework and the previous
research results were tested by using the data (n=184) which had been collected with the tool
developed earlier. Besides that, the students from the first phase of the research (n=19) were
interviewed. These qualitative data were analysed by deductive content analysis. In the fourth phase
of the research, the concept �orientation to nursing� was analysed in order to further elaborate the
conceptual framework.

Three different types of students� orientations to nursing were found: a caring orientation, a
nursing profession orientation and a life orientation. The orientations differed from each other with
regard to the prerequisites of orientation, the core of orientation, the meaning of nursing and the
goals applied to a nursing career.

According to the results of testing the theoretical framework, the special characteristics of the
students� orientation were emphasised during the education: caring-oriented students emphasised
their personal development, nursing profession-oriented students the integration of theory and
practice and life-oriented students emphasised the integration of studies, work and personal life.
The nursing expertise and life orientation scores increased during the education. Caring orientation
did not change during the education.

On the basis of the research results, a tentative theory of health care students� orientation to
nursing is presented and methods for developing the teaching of nursing and learning to nurse are
suggested.

Keywords: testing a conceptual framework, developing a tentative theory, health care
education
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja testata käsitejärjestelmää, jossa kuvaillaan
terveysalalle hakeutuneiden opiskelijoiden hoitonäkemyksiä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.
Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 1992-1998 ja tutkimusprosessissa noudatetaan empiriaan
perustuvia teorian kehittämisen prosesseja: 1) käsitejärjestelmän kehittäminen induktiivisesti, 2)
mittarin johtaminen käsitejärjestelmän testaamiseksi, 3) käsitejärjestelmän testaus empiriassa ja 4)
käsitejärjestelmän keskeisen käsitteen analyysi.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin induktiivisesti terveysalan opiskelijoiden hoi-
tamiseen suuntautumista kuvaava käsitejärjestelmä. Yhden terveysalalla opiskelevan ryhmän
(n=35) opiskelunsa alussa kirjoittamat esseet ja heidän haastattelunsa analysoitiin Grounded theo-
ryn jatkuvan vertailun menetelmällä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa opiskelijoiden suuntautu-
mista kuvaavan käsitejärjestelmän testausta varten kehitettiin mittari, jonka validiteettia ja reliabili-
teettia arvioitiin opiskelijapaneelissa (n=15) ja terveysalan opiskelijoilta (n=184) kerätyn kysely-
aineiston perusteella. Lisäksi yksi opiskelijaryhmä (n=25) vastasi kyselyyn kaksi kertaa kuukauden
väliajalla ja tämän aineiston avulla testattiin mittarin stabiliteettia. Suuntautuminen hoitamiseen -
käsitejärjestelmää testattiin tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kvantitatiivisesti edellä kehitetyn
mittarin avulla, ja laadullisesti. Käsitejärjestelmästä ja aikaisemmista tutkimuksista johdettuja hypo-
teeseja testattiin terveysalan opiskelijoilta (n=184) kerätyssä kyselyaineistossa. Lisäksi tutkimuk-
sen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneet opiskelijat (n=19) haasteltiin uudelleen heidän ollessa
päättämässä ammattikorkeakouluopintojaan. Nämä aineistot analysoitiin deduktiivisesti sisällön
analyysilla. Tutkimuksen neljännessä vaiheessa tehtiin käsiteanalyysi, jonka tarkoituksena oli täs-
mentää ja kehittää suuntautuminen hoitamiseen - käsitejärjestelmää.

Tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijat olivat suuntautuneet hoitamiseen eri tavoin: he olivat
hoiva-, hoitotyön asiantuntijuus- tai ansiotyösuuntautuneita. Opiskelijoiden suuntautuminen erosi
toisistaan sen suhteen, minkälaisia suuntautumista ennakoivia tekijöitä opiskelijoilla oli, mikä oli
suuntautumisen kohde, minkälainen merkitys hoitamisella oli opiskelijoille ja mitä hoitotyöhön liit-
tyviä tavoitteita opiskelijoilla oli.

Koulutuksen aikana opiskelijoiden suuntautumisen erityispiirteet korostuivat. Hoivasuuntautu-
neet opiskelijat korostivat henkilökohtaista kehittymistä, hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuneet
opiskelijat hoitotyön teorian ja käytännön välisiä eroja ja ansiotyösuuntautuneet opiskelijat opiske-
lun, työn ja henkilökohtaisen elämän organisointitaitojen kehittymistä. Hoitotyön asiantuntijuus
-suuntautuminen ja ansiotyösuuntautuminen vahvistuivat koulutuksen aikana. Hoivasuuntautumi-
sessa ei puolestaan tapahtunut muutoksia koulutuksen aikana.

Tutkimusprosessin tulosten perusteella esitetään alustava teoria terveysalan opiskelijoiden suun-
tautumisesta hoitamiseen ja ehdotetaan menetelmiä ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuksen
opetus- ja oppimismenetelmien kehittämiseksi.

Asiasanat: käsitejärjestelmän testaaminen, alustavan teorian kehittäminen, terveysalan
koulutus





Kiitokset

Olen saanut tukea tämän väitöskirjatyön toteuttamiselle monilta tahoilta. Kiitokseni tutki-
muksen mahdollistumisesta kuuluvat Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan
opiskelijoille, jotka toimivat tutkimukseni tiedonantajina usean vuoden ajan. Kiitokset
myös kaikille opiskelijoille, jotka arvioivat kehittämääni mittaria ja opiskelijoille, jotka
vastasivat kyselytutkimukseen. Ilman heidän myötävaikutustaan tutkimus ei olisi toteutu-
nut. Lämpimät kiitokset myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan yksikön
opettajille yhteistyöstä opiskelu- ja työurani eri vaiheissa. Idea käsillä olevalle tutkimuk-
selle on lähtöisin käytännön kokemuksistani terveysalan opiskelijana ja opettajana.

Parhaat kiitokseni professori Maija Hentiselle, joka ohjasi minua tieteellisten
jatko-opintojen suunnittelussa ja tutkimukseni ensimmäisen vaiheen toteutuksessa. Hänen
neuvonsa olivat arvokkaita myös tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. 

Tutkimukseni ohjaaja, professori Sirpa Janhonen on innostanut ja rohkaissut minua
ottamaan vastaan yhä uusia haasteita tutkijana. Ilman hänen ohjaustaan tuskin olisin roh-
jennut lähteä toteuttamaan näin moniulotteista tutkimusprosessia. Hänen kanssaan käy-
mäni keskustelut ja saamani kriittiset kommentit ovat merkittävästi selkiyttäneet näke-
myksiäni tutkimuksen alueesta ja auttaneet minua kehittymään tutkijana. Ohjaussuhdetta
on värittänyt huumori, luovuus ja tasavertaisuus. Lämpimät kiitokseni hänelle. Olen kii-
tollinen myös professori Jan Atwoodille (Nebraskan yliopisto, USA) ohjauksesta ja
yhteistyöstä mittarin luotettavuuden arviointia käsittelevän osajulkaisun kirjoittamisessa.

Kiitokset professori Anna-Maija Pietilälle ja professori Kerttu Tossavaiselle väitöskir-
jani esitarkastuksesta ja yhteenveto-osaa selkiyttäneestä palautteesta. FL Sirkka-Liisa Lei-
nonen on tarkastanut tämän raportin englanninkielen ja FM Tuula Koski äidinkielen kieli-
asun. FK Risto Bloigu on ohjannut minua tilastoanalyysien tulkinnassa. Kiitokseni heille
huolellisesta työstä ja ohjaavasta palautteesta.

Olen saanut virikkeitä tutkimukseeni kahdelta tutkimusryhmältä. Tutkimuksen alku-
vaiheessa Mykät ja hiljaiset �ryhmä toimi innovaatioiden lähteenä. Kiitokset FT Marja
Harrille antoisista ja virkistävistä kohtaamisista myös tutkimukseni myöhemmissä vai-
heissa; käsikirjoitukseen perehtymisestä ja näkemyksiäni avartaneista keskusteluista.
Mykät ja hiljaiset -projektin loputtua olen työskennellyt tutkimusprojektissa, jonka johta-
jana toimii ohjaajani Sirpa Janhonen. Kiitokset tutkimusryhmän �konkareille� THM



Kaisa Koivistolle, TtT Eila Latvalalle, THL Anneli Sarajärvelle ja THM Päivi Vuo-
kila-Oikkoselle ja myös ryhmän uusille jäsenille. Säännölliset projektikokoukset ovat
pitäneet yllä motivaatiota tutkimuksen jatkamiseen ja antaneet ryhtiä työskentelylle.

Olen toteuttanut tämän tutkimushankkeen pääosin opetustyön ohessa. Lämpimät kii-
tokset työyhteisöni, Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen henkilö-
kunnalle. Mahdollisuus tehdä työtä tiedeyhteisössä on ollut haastavaa, mutta samalla tär-
keä tuki väitöskirjatyölle. Kiitokset THT, dosentti Helvi Kynkäälle vuosia kestäneestä
opiskelu- ja työtoveruudesta ja ystävyydestä. Yhteistyömme on aina ollut mutkatonta.
Kiitos hänelle myös väitöskirjan käsikirjoituksesta saamastani rakentavasta palautteesta.
THT, dosentti Merja Nikkoselle, vuoden 1998 laitoksen johtajalle, olen kiitollinen tutki-
musmyönteisestä johtajuudesta. Merjalle ja professori Juhani Nikkilälle lämpimät kiitok-
set �ohjausryhmänä� toimimisesta väitöskirjani viimeistelyssä. Heidän palautteensa oli
raporttia kehittävää ja rohkaisi minua tutkijana.

Sydämelliset kiitokset ystäville, joiden tuki on antanut minulle voimia jatkaa tätä
työtä. Kiitos Päivi, Jaana, Irkku, Piisa, Paula, Sirkka, Tytti ja Seija!

Isälleni ja edesmenneelle äidilleni lämpimät kiitokset opiskeluun kannustamisesta.
Sisaruksilleni Marja-Leenalle, Markulle, Annelle ja Tapiolle, heidän perheilleen, anopil-
leni Fannille, kälylleni Päiville ja hänen perheelleen ja Helenalle kiitokset siitä, että he
ovat jaksaneet olla kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä. Anne-siskon kanssa
olemme kulkeneet opinnoissamme samanlaista polkua. Kiitokset hänelle keskusteluista,
jotka ovat laajentaneet näkemystäni ammattikorkeakoulutuksesta ja auttaneet selkiyttä-
mään tutkimukseni käytännöllistä merkitystä. Rakkaimmat kiitokset puolisolleni Pekalle
mukana elämisestä ja käytännön avusta tutkimusprosessin loppuvaiheessa. Omistan
tämän väitöskirjan tyttärelleni Katariinalle (3 kk). Hän on osoitus siitä, että elämässä voi
tapahtua ihmeitä!

Olen saanut taloudellista tukea Hoitotieteiden tutkimusseuralta, Pro Nursing ry:ltä,
Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta ja professori Sirpa Janhosen
johtamalta tutkimusprojektilta. Kiitos!

Hoidon didaktiikan tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, selittää ja tuottaa uutta teo-
reettista tietoa hoitamaan oppimiseen liittyvistä kysymyksistä. Toivon, että terveysalan
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1. Johdanto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus aloitettiin Suomessa vuonna 1991.
Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena oli nostaa ammatillisen koulutuksen tasoa, kehit-
tää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja tuottaa uudenlaista ammatillista osaamista
(Laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/1995, Asetus ammattikorkeakouluopinnoista
256/1995, Lämsä et al. 1994). Uudistuneesta koulutuksesta on julkaistu tutkimustietoa,
jonka mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen keskeisten osallistuji-
en, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien näkemykset koulutuksesta ja sen
tavoitteista poikkeavat toisistaan (Mäkisalo 1998, Könnilä 1999). Opiskelijat ja työelä-
män edustajat korostavat käytännöllisen ammattitaidon oppimista (Könnilä 1999), opetta-
jien kiinnittäessä huomiota metataitojen, kuten oppimaan oppimisen kehittymiseen
(Mäkelä 1997, Könnilä 1999, Laakkonen 1999). Opiskelijoiden suhtautuminen ammatti-
korkeakouluun on kriittisempää kuin opettajien ja työelämän edustajien (Manninen et al.
1995, Mäkisalo 1998). Terveysalan opiskelijoiden kritiikki kohdistuu erityisesti hoito-
työn opetuksen sisältöön (Hentinen 1989a, Manninen et al. 1995), ja he tunnistavat kou-
lutuksen kulttuurissa monia ammattiin kasvamista vaikeuttavia tekijöitä, kuten opettajan
kykenemättömyyden tukea opiskelijoita ja epäoikeudenmukaisen toiminnan sekä käytän-
nön ohjaajien kielteisen asennoitumisen opiskelijaa kohtaan (Mäkisalo 1996, 1998).

Terveysalan opiskelijoiden tyytymättömyys koulutukseensa ei ole uusi ilmiö, sillä
samansuuntaiset tutkimustulokset ovat toistuneet sairaanhoitajakoulutusta koskevissa tut-
kimuksissa 1980-luvun lopulta lähtien (esim. Hentinen 1989a, Halldorsdottir 1990, Jan-
honen 1992a, Manninen et al. 1995, Hanson & Smith 1996). Usein tätä ongelmaa on tar-
kasteltu ns. käytännön ja teorian välisenä kuiluna (Janhonen 1992ab, Elkan & Robinson
1993, Rafferty et al. 1996). Opiskelijoiden tyytymättömyys voi johtua joko heidän odo-
tuksiensa epärealistisuudesta tai siitä, että heidän odotuksiaan ei oteta riittävästi huomi-
oon koulutuksessa. Terveysalan opiskelijoiden odotuksia koulutustaan kohtaan on selvi-
tetty tutkimalla alalle hakeutumisen syitä (esim. Murray & Chambers 1990, Kersten et al.
1991, May et al. 1991, French et al. 1994, Simoila 1994, Barribal & While 1996, Fager-
berg et al. 1997, Rossiter et al. 1998). Lisäksi on tutkittu, miten toteutunut opetussuunni-
telma (Donoghue et al. 1990, Chalmers et al. 1998, Halme & Aavarinne 1999), koulutuk-
sen vuorovaikutussuhteet (Iwasiw & Goldenberg 1993, Rolfe 1994, Hanson & Smith
1996, Severinsson 1998) ja sosialisaatio (Kelly 1992, Campbell et al. 1994, Hamill 1995,
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du Toit 1995) ovat yhteydessä terveysalan opiskelijoiden kokemuksiin koulutuksestaan ja
hoitamaan oppimisesta. Myös opiskelijoiden koulutuksessa saavuttamia valmiuksia on
selvitetty (esim. Lengarcher 1993, Kuokkanen & Leino-Kilpi 1995, Mitchinson 1995).
Terveysalan koulutukseen hakeutumiseen liittyvien hoitonäkemyksien yhteyttä hoitamaan
oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen koulutuksessa on kuitenkin tutkittu vähän
sekä Suomessa että myöskin ulkomailla (Pleasance & Sweeney 1994).

Tämä tutkimus kohdistuu terveysalan hoitotyön (sisätauti-kirurginen, psykiatrinen,
leikkaus-anestesia- tai lasten hoitotyö), terveydenhoitotyön ja kätilötyön opiskelijoihin ja
heidän näkemyksiinsä koulutuksensa keskeisestä sisällöstä, hoitamisesta. Opiskelijoiden
hoitonäkemykset ovat perusteltavissa tutkimuskohteena, kun hoitamaan oppimista tarkas-
tellaan konstruktivismin viitekehyksessä. Tutkimus perustuu oletukseen, että oppija on
aktiivinen tiedon rakentaja. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja on
tilannesidonnaista. (Rauste-von Wright & von Wright 1995, Rauste-von Wright 1997.)
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä hoitamaan oppimisesta kehittä-
mällä ja testaamalla käsitejärjestelmää, jossa kuvaillaan terveysalan koulutukseen hakeu-
tuneiden opiskelijoiden hoitonäkemyksiä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimus
etenee teorian kehittämisen vaiheiden mukaan (Chinn & Kramer 1991).



2. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiin yhteydessä 
olevat tekijät

2.1. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiin yhteydessä olevat
tekijät aikaisemmissa tutkimuksissa

Terveysalan koulutukseen hakeutumisen syyt (esim. Murray & Chambers 1990, Kersten
et al. 1991, May et al. 1991, French et al. 1991, Barribal & While 1996, Fagerberg et al.
1997, Rossiter et al. 1998), hoitotyön opetussuunnitelmassa esitetty näkemys hoitotyöstä
(esim. Donoghue et al. 1990, Chalmers et al. 1998), vuorovaikutussuhteet terveysalan
koulutuksessa ja niissä ilmenevä välittäminen ja hoitaminen (esim. Iwasiw & Golden-
berg 1993, Rolfe 1994, Hanson & Smith 1996, Severinsson 1998), ammatillinen sosiali-
saatio (esim. Kelly 1992, Campbell et al. 1994) sekä koulutuksen taso ja tavoitteet (esim.
Rawlins et al. 1991, Lengarcher 1993, Wright et al. 1998) ovat tutkimusten mukaan yhte-
ydessä opiskelijoiden hoitonäkemysten kehittymiseen koulutuksen aikana. Edellä maini-
tut asiat tulevat myös esille opiskelijoiden koulutuksen aikana saavuttamissa ammatilli-
sissa valmiuksissa (esim. Yung 1996, Myers et al. 1997). Kappaleissa 2.1.1.-2.1.4. esite-
tään tutkimustuloksia koulutukseen hakeutumisen, hoitotyön opetussuunnitelman, vuoro-
vaikutussuhteiden, ammatillisen sosialisaation ja opiskelijoiden koulutuksessa saavutta-
mien valmiuksien yhteydestä opiskelijoiden hoitonäkemysten kehittymiseen terveysalan
koulutuksessa.

Yhteenveto keskeisistä terveysalan koulutukseen hakeutumista koskevista tutkimuk-
sista 1980-luvun lopulta ja 1990-luvulta on esitetty liitetaulukossa 1. Liitetaulukossa 2 on
esitetty yhteenveto keskeisistä 1980-luvun lopun ja 1990-luvun tutkimuksista, jotka käsit-
televät sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä koulutuk-
sen aikana.
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2.1.1. Terveysalan koulutukseen hakeutumisen syyt

Ammatin valinta ja ammattitavoitteen asettamiseen liittyvät tekijät ennustavat työnteki-
jän suhtautumista työhönsä ja sen kehittämiseen (Järvinen 1991, Simoila 1994, Räisänen
1996). Sairaanhoitajan ammatinvalintaan vaikuttavat opiskelijan näkemys hoitamisesta ja
sairaanhoitajan ammatista (Stevens & Walker 1993, Rossiter et al. 1998). Lisäksi valin-
taan vaikuttavat opiskelijan sukupuoli (Galbraith 1991, Okrainec 1994) ja sairaanhoitaja-
koulutuksen taso (Murray & Chambers 1990, Wright et al. 1998). Tärkein syy valita sai-
raanhoitajan ammatti on kiinnostus ihmisläheiseen työhön, jossa on mahdollisuus auttaa
toisia ihmisiä (Murray & Chambers 1990, Kersten et al. 1991, May et al. 1991, French et
al. 1994, Simoila 1994, Barribal & While 1996, Rossiter et al. 1998) ja mahdollisuus
henkilökohtaiseen kehittymiseen ihmisenä (Fagerberg et al. 1997).

Sairaanhoitajan ammatti ei nuorten keskuudessa kuitenkaan täytä ideaaliammatin tai
-uran ominaisuuksia (May et al. 1991, Mendez & Louis 1991, Reiskin & Haussler 1994).
Nuorten mielestä sairaanhoitajan työ on huonosti palkattua, ja työssä joutuu kohtaamaan
liian vaikeita asioita, esimerkiksi hoitamaan kuolevaa potilasta (Stevens & Walker 1993).
Ne nuoret, jotka tuntevat jonkun sairaanhoitajan, suhtautuvat yleensä sairaanhoitajan
ammattiin myönteisesti (Grossman et al. 1989). Tiedot sairaanhoitajan työstä eivät kui-
tenkaan ole yhteydessä aikomukseen hakeutua opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Sen sijaan
myönteinen asennoituminen hoitotyöhön on jossain määrin yhteydessä alalle hakeutumi-
seen. (Rossiter et al. 1998.) Mitä varhaisemmin nuori on tehnyt päätöksen sairaanhoita-
jan ammatin valinnasta, sitä sitoutuneempi hän on sairaanhoitajan uraan ja sitä todennä-
köisemmin hän suorittaa myös alan jatko-opintoja (Barribal & While 1996). Lapsuudessa
tehty valinta perustuu usein esikuvan vaikutukseen (Simoila 1994). Lapsuuden ja nuoruu-
den kriisikokemukset voivat myös olla yhteydessä sairaanhoitajan ammatinvalintaan,
koska sairaanhoitajaksi opiskelevilla on todettu olevan merkittävästi useammin varhaisia
kriisikokemuksia kuin muille aloille hakeutuneilla (Phillips 1997).

Miesten osuus sairaanhoitajista Suomessa oli vuoden 1997 lopussa 5 %. Miessairaan-
hoitajia työskenteli eniten psykiatrisessa hoitotyössä (11.8 %) ja leikkaus-anestesiahoito-
työssä (8.9 %). Vähiten miehiä oli hakeutunut terveydenhoitajiksi (1 %) ja kätilöiksi
(0.5 %). (STAKES 1997.) Sukupuolten välinen jakautuminen sairaanhoitajan ammatissa
on samansuuntainen myös kansainvälisesti. Usein on esitetty, että miessairaanhoitajat oli-
sivat feminiinisemmin suuntautuneita kuin miehet yleensä. Sairaanhoitajaksi hakeutu-
vien miesten sukupuoliorientaatio ei kuitenkaan tutkimusten mukaan poikkea miesvaltai-
sille aloille hakeutuvien sukupuoliorientaatiosta, kun taas sairaanhoitajaksi hakeutuvat
naiset ovat feminiinisemmin orientoituneita kuin muille aloille hakeutuvat naiset. (Horn
& Holzemer 1991, Muldoon & Kremer 1995.) Kätilötyöhön, lastensairaanhoitoon ja van-
husten hoitotyöhön suuntautuneiden naisopiskelijoiden on todettu olevan feminiinisem-
min orientoituneita kuin tehohoitotyöhön, psykiatriseen hoitotyöhön ja sisätauti- ja kirur-
giseen hoitotyöhön suuntautuneet naisopiskelijat. Kätilötyöhön, lastensairaanhoitoon ja
vanhusten hoitotyöhön suuntautuneilla naisopiskelijoilla oli myös korkeampi opiskelu-
motivaatio kuin muilla naisopiskelijoilla. (Muldoon & Kremer 1995.)

Sairaanhoitajaksi hakeutuneet miehet arvostavat ensisijaisesti sairaanhoitajan työn
vuorovaikutuksellista luonnetta (Galbraith 1991, Okrainec 1994). He tekevät päätöksen
sairaanhoitajan ammatin valinnasta 20-vuotiaana tai vanhempana (Okrainec 1994, Wright
et al. 1998) ja heillä on erilaiset uratavoitteet kuin naisopiskelijoilla (Okrainec 1994).
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Miehillä on koulutusta aloittaessaan enemmän elämänkokemusta ja ehkä siitä johtuen sel-
keämmät tavoitteet ja näkemykset kyvyistään kuin naisopiskelijoilla (Barribal & While
1996). Miesopiskelijat suuntautuivat Okrainecin (1994) tutkimuksen mukaan ensihoitoon,
tehohoitoon ja leikkaussalityöhön sekä olivat kiinnostuneempia kuin naiset hakeutumaan
hallinnollisiin tehtäviin ja opettajiksi (vrt. Chusmir 1990). Suomessa ei ole tehty tutki-
musta miessairaanhoitajien urakehityksestä. Vuoden 1997 lopussa miesten osuus ylihoita-
jista oli 2.9 % ja sairaanhoidon opettajista 2.6 %, mikä on pienempi kuin miesten osuus
kaikista sairaanhoitajista Suomessa (STAKES 1997).

Murrayn ja Chambersin (1990) tutkimuksen mukaan opistotasoiseen sairaanhoitaja-
koulutukseen hakeutuneet opiskelijat olivat naisia, jotka olivat valinneet sairaanhoitajan
ammatin hyvin nuorena ja halusivat ensisijaisesti auttaa ihmisiä. Wrightin et al. (1998)
mukaan nuoret, alle 22 vuotiaat opiskelijat hakeutuivat ensisijaisesti yliopistokoulutuk-
seen (vrt. Winson 1995). Lisäksi yliopistotasoiseen koulutukseen hakeutuneissa opiskeli-
joissa oli enemmän miehiä, jotka olivat tehneet päätöksen sairaanhoitajan ammatin valin-
nasta keskimääräistä vanhempina ja olivat kiinnostuneita lääketieteestä. Yliopistokoulu-
tuksessa olevilla opiskelijoilla oli idealistisempi näkemys sairaanhoitajan tehtävistä kuin
ns. sairaalakoulun (hospital-based certificate training) opiskelijoilla (Yung 1996).

2.1.2. Kirjoitettu ja toteutunut hoitotyön opetussuunnitelma

Opiskelijoiden näkemys hoitotyön käytännöstä ja siellä tarvittavasta tiedosta ohjaa hei-
dän arvioitaan sairaanhoitajakoulutuksen oppisisällöistä. Koulutuksen alussa opiskelijoi-
den näkemykset ovat vielä jäsentymättömiä ja sairaanhoitajan käytännön taitoja korosta-
via. (Thornton 1997, Sarajärvi 1998, Vanhanen et al. 1998.) Sarajärven (1998) mukaan
opiskelijoiden näkemykset koulutuksen alussa olivat tilannesidonnaisia ja liittyivät kulla-
kin hetkellä tärkeisiin potilaan päivittäisiin toimintoihin. Opetussuunnitelmassa esitetty
lähestymistapa hoitotyöhön vaikuttaa opiskelijan hoitonäkemykseen koulutuksen alussa
(Donoghue et al. 1990, Chalmers et al. 1998). Opintojen edetessä hoitotyön käytännössä
esille tulleiden asioiden merkitys hoitotyössä tulee tärkeämmäksi kuin opetussuunnitel-
massa esitetty lähestymistapa (Donoghue et al. 1990). Sekä Donoghuen et al. (1990) että
Chalmersin et al. (1998) tutkimusten tulosten mukaan opiskelijat korostivat esimerkiksi
terveyden edistämistä koulutuksen alussa enemmän kuin koulutuksen lopussa, koska kou-
lutuksen loppuvaiheessa opiskelussa keskityttiin sairauksiin ja niiden hoitoon ja harjoitte-
lu tapahtui sairaalaympäristössä.

Sairaanhoitajakoulutuksessa perehdytään useisiin eri hoitotyön alueisiin. Mannisen
(1998) seurantatutkimuksessa suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat korostivat opinto-
jensa kaikissa vaiheissa potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olevan hoitotyön
keskeinen tehtävä. Opiskelijat painottivat kuitenkin näitä asioita ja lääketieteellistä ja tek-
nistä osaamista eri tavoin riippuen ensisijaiseksi valitsemastaan hoitotyön erikoisalasta.
Esimerkiksi terveydenhoitajaopiskelijat korostivat potilaan terveyden edistämistä, kun
psykiatrisen hoitotyön opiskelijat eivät pitäneet sitä yhtä keskeisenä asiana hoitotyössä
kuin muut opiskelijat.
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Opettajat vaikuttavat hoitotyön opetussuunnitelman toteutumiseen. Elomaan (1990)
tutkimuksen mukaan opettajien laatimien koekysymysten sisältämä käsitys ihmisestä
ohjasi opiskelijoiden vastauksia. Opiskelijat kuvasivat ihmisen fyysistä olomuotoa ja esit-
tivät hänet passiivisena hoitotoiminnan kohteena. Myös Halmeen ja Aavarinteen (1999)
tutkimustulokset olivat samansuuntaisia. Opettajien näkemykset ohjasivat opiskelijoiden
näkemysten ja ajattelun kehittymistä selvemmin kuin opetussuunnitelma. Opettajien hoi-
tonäkemysten muuttuminen tehtäväkeskeisestä toiminnasta kokonaisvaltaiseksi potilaan
hoidoksi edisti opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää kriittistä ajatteluaan (Halme
1998).

2.1.3. Vuorovaikutussuhteet ja sosialisaatio terveysalan koulutuksessa

Opiskelijoiden vuorovaikutussuhteet opettajien, opiskelutovereiden ja harjoittelun ohjaa-
jien kanssa ovat keskeisiä opiskelijoiden hoitonäkemykseen vaikuttavia asioita sairaan-
hoitajakoulutuksessa. Vuorovaikutussuhteita ja niiden merkitystä hoitamaan oppimiselle
on tutkittu hoitotyön teoria- ja käytännön opinnoissa (esim. Iwasiw & Goldenberg 1993,
Rolfe 1994, Hanson & Smith 1996, Severinsson 1998). Lisäksi asiaa on selvitetty sosiali-
saation näkökulmasta (Kelly 1992, Campbell et al. 1994, Hamill 1995, du Toit 1995).

Tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajakoulutuksen ilmapiiri ja vuorovaikutussuhteet
vaikuttavat opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen joko edistävästi tai sitä vaikeuttaen.
Ongelmat vuorovaikutussuhteissa, ensisijaisesti käytännön harjoittelussa ohjaajien ja
opettajien kanssa, aiheuttavat opiskelijoille stressiä (Hamill 1995, Beck et al. 1997,
Cavanagh & Snape 1997). Sairaanhoitajaopiskelijoiden stressi- ja jopa burn out -koke-
mukset ovat yleisempiä kuin muilla hoitoammattien opiskelijoilla riippumatta opiskelu-
vaiheesta tai koulutusohjelmasta (Beck 1995, Beck et al. 1997). Beckin (1995) mukaan
opiskelijoilla on stressikokemuksia yhtä paljon kuin työssä olevilla sairaanhoitajilla.
Stressi koetaan emotionaalisena tasapainottomuutena, ongelmina ystävyys- ja perhesuh-
teissa ja kyvyttömyyden tunteena opinnoissa.

Koulutuksen hyvällä ilmapiirillä ja kokemuksella, että opettaja välittää opiskelijasta,
on todettu olevan myönteinen vaikutus hoitamaan oppimiselle ja opiskelijan hoitonäke-
mysten kehittymiselle (Appleton 1990, Halldorsdottir 1990, Hughes 1993, Quellet 1993,
Hanson & Smith 1996). Opettaja on hoitajan roolimalli ja osoittaa toiminnallaan, miten
teoria hoitamisesta toimii käytännössä. Teoriaopetuksen opiskelijakeskeinen ilmapiiri
edistää opiskelijan potilaskeskeisyyttä (Rolfe 1994), parantaa opiskelumotivaatiota ja
vahvistaa opiskelijan käsitystä sopivuudestaan hoitoalalle (Hanson & Smith 1996, Simon-
son 1996, Spouse 1998). Lieglerin (1997) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijoi-
den tyytyväisyyttä opiskeluun ennustivat opintomenestys, tyytyväisyys opetustiloihin ja
palveluihin, tyytyväisyys opettajiin ja sosiaalinen vuorovaikutus opiskelutovereiden
kanssa.

Ohjauksella, etenkin ensimmäisellä harjoittelujakson aikana, on merkitystä opiskelijoi-
den hoitamaan oppimiselle. Severinssonin (1998) toteuttamassa ohjauskokeilussa opiske-
lijan harjoittelukokemuksia analysoitiin viikottaisissa opettajan ohjaamissa ryhmätapaa-
misissa. Kokeilun tulosten mukaan opiskelijoiden kyky ymmärtää hoitotilanteita parani,
vuorovaikutustaidot kehittyivät, potilaiden tarpeiden tunnistaminen kehittyi, samoin ohja-
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ustilanteet tukivat myönteisesti opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä ja työtyytyväi-
syyttä (Severinsson 1998). Iwasiw ja Goldenberg (1993) ovat puolestaan raportoineet ver-
taisohjaajakokeilusta, jossa opiskelijat toimivat toistensa ohjaajina. Tulosten mukaan
opiskelijatoverin ohjaamat opiskelijat selviytyivät opiskelutehtävistään käytännön opiske-
lussa paremmin kuin vastaavalla harjoittelujaksolla hoitajien ohjaamat opiskelijat. Tämä
johtui Iwasiwin ja Goldenbergin (1993) mukaan mahdollisesti mm. siitä, että ohjaavat
opiskelijat olivat perehtyneet ohjaamaansa hoitotyön alueeseen sekä teoreettisesti että
käytännössä ennen ohjaustilannetta ja olivat sitoutuneita ohjaukseen.

Ohjaustilanteissa opiskelijalle on tärkeää, että ohjaavat opettajat ja hoitajat antavat
opiskelijalle aikaansa, rohkaisevat opiskelijaa, osoittavat arvostavansa opiskelijaa ainut-
kertaisena ihmisenä ja toimivat roolimallina (Aavarinne 1990, 1993, Shyne Dillon &
Wright Stines 1996). Harjoittelun ohjaajan tulee opiskelijoiden mielestä olla edellä maini-
tun lisäksi selkeä, hän ei saa kritisoida opiskelijaa toisten kuullen, hänen tulee korjata
opiskelijan virheet nolaamatta opiskelijaa, olla avoin eikä arvostella opiskelijalle muita
hoitajia tai opiskelijoita. Vähiten tärkeää opiskelijoiden mielestä on, että ohjaaja suositte-
lisi opiskelijalle kirjallisuutta omalta alueeltaan, ohjaisi opiskelijaa hoitotyön kirjallisuu-
den pariin tai olisi henkilökohtaisesti kiinnostunut opiskelijasta. (Li 1997.) Ohjaajan ja
opiskelijan välinen tiivis, mutta ei liian läheinen suhde edistää opiskelijoiden ammatillista
kehittymistä ja hoitotyöhön sitoutumista (Spouse 1998).

Eräänä syynä opiskelijan ja ohjaajan välisen vuorovaikutuksen ongelmiin on heidän
erilainen näkemyksensä oppimisen kohteesta harjoittelussa. Tämä voi muodostua hoita-
maan oppimisen esteeksi. Opiskelijan on helpompi orientoitua opiskelemaan yksittäisiä
hoitotyön tehtäviä kuin ottaa vastuuta potilaan kokonaistilanteesta, esimerkiksi toimi-
malla potilaan omahoitajina. (Blomster & Vanhanen 1995, Vesanto & Munnukka 1996,
Munnukka 1996.) Opiskelijoiden kokemusten mukaan omahoitajana toimiminen edisti
hoitotyön oppimista käytännön harjoittelussa, vaikka opiskelijoiden ja heidän lähiohjaaji-
ensa välillä oli ristiriitaa siinä, mitkä asiat omahoitajasuhteessa olivat tärkeitä. (Vesanto &
Munnukka 1996, Munnukka 1996.)

Hoitokulttuurin sisäistäminen on oleellinen osa hoitamaan oppimista (du Toit 1995,
Holland 1999). Edellä on todettu, että opettaja on sairaanhoitajaopiskelijan roolimalli hoi-
totyön teoriaopiskelussa ja ohjaaja harjoittelussa. Käytännön hoitotyöntekijöiden antamat
roolimallit ovat kuitenkin ensisijaisia opiskelijaa hoitokulttuuriin sosiaalistavia tekijöitä
(Kelly 1992, Campbell et al. 1994).

Terveysalan koulutuksen jakautuminen teoria- ja käytännön opintoihin, jotka toteutu-
vat eri organisaatioissa, on ongelmallista. Opiskelijat ovat koulutuksen aikana kaksoisroo-
lissa: opiskelijoita ja harjoittelijoita. Tämä voi johtaa opiskelijan kokemukseen, että hän
ei kuulu mihinkään ryhmään tai organisaatioon, ei koulun eikä harjoittelupaikan kulttuu-
riin (Hamill 1995). Selvitäkseen tästä ristiriidasta opiskelijat kehittävät erilaisia strategi-
oita. Anderssonin (1995) tutkimuksen mukaan opiskelijat saattoivat harjoittelussa vetäy-
tyä opiskelijan rooliin, liittoutua hoitohenkilökunnan kanssa tai jopa vältellä työvelvolli-
suuksia. Mitä pidemmälle opiskelijat etenevät opinnoissaan, sitä vahvemmin he ovat sosi-
aalistuneet hoitotyöhön ja samaistuneet käytännön työtä tekeviin sairaanhoitajiin (du Toit
1995).
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2.1.4. Koulutuksessa saavutetut valmiudet

Suomessa sairaanhoitajakoulutus on siirtynyt ammattikorkeakouluun 1991. Kansainväli-
sesti sairaanhoitajakoulutusta järjestetään eri koulutusasteilla: yliopistoissa, ammattikor-
keakouluissa ja opistoissa. Eri koulutusasteilla järjestettävää sairaanhoitajakoulutusta ver-
tailevaa tutkimusta on tehty USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa (esim. Rawlins et al.
1991, Lengarcher 1993, du Toit 1995, Arthur & Thorne 1998, Wright et al. 1998) ja Pro-
jekti 2000 �koulutusuudistukseen liittyen Iso-Britanniassa ja Irlannissa 1990-luvulla
(esim. Mitchinson 1995, Winson 1995, Cowman 1998). Tutkimuksissa on vertailtu sai-
raanhoitajaopiskelijoiden taustatekijöiden (ikä, peruskoulutus), terveyskäsityksien, opin-
tomenestyksen ja saavutettujen oppimistuloksien yhteyttä koulutuksen tasoon. Lisäksi on
selvitetty, miten opiskelijoiden käsitykset itsestään sairaanhoitajana eroavat erilaisissa
sairaanhoitajakoulutuksissa.

Sairaanhoitajakoulutuksen �tasolla� ei ole todettu olevan suurta vaikutusta sairaanhoi-
tajan saavuttamaan ammattitaitoon, vaikka eri koulutusohjelmiin hakeutuvat opiskelijat
poikkeavatkin toisistaan esimerkiksi koulutustaustansa perusteella (Murray & Chambers
1990, Rawlins et al. 1991, Yung 1996, Myers et al. 1997, Wright et al. 1998).
Mitchinsonin (1995) tutkimuksen mukaan Projekti 2000 �ohjelmassa ja ns. perinteisessä
hoitotyön koulutusohjelmassa opiskelevien asennoitumisessa terveyden edistämiseen ei
ole todettu eroja, vaikka Projekti 2000 �ohjelmassa korostettiinkin terveyttä edistävien
valmiuksien kehittämistä. Myöskään sosiaalistumisessa sairaanhoitajan työhön ei ole
todettu eroja (du Toitt 1995), vaikka koulutusohjelmien filosofiset perusteet poikkeaisi-
vatkin toisistaan.

Vanhemmat opiskelijat menestyivät opinnoissa yleensä yhtä hyvin kuin nuoret opiske-
lijat, vaikka heidän pääsykoemenestyksensä ja peruskoulutustasonsa olisikin ollut heikko
verrattuna nuoriin opiskelijoihin (Houltram 1996). Useimmiten aikuisopiskelijoiden
ongelmat opiskelussa olivat taloudellisia, lastenhoitoon, ihmissuhteisiin ja perheeseen liit-
tyviä (Meachin & Webb 1996, Lauder & Cuthbertson 1998, Dowswell et al. 1998,
Glackin & Glackin 1998). Tasapainottelu opiskelun ja kodin välillä aiheuttaa opiskeluun
jännitteitä ja stressiä (Cavanagh & Snape 1997). Meachinin ja Webbin (1996) mukaan
näistä ongelmista johtuen aikuisopiskelijat kokivat opiskelujärjestelyt joustamattomina.
Lisäksi heillä oli vaikeuksia sopeutua uuteen opiskelukulttuuriin, vaikka heillä olikin
usein paremmat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Lengacherin (1993) tutkimuksen mukaan erilaisiin koulutusohjelmiin hakeutuvien
opiskelijoiden välillä oli eroja heidän itseluottamuksessaan hoitajina riippuen siitä, minkä
ikäisiä opiskelijat olivat ja minkälaista työkokemusta heillä oli koulutukseen tullessaan.
Koulutuksen aikana kaikkien opiskelijoiden itseluottamus hoitajina parani koulutusohjel-
masta riippumatta, ja ahdistus sairaanhoitajan roolin omaksumisesta väheni. Opiskelijat,
jotka Harveyn & McMurrayn (1994) tutkimuksen mukaan uskoivat kykyihinsä hoito-
työssä, olivat sitoutuneempia opiskeluun, heillä oli voimakkaampi itsekontrolli ja alhai-
nen usko ulkoiseen sattumaan.

Myös suomalaista sairaanhoitajakoulutusta koskevissa tutkimuksissa on raportoitu,
että koulutuksen kehittämisellä ei välttämättä vielä ole ollut suuria vaikutuksia opiskeli-
joiden hoitonäkemyksiin tai koulutuksessa saavuttamiin valmiuksiin tehdä hoitotyötä.
Opiskelijan hoitamisen oppiminen on suuntautunut hoitamisen osaprosessien opettelemi-
seen hoidon kokonaisuuden hallinnan sijasta, ja opetussuunnitelman kehittämisestä huoli-
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matta opiskelijoiden suuntautuminen koulutuksen lopussa on tehtäväkeskeinen, hoitotoi-
menpiteistä selviämiseen painottuva (Janhonen 1989, Leino-Kilpi 1989, 1991,
Kuokkanen 1992). Koulutuksen lopussa opiskelijat arvioivat valmiutensa parhaiksi vuo-
rovaikutustaidoissa, kun hoitotekninen osaaminen ja työn organisointikyvyt arvioitiin hei-
koimmiksi alueiksi (Kuokkanen & Leino-Kilpi 1995). Edellä mainitut tutkimustulokset
eivät kuitenkaan koske ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikaisia arvioita valmiuksista.

Hoitotyön päätöksenteon oppimista koskevan tutkimuksen mukaan opiskelijoiden val-
miudet määritellä ja arvioida hoito-ongelmia olivat vähäisiä. Opiskelijat suoriutuivat kui-
tenkin paremmin potilaasta tiedon keruuvaiheessa kuin sairaanhoitajat, kun sairaanhoita-
jat onnistuivat opiskelijoita paremmin hoidon suunnittelussa. (Hupli 1997.) Tulos on
samansuuntainen Aavarinteen (1993) tutkimuksen tulosten kanssa; opiskelijat tiedostivat
potilaan ohjauksen osaprosesseja, mutta eivät hallinneet potilaan ohjauksen ja opetuksen
kokonaisuutta.

Karttusen (1999) tutkimustulosten mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden ajattelun
kehittyminen koulutuksessa on sidoksissa käytännön toimintaan. Opiskelijoiden näke-
mys tiedosta ja sen suhteesta käytännön toimintaan muuttuu käytännön toiminnan, tilan-
nekohtaisen päätöksenteon kehittymisen, hoitotaidoissa kehittymisen ja käytännön hoito-
työssä saatujen mallien perusteella. Stenforsin (1999) mukaan opiskelijoiden tiedollinen
orientaatio opintojen lopussa oli poikkitieteellinen. Viidennes opiskelijoista oli toiminnal-
lisesti orientoituneita ja 15 % hoitotieteellisesti orientoituneita. Etenkin sairaanhoitaja-
koulutuksen lopussa esiintyvät opiskelijoiden negatiiviset asenteet opiskelua kohtaan liit-
tyivät pinnalliseen oppimistyyliin (Kuokkanen 1992).

2.2. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemykset tämän tutkimuksen 
kohteena

Opiskelijoiden hoitonäkemykset ovat perusteltavissa tutkimuskohteena, kun hoitamaan
oppimista tarkastellaan konstruktivismin viitekehyksessä. Tällöin oletetaan, että oppimi-
nen on kontekstisidonnaista toimintaa, jossa yksilö omaksuu uutta tietoa ja muuttuu aiem-
min opittua käyttämällä. Asian ymmärtäminen on sen tulkitsemista laajemman tietora-
kenteen pohjalta. Oppiminen edellyttää tiedostamista, jossa sosiaalisella vuorovaikutuk-
sella on keskeinen rooli. (Rauste-von Wright & von Wright 1995, Rauste-von Wright
1997.) Kun oppimista tarkastellaan yhteisön yhteisenä prosessina, puhutaan ekspansiivi-
sesta oppimisesta, joka tähtää kokonaisen toimintajärjestelmän, uuden toimintakulttuurin
ja uuden tiedon kehittämiseen (Engeström 1994, Hakkarainen 1996).

Muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä koulutuksella on merkittävä rooli
uusien työtapojen luomisessa. Hoitamaan oppiminen voidaan määritellä tiedostamispro-
sessina, jossa opiskelijat rakentavat näkemystään opittavasta kohteesta, itsestään ja toi-
minnastaan sekä muuttuvat prosessin kuluessa (Buckenham 1998, Hill & MacGregor
1998, Wade 1998). Opiskelijat ovat muodostaneet ennakoivan näkemyksen hoitamisesta
ammattina jo koulutukseen hakeutuessaan joko kokemustensa, esikuvan vaikutuksen tai
ihanteidensa perusteella (Murray & Chambers 1990, Kersten et al. 1991, May et al. 1991,
French et al. 1994, Simoila 1994, Barribal & While 1996, Fagerberg et al. 1997, Rossiter
et al. 1998). Aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyjen tulosten mukaan kirjoitetun opetus-
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suunnitelman merkitys opiskelijan ammatilliselle kehittymiselle on suurin koulutuksen
alkuvaiheessa, kun koulutuksen lopussa hoitotyön käytännön merkitys korostuu
(Donoghue et al. 1990, Chalmers et al. 1998, Halme & Aavarinne 1999). Opiskelijoiden,
opettajien ja ohjaajien väliset vuorovaikutussuhteet (Iwasiw & Goldenberg 1993, Rolfe
1994, Hanson & Smith 1996, Severinsson 1998) ja sosialisaatio (Kelly 1992, Campbell et
al. 1994, Hamill 1995, du Toit 1995) ohjaavat opiskelijan hoitajan identiteetin ja hoitonä-
kemysten kehittymistä. Koulutuksen kehittämisellä ei ole todettu olevan merkittävää vai-
kutusta opiskelijoiden terveysalan koulutuksessa saavuttamille valmiuksille (esim.
Lengarcher 1993, Kuokkanen & Leino-Kilpi 1995, Mitchinson 1995).

Ihmissuhdeammateissa työn orientaatioperusta on usein jäsentymätön ja epämääräi-
nen. Yksilöä ei ole koulutettu ymmärtämään omaa työprosessiaan ja kokemaan itseään
sitä ohjaavaksi subjektiksi. Tämä vähentää mahdollisuuksia tehdä työtä ongelmanratkaisi-
jana ja johtaa helposti työssä uupumiseen. (Rauste-von Wright 1991, Rauste-von Wright
& von Wright 1995.) Työprosessin orientaatioperusta on pelkistetty malli työstä, sen osa-
tekijöistä ja prosessista (Engeström 1984, 1994). Se on kokonaisvaltainen, laadullinen
kuvaus tavasta, jolla työstä voidaan ajatella tai työ voidaan suorittaa (Engeström 1995).
Työn orientaatioperustan jäsentäminen on teorian ja käytännön integroimisen keskeinen
väline ammatillisessa koulutuksessa. Tämä jäsentäminen tapahtuu opiskeltavan työn mal-
littamisen avulla, jolloin on mahdollisuus havaita työn eri osa-alueita ja niiden välisiä
yhteyksiä. (Hakkarainen 1996.)

Terveysalan koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden hoitonäkemyksien käsittelemi-
nen ja tiedostaminen koulutuksen aikana onkin oleellista uusien tulkintojen oppimiseksi
hoitamisesta ja hoitotyöstä. Terveysalan koulutukseen hakeutumiseen liittyvien hoitonä-
kemyksien yhteyttä hoitamaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen koulutuksessa
on tutkittu vähän sekä Suomessa että myöskin ulkomailla (Pleasance & Sweeney 1994).
Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksien tutkiminen on hoitotieteellistä perustutki-
musta hoidon didaktiikan alueella. Tämän tutkimuksen tutkimusintressiä voidaan pitää
emansipatorisena, koska tutkimuksessa tuotettavaa alustavaa teoriaa voidaan käyttää
kehitettäessä terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksien tiedostamista edistäviä ope-
tus- ja oppimismenetelmiä (vrt. Ellis-Stoll & Popkess-Vawter 1998, Falk 1996, Harden
1996, Wilson-Thomas 1995, Kendall 1992, Millar & Biley 1992). Tutkimus toteutetaan
teorian kehittämisen vaiheiden mukaan.



3. Alustavan teorian kehittämisen vaiheet

Tämä tutkimus noudattaa teorian kehittämisen vaiheita. Burns & Grove (1997) luokittele-
vat teoriat tieteellisiin, substantiivisiin ja alustaviin teorioihin. Tieteelliset teoriat ovat
empiirisesti yleistettäviä teorioita, joita on testattu lukuisissa yhteyksissä. Substantiiviset
teoriat ovat jonkin tietyn tieteenalan keskeistä ilmiötä kuvaavia teorioita, joita on testat-
tu, mutta jotka eivät kaikilta osin ole yleistettäviä. Alustavat teoriat ovat ehdotelmia käsit-
teiden välisistä suhteista. Niitä on testattu jossain määrin, mutta ne eivät ole yhtä kehitty-
neitä kuin substantiiviset teoriat. Hoitotieteessä on kehitetty joitakin substantiivisia teori-
oita, jotka perustuvat pääosin psykologisiin teorioihin. Alustavia teorioita hoitotieteessä
on kehitetty useita, mutta ei vielä lainkaan tieteellisiä teorioita. Alustavista teorioista voi-
daan kehittää substantiivisia teorioita. Tässä tutkimuksessa muodostetaan alustava teoria
terveysalan koulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden hoitonäkemyksistä. Chinn & Kra-
merin (1991) mukaan alustava teoria sisältää käsitejärjestelmän ja ehdotukset käsitteiden
välisistä suhteista ja niitä selittävistä tekijöistä.

Teorian kehittämiseen kuuluvat prosessit: käsitejärjestelmän rakentaminen, käsittei-
den välisten teoreettisten suhteiden testaaminen, käsitejärjestelmän soveltaminen ja
empiirinen testaus sekä käsitteellisten merkitysten tuottaminen. Mikä tahansa näistä pro-
sesseista voi olla teorian kehittämisen lähtökohtana. (Chinn & Kramer 1991.) (Taulukko
1)
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Taulukko 1. Alustavan teorian kehittämisen vaiheet, menetelmät ja vaiheiden tehtävä
teorian kehittämisessä (Chinn & Krameria (1991) mukaillen).

Käsitejärjestelmän tuottamisen tarkoituksena on muodostaa systemaattisia yhteyksiä
käsitteiden välille. Se voidaan tehdä joko deduktiivisesti perustuen aikaisempien teoreeti-
koiden tuotoksiin tai induktiivisesti esimerkiksi Grounded theory �menetelmällä. (Chinn
& Kramer 1991.) Tässä tutkimuksessa käsitejärjestelmä tuotetaan induktiivisesti tunnista-
malla tutkittavan ilmiön, terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemysten kehittymisen, kes-
keinen sosiaalinen prosessi ja siihen liittyvät muut prosessit (Schatzman & Strauss 1973,
Stern 1985, Strauss & Corbin 1990, Chinn & Kramer 1991, Meleis 1991, Baker et al.
1992, Kyngäs 1997, Kyngäs & Hentinen 1997). Käsitteet löydetään, kehitetään ja toden-
netaan ilmiöön kohdistuvan järjestelmällisen aineistonkeruun ja aineiston analyysin
avulla. Aineistonkeruu, analyysi ja käsitejärjestelmä ovat siten vastavuoroisessa suhteessa
toisiinsa. (Strauss & Corbin 1990.)

Käsitteiden teoreettisten suhteiden testaamisen tarkoituksena on osoittaa käsitteiden
suhde empiiriseen todellisuuteen (Chinn & Kramer 1991). Tässä tutkimuksessa induktii-
visesti tuotetusta käsitejärjestelmästä operationaalistetaan mittari, jonka avulla esitettyjen
käsitteiden välisiä suhteita testataan empiirisesti.

Kolmantena vaiheena alustavan teorian kehittämisessä on käsitteiden ja niiden välis-
ten suhteiden empiirinen testaus. Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että teoria on
sovellettavissa empiriaan ja että sillä on empiiristä merkitystä. (Chinn & Kramer 1991.)
Testauksessa arvioidaan käsitteet, käsitteiden väliset suhteet, käsitteiden empiiriset indi-
kaattorit ja operationaaliset määritelmät (Stern 1985, Chinn & Kramer 1991). Testauk-
sessa käytetään metoditriangulaatiota ts. aineistoa kerätään samasta ilmiöstä sekä laadulli-
silla että määrällisillä menetelmillä ja ne analysoidaan aineistoihin soveltuvilla menetel-
millä (Chinn & Kramer 1991, Polit & Hungler 1995).

Alustavan teorian kehittämisen neljäntenä vaiheena on induktiivisesti kehitetyn käsite-
järjestelmän käsitteistön analyysi, jonka tarkoituksena on analysoida käsitteiden merki-
tyksiä monipuolisesti ja täsmentää niitä. Teorian käsitteistön analyysi on oleellinen osa
teorian kehittämistä. Käsitteen arvioinnin kriteerit ovat käsitteen määrittely, käsitteen
ominaisuudet, käsitteen olemassaolon edellytykset ja seuraukset sekä käsitteen rajat.

Alustavan teorian kehittä-
misen vaihe

Menetelmä Vaiheen merkitys teorian kehittämisessä

Käsitejärjestelmän raken-
taminen

Induktiivinen tai deduktiivinen lähesty-
mistapa

Tuottaa tutkittavasta ilmiöstä käsitejärjes-
telmä ja ehdotukset käsitteiden välisistä 
suhteista

Käsitteiden välisten teo-
reettisten suhteiden testaa-
minen

Mittarin johtaminen käsitejärjestelmän 
pohjalta

Tuottaa käsitteiden ja niiden välisten suh-
teiden operationaaliset määritelmät ja nii-
den empiiriset indikaattorit

Käsitejärjestelmän sovel-
taminen ja empiirinen tes-
taus

Empiirinen aineisto ja sen analyysi 
tilastollisin ja laadullisin tutkimusme-
netelmin (metoditriangulaatio)

Testata käsitteiden välisiä empiirisiä suh-
teita ja empiiristä merkitystä

Käsitteellisten merkitys-
ten tuottaminen

Käsiteanalyysi Käsitejärjestelmän käsitteiden merkityk-
sien täsmentäminen teorian testaamista 
varten
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Käsiteanalyysin tarkoituksena on osoittaa käsitteen asema suhteessa aikaisempaan teo-
reettiseen tietoon ja tutkimusperinteeseen. (Chinn & Kramer 1991, Walker & Avant
1995, Morse et al. 1996.) Käsiteanalyysiin kuuluu tapausesimerkkien esittäminen. Tapa-
usesimerkkien tarkoituksena on osoittaa, mitkä ovat määritellyn käsitteen rajat, edellytyk-
set ja seuraukset (vrt. Morse et al. 1996). Mallitapaus edustaa käsitteen kriteerejä par-
haalla mahdollisella tavalla, rajatapaus täyttää joitakin käsitteen kriteereistä ja vastakkai-
nen tapaus on esimerkki siitä, kuinka käsitteen kriteerit eivät toteudu. Esimerkkitapauk-
set ovat synteesi käsitejärjestelmän testauksesta ja keskeisten käsitteiden analyysista.
Tämän nelivaiheisen teorian kehittämisen prosessin lopuksi esitetään alustava teoria ter-
veysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksistä ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. (Chinn
& Kramer 1991).



4. Tutkimuksen tarkoitus, tutkimustehtävät ja tutkimuksen 
vaiheet

Tutkimus ajoittui vuosille 1992-1998, jolloin suomalaista terveysalan koulutusta kehitet-
tiin ammattikorkeakoulutuksena. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ja testata käsite-
järjestelmää, jossa kuvaillaan terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä ja niihin yhtey-
dessä olevia tekijöitä.

Tutkimus on raportoitu neljässä osajulkaisussa sekä väitöskirjan yhteenveto-osassa.
Yhteenveto-osassa kuvataan kuinka osatutkimuksien tuloksista muodostetaan alustava
teoria.

Tutkimuksen tehtävät ovat:
1. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä kuvaavan käsitejärjestelmän kehittämi-

nen.
2. Mittarin johtaminen terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä kuvaavan käsitejär-

jestelmän pohjalta.
3. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä kuvaavan käsitejärjestelmän testaami-

nen empiirisesti, sekä tilastollisesti että laadullisesti.
4. Terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksiä kuvaavan käsitejärjestelmän keskeisten

käsitteiden analyysi.
5. Alustavan teorian esittäminen terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksistä ja niihin

yhteydessä olevista tekijöistä.
Tarkennetut tutkimustehtävät on esitetty osajulkaisuissa (I-IV) ja luvuissa 5, 6 ja 7.

Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet, aineistot, menetelmät ja tulosten julkistaminen on
esitetty yksityiskohtaisesti taulukossa 2.
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Taulukko 2. Tutkimuksen toteuttaminen: vaiheet, aineistot, menetelmät ja tulosten
julkaiseminen.

Tutkimuksen vaihe Tutkimusaineisto Analyysimenetelmä Julkaisu

Esiymmärrys tutkitta-
vasta ilmiöstä

Aikaisemmat tutkimukset 
terveysalan koulutukseen 
hakeutumisesta ja hoita-
maan oppimiseen vaikutta-
vista tekijöistä.

Aikaisempien tutkimusten 
analyysi: tutkittava ilmiö, 
aineisto, menetelmä, 
tulokset (liitetaulukot 1 ja 
2)

Yhteenveto, johdanto-osa

Käsitejärjestelmän kehit-
täminen induktiivisesti

Opiskelijoiden esseet 
(n=35) ja haastattelut kou-
lutuksen alussa
n=35

Grounded theory, jatkuvan 
vertailun menetelmä

I osajulkaisu, yhteenveto 
(luku 5)

Mittarin kehittäminen ja 
luotettavuuden testaus

a) paneeliarviointi
n=15

b) stabiliteetin mittaus
n=25, mittaukset 1 ja 2 
(lomakkeita 50)

c) kysely
n=184

a) kuvailevat tilastolliset 
menetelmät (CVI eli yksi-
mielisyyskerroin),
b) stabiliteettianalyysi 
(Kappa-kerroin),

c) validiteetti- ja reliabili-
teettianalyysi (alpha, theta, 
D-indeksi,
faktorianalyysi)

II osajulkaisu, yhteen-
veto (luku 6.1.)

Käsitejärjestelmän tilas-
tollinen testaus

kysely, n=184 Erotteluanalyysi (Krus-
kall-Wallisin testi ja 
Man-Whitneyn U-testi)

III osajulkaisu, yhteen-
veto (luku 6.2.)

Käsitejärjestelmän laadul-
linen testaus

opiskelijoiden haastattelut 
koulutuksen alussa
ja
teemahaastattelut koulutuk-
sen lopussa (n=19)

deduktiivinen sisällönana-
lyysi, kvantifiointi ja tilas-
tollinen analyysi 
(frekvenssit, prosentit, 
parillinen t-testi, Wilcoxo-
nin testi)

IV osajulkaisu, yhteen-
veto (luku 6.3.)

Käsitejärjestelmän keskei-
sen käsitteen analyysi

käsitejärjestelmän kehittä-
misen ja testauksen aikai-
sempien vaiheiden tulokset 
ja kirjallisuus

caseopiskelijoiden opinto-
rekisteriotteet (n=3), kir-
jeet tutkijalle puoli vuotta 
valmistumisen jälkeen 
(n=3)

käsiteanalyysi

tapausesimerkit
sisällön analyysi

yhteenveto (luku 7)

yhteenveto (luku 7.3.)

Alustavan teorian esittä-
minen

yhteenveto (luku 8)



5. Käsitejärjestelmän kehittäminen terveysalan 
opiskelijoiden hoitonäkemyksistä ja niihin yhteydessä 

olevista tekijöistä

Alustavan teorian kehittämisen ensimmäisen vaiheen tehtävänä oli muodostaa käsitejär-
jestelmä terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksistä ja niihin yhteydessä olevista teki-
jöistä. Tämä vaihe toteutettiin induktiivisesti. Silloin soveltuva lähestymistapa on laadul-
linen ja aineiston käsittelymenetelmä jatkuvan vertailun analyysi. (Strauss & Corbin
1990, Chinn & Kramer 1991.) Tutkimustehtäväksi asetettiin: Mikä on se sosiaalinen pro-
sessi, jossa terveysalan koulutukseen hakeutuvan hoitonäkemys ja hoitamisen merkitys
tulevana ammattina muotoutuu? Tutkimus on kuvattu yksityiskohtaisesti I osajulkaisussa.

5.1. Tiedonantajat ja tutkimusaineisto

Tutkimukseen osallistui 35 tammikuussa 1992 ja elokuussa 1992 Oulun väliaikaisessa
ammattikorkeakoulussa (Oulun ja Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitokset) opiskelunsa
aloittanutta sairaanhoitajaopiskelijaa. Aineisto koostui opiskelijoiden (n=35) ensimmäis-
ten opiskeluviikkojen aikana kirjoittamista esseistä ja heidän haastatteluistaan. Opiskelijat
kirjoittivat esseen otsikosta "Näkemykseni hoitamisesta ja sen merkitys elämässäni".
Esseiden analyysin perusteella muodostuivat aihepiirit haastatteluja varten. Haastatteluis-
sa käsittelin opiskelijoiden kanssa hoitamista opiskelijan elämässä, sairaanhoitajakoulu-
tukseen hakeutumista, hoitamista työnä ja opiskelijan sairaanhoitajan ammattiin kohdistu-
via odotuksia. Haastattelukysymysten asettelulla pyrin saamaan esille opiskelijoiden hoi-
tonäkemysten muotoutumiseen liittyviä vaiheita ja prosessia. (Hutchinsson 1993.)

Käytin aineistonkeruussa valikoivaa otantaa, jossa otos on määritelty etukäteen
(Schatzman & Strauss 1973, Janhonen & Vehviläinen-Julkunen 1992). Aikaisempien tut-
kimusten tulosten mukaan opiskelijoiden hakeutumiseen sairaanhoitajakoulutukseen liit-
tyy samanlaisia tekijöitä riippumatta kulttuurista, jossa tutkimus on tehty. Valitsin kohde-
ryhmäksi koulutusta aloittavat ammattikorkeakouluopiskelijat, koska voitiin olettaa, että
koulutuksen alussa opiskelijoiden hoitonäkemykset eivät vielä olleet muokkautuneet
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ammattikorkeakoulutuksen vaikutuksesta. Lisäksi ammattikorkeakoulukokeilu oli uusi
sairaanhoitajien koulutusmuoto Suomessa. Oppilaitosten valinnan ratkaisi niiden sijainti-
paikkakunta (Oulu ja Oulainen), koska työskentelin itse Oulussa.

Tutkimukseen osallistuneista 35 opiskelijasta suurin osa oli naisia (n=30). Yli puolella
opiskelijoista oli työkokemusta terveydenhuollossa ennen koulutuksen aloittamista
(n=19). Yli puolella opiskelijoista oli myös aikaisempi terveydenhuollon koulutus (n=19).
Viidellä opiskelijalla oli jonkin muun alan ammattitutkinto. Kymmenellä opiskelijalla ei
ollut aikaisempaa ammatillista koulutusta tai ammattia. Opiskelijat olivat opiskelleet
ammattikorkeakoulussa 1-3 kuukautta. (Liite 3)

5.2. Eettiset näkökohdat

Laadullisen tutkimuksen tärkeitä eettisiä periaatteita ovat tiedonantajan vapaaehtoisuus ja
henkilöllisyyden suojaaminen sekä luottamuksellisuus (Nieswiadony 1987, Munhall
1988, Ramos 1989). Lisäksi on tärkeää , että tutkija ei tutkimuksellaan vahingoita tiedon-
antajaa. Tiedonantajat eivät välttämättä hyödy tutkimuksesta, mutta parhaimmillaan tutki-
mus voi olla edistämässä heidän tietoisuuttaan tutkittavasta asiasta. (Ford & Reutter
1990.) Laadullisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin kuuluu myös pohtia, mikä tutkijan
rooli on suhteessa tiedonantajiin (Fowler 1988).

Sain tutkimusaineiston keruuta varten tutkimusluvat Oulun seudun ammattikorkeakou-
lusta ja Oulun ja Oulaisten terveysalan oppilaitoksista. Opiskelijat osallistuivat tutkimuk-
seen vapaaehtoisesti. Laadin opiskelijoille ajanvarauslistan, josta heillä oli mahdollisuus
varata aika haastatteluun. Haastattelin opiskelijat oppilaitoksen tiloissa haastatteluun
soveltuvassa kansliassa ja nauhoitin haastattelut. Jokaisen haastattelun alussa keskustelin
opiskelijan kanssa, minkälaisesta tutkimuksesta on kysymys, selostin aineiston käytön ja
pyysin luvan nauhoitukseen. Opiskelijat pitivät haastattelua ainutlaatuisena tilaisuutena
pohtia näkemystään hoitamisesta, sen syntymisestä ja merkityksestä itselle. Tämän
palautteen perusteella haastatteluihin osallistuminen saattoi edistää opiskelijoiden hoita-
mista koskevaa tiedostamista. Haastattelut kestivät 20 minuutista tuntiin ja 15 minuuttiin.
Haastattelun lopuksi annoin opiskelijoille yhteydenottotiedot, mikäli he jälkikäteen halu-
aisivat poistaa, lisätä tai muuttaa haastattelua. Lisäksi kysyin lupaa ottaa uudelleen
yhteyttä tämän tutkimuksen yhteydessä. Yksikään opiskelija ei kieltäytynyt haastattelun
nauhoittamisesta. Jokainen opiskelija antoi myös luvan ottaa yhteyttä häneen myöhem-
min.

Raportoinnissa olen pyrkinyt siihen, etteivät ulkopuoliset pysty tunnistamaan opiskeli-
joita aineistosta. Olen toiminut terveydenhuollon opettajana Oulun terveydenhuolto-oppi-
laitoksessa, mutta en aikana, jolloin tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat koulu-
tuksessa. Opin tuntemaan tiedonantajina toimineet opiskelijat vain tämän tutkimuksen
yhteydessä.
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5.3. Jatkuvan vertailun analyysi ja analyysin luotettavuuden arviointi

Analysoin opiskelijoiden esseet ja haastattelut Grounded theoryn jatkuvan vertailun
menetelmällä. Analyysin tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden hoitonäkemysten
kehittymistä tunnistamalla kehittymiseen liittyvä keskeinen prosessi ja siihen liittyvät
muut prosessit. Grounded theoryn jatkuvan vertailun menetelmää on käytetty suomalai-
sissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa 1980-luvun lopulta lähtien useissa väitöstutkimuk-
sissa (esim. Leino-Kilpi 1990, Liukkonen 1990, Vehviläinen-Julkunen 1990, Janhonen
1992b, Kyngäs 1995, Latvala 1998). Grounded theory perustuu symboliseen interaktio-
nismiin (Strauss & Corbin 1990, Baker et al. 1992) ja fenomenologiaan (Janhonen &
Vehviläinen-Julkunen 1992).

Grounded theory �menetelmää on kehitetty aineistolähtöiseen ja tulkinnalliseen suun-
taan (Keddy et al. 1996). Aineistolähtöisyyttä korostavassa analyysissa pitäydytään tutki-
musaineistoon ja pyritään löytämään siitä tiedonantajien näkökulma ja tapa prosessoida
tutkittavaa ilmiötä. Tulkinnallisessa lähestymistavassa �kaikki on aineistoa�, ts. tutkija on
suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja tiedonantajiin ja siten myös tutkijan työ ja kokemukset
ovat osa tutkimusaineistoa. (Stern 1985, Keddy et al. 1996.) Symbolisessa interaktionis-
missa käyttäytymistä tutkitaan sekä symbolisella että vuorovaikutuksellisella tasolla
(Stern 1985, Baker et al. 1992). Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden hoitamisen opiskelua
ei voitu havainnoida, koska tutkittavan ilmiön kannalta oli vaikeaa löytää sopivia havain-
nointitilanteita.

Jatkuvan vertailun analyysi ei etene lineaarisesti, vaan se on jatkuvaa ja joustavaa vuo-
ropuhelua alkuperäisen aineiston, koodauksen ja muistiinpanojen välillä. Analyysi voi-
daan jakaa avoimeen, aksiaaliseen ja selektiiviseen koodaukseen. (Strauss & Corbin
1990.)

Aloitin aineiston koodauksen kyselemällä, mitä opiskelijat kirjoittavat ja puhuvat hoi-
tamisesta. Keskeytin koodauksen ideoiden muistiinkirjoittamiseksi. Käytin �kyselemi-
sessä� hyväksi päiväkirjamerkintöjä, joita olin tehnyt haastatteluaineiston keruun aikana.
Esimerkiksi päiväkirjaan kirjoittamani huomion sukupuolen merkityksestä opiskelijan
koulutusuralle perusteella kävin aineiston uudelleen läpi kyselemällä, miten aineistossa
kuvaillaan sukupuolen ja koulutusuran yhteyttä. Kirjasin jokaisen lauseen empiiriset koo-
dit (ominaisuudet, empiiriset indikaattorit) haastattelun marginaaliin. Vertailin empiirisiä
koodeja keskenään ja nimesin niitä yhdistävät substantiiviset koodit (Taulukko 3). Taulu-
kossa 3 käytetyt koodit (esim. h2s9, 5s10) tarkoittavat onko kysymyksessä essee vai haas-
tattelu (h), kenen aineisto on kyseessä (opiskelijan numero) ja miltä sivulta esseissä tai
haastattelussa koodi on.
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Taulukko 3. Opiskelijoiden kokemuksia hoitamisesta ja hoidettavana olemisesta
kuvailevat empiiriset ja substantiiviset koodit.

Vertailin empiirisen ja substantiivisen koodauksen jälkeen substantiivisia koodeja kes-
kenään ja muodostin niistä kategorioita. Aksiaalisessa koodauksessa pyritään löytämään
muodostettujen kategorioiden ja alakategorioiden välisiä syy-seuraus -yhteyksiä, kon-
teksti, yhteydessä esiintyviä tekijöitä sekä säännöllisesti ja sattumanvaraisesti vaikuttavia
tekijöitä. �Syyt� kuvailevat tässä tutkimusaineistossa opiskelijan näkemystä sairaanhoita-
jakoulutukseen hakeutumisen edellytyksistä ja seuraukset opiskelijan näkemystä hoitami-
sen merkityksestä ammattina ja työnä. Taulukossa 4 on esimerkki auttaminen -kategoriaa
kuvailevien substantiivisten koodien vertailusta. Vertailussa kyselin, mikä substantiivi-
nen auttamista kuvaileva koodi kuvailee sen edellytystä (syytä), sen toteuttamista ja mikä
substantiivinen koodi kuvailee auttamisen merkitystä (seurausta).

Taulukko 4. Auttamista kuvailevien substantiivisten koodien vertailu.

Kun useita koodattuja kategorioita on kehittynyt, muodostetaan teoreettisesti käsitteet,
joilla näyttää olevan selitysvoimaa tutkittavassa sosiaalisessa prosessissa. Tässä tutki-
muksessa ydinkäsitteeksi muodostui hoitamisen merkitys opiskelijan elämässä. Sosiaali-
nen prosessi, jota hoitamisen merkitys �ohjasi�, oli sairaanhoitajan ammatin ennakointi-
ja valintaprosessi. Nimesin tämän prosessin suuntautuminen hoitamiseen �prosessiksi.
Selektiivinen koodaus tehdään sosiaalista prosessia kuvailevan ydinkäsitteen avulla.

Empiirinen koodi Substantiivinen koodi

työkokemus hoitoalalla eri tehtävissä
11s1, 7s48, 4s, 5s, 8s, 10s, 13s, 15s, 17s, 19s, 20s, 22s, 23s, 
25s, 32s, 34s, 35s, 35s91, 7s2, 16s60, 4s1

työkokemus hoitoalalla

Toiminta ea-ryhmässä 29s1
osallistuminen Saapas-operaatioon 28s80

vapaaehtoistyö

sairaus ja sairaalakokemus lapsena 24s75
vakavan henkilökohtaisen kriisin läpikäyminen 1s1 sairastuminen 
yo-keväänä 14s2 

oma sairaus

aviomiehen verenpaineen hoito 17s
huolenpito diabetesta sairastavasta poikaystävästä 31s 
perheessä pyörätuolipotilas 30s
kehitysvammaisen sisaren hoitaminen 9s51

läheisen sairaus

sisarusten hoitaminen suurperheessä 15s59, 16s60
isovanhempien auttaminen päivittäisissä toimissa 21s70

naisen rooli perheessä ja suvussa

laajentaa näkemystä hoitotyöstä 35s91
uudet työmahdollisuudet 7s2
uudet haasteet 16s60, 4s1

uralla eteneminen

Edellytys
(syy) 

Auttaminen
(tarkasteltavana oleva käsite)

Merkitys
(seuraus)

hoitajan vastuuntunto vajeen korvaaminen hoidettavan elämänlaadun kohottaminen
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Selektiivisessä koodauksessa tutkija rajoittaa koodauksen niihin käsitteisiin, jotka ovat
yhteydessä ydinkäsitteeseen. (Strauss & Corbin 1990.) Ydinkäsitteen ensisijainen tehtävä
on integroida teoria ja antaa sille tiheyttä ja kypsyyttä, kun yhteydet tai suhteet löydetään.
Teorian muodostamisessa täytyy osoittaa jatkuvasti, kuinka ydinkäsite liittyy muihin
käsitteisiin. Taulukossa 5 on esitetty hoitamisen merkitys -ydinkäsitteen yhteys siihen,
miten opiskelija ennakoi sairaanhoitajan ammatin ja työn merkitystä elämässään. 

Taulukko 5. Hoitamisen merkitys, merkityksiä yhdistävät tekijät ja suuntautuminen
hoitamiseen �prosessit.

Strauss & Corbin (1990) esittävät, että Grounded theory -tutkimuksen luotettavuuden
arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota tutkimusaineiston uskottavuuteen, tutkimusproses-
siin ja siihen, miten tulokset sopivat kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä. Jatkuva vertailun
analyysimenetelmänä on prosessi, jossa palataan alkuperäisiin aineistoihin ja analyysin
edelliseen vaiheeseen induktio-deduktio -prosessissa. Se edellyttää myös tutkimuksen tar-
koituksen ja tutkimustehtävän tarkistamista tutkimusprosessin aikana, koska tutkimusai-
neisto voi ollakin muuta kuin tutkija on alunperin olettanut sen olevan.

Grounded theory -tutkimuksessa uskottavuuden arviointi tarkoittaa tutkimustulosten
viemistä tutkittavien henkilöiden arvioitaviksi. He voivat vastata kysymykseen "Onko
asia näin?" ja "Kuvaileeko tämä kyseistä ilmiötä?" Jos tutkittavat hyväksyvät syntymässä
olevat kategoriat, tuki uskottavuudelle on saatu. Uskottavuutta voi testata myös anta-
malla tulokset muiden kuin tutkimukseen osallistuneiden arvioitavaksi. (Stern 1985.)
Sternin (1985) mukaan Grounded theory- tutkimusta ei voi toistaa samanlaisena. Tutki-
mustuloksia ei pyritäkään yleistämään kohdejoukkoon. Käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien perusteella voi tehdä vain teoreettista yleistystä. Tutkimuksessa tiedonanta-
jina toimineet opiskelijat arvioivat mallin käsitteistöä analyysiprosessin aikana. Kävin
esittelemässä tutkimustuloksia haastatelluille opiskelijoille aineiston analyysin loppuvai-
heessa, jolloin opiskelijoille oli mahdollisuus tarkistaa tekemäni tulkinnat. Otin opiskeli-
joiden kommentit huomioon analyysissa ja mallin käsitteiden muotoilussa. Opiskelijat
esimerkiksi muistuttivat, että jokaisella opiskelijalla on oma elämänpiirinsä, elämänta-

Hoitamisen merkitys Merkityksiä yhdistävä tekijä Suuntautuminen hoitami-
seen

jatkuvuus
perheen yhdessäolo
turvallisuus

opiskelijan rooliin perheessä 
ja suvussa perustuvat elämänvalinnat

ansiotyösuuntautuminen

vaikutusvalta
mahdollisuus uralla etenemiseen
ammatin saaminen
mahdollisuus opiskella
ihmistuntemus
työmahdollisuudet

käsitys sairaanhoitajan ammatista
ja työstä

asiantuntijuus-
suuntautuminen

mahdollisuus vastavuoroiseen autta-
miseen
mielekäs elämänsisältö
mahdollisuus kasvuun
varmuus soveltuvuudesta alalle

luontaiseen hoitamiseen perustuva
hoitaminen

hoivasuuntautuminen
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pansa ja taustansa. He epäilivät suuntautumisen tyypittelyä. Opiskelijat suhtautuivat myös
kriittisesti omiin puheisiinsa haastatteluissa. Tällä he tarkoittivat ihannekäsitysten esittä-
mistä todellisten mielipiteiden sijasta. Otin tämän palautteen huomioon analyysin ede-
tessä enkä esimerkiksi tyypitellyt opiskelijoita. Opiskelijat hyväksyivät kuitenkin esittä-
mäni pääkäsitteet ja niihin liittyvät suuntautumisprosessit. Esitän teoreettisia suuntautu-
misia, joista kukin opiskelija voi tunnistaa itsensä useammasta kuin yhdestä suuntautu-
mistavasta. Ihannekäsitysten esittäminen muodostui ongelmaksi aksiaalisessa koodauk-
sessa, koska kokemuksellisen ja ideaalisen tiedon välisten yhteyksien osoittaminen oli
vaikeaa.

Kehitetyn käsitejärjestelmän käyttökelpoisuus on empiiriseen aineistoon perustuvassa
teoriassa tärkeä kysymys. Ydinkategorioiden tulee integroitua hyvin, olla helposti
ymmärrettäviä, vastata empiriaa ja selittää suurimman osan tutkitun ilmiön tai prosessin
vaihtelusta. Teorian täytyy olla sopiva, osuva ja toimiva. Sopivuus tarkoittaa, että teoria
perustuu aineistoon. Osuvuus tarkoittaa, että teorian täytyy olla osuva tutkitulle ryhmälle.
Toimiva teoria selittää, mitä tapahtui, ennustaa mitä tulee tapahtumaan ja tulkitsee, mitä
tapahtuu (Baker ym. 1992). Tässä vaiheessa tutkimusta tuotetut käsitteet ja niiden väliset
yhteydet muodostavat käsitejärjestelmän terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta hoi-
tamiseen.

5.4. Tulokset: Käsitejärjestelmä terveysalan opiskelijoiden 
suuntautumisesta hoitamiseen ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä

Koulutuksen alussa opiskelijat edustivat kolmea erilaista suuntautumistapaa; hoiva-, hoi-
totyön asiantuntijuus- ja ansiotyösuuntautumista. Suuntautumistapa oli erilainen riippuen
hoitamiseen liittyvistä kokemuksista, hoitamisen merkityksestä opiskelijalle ja opiskeli-
jan odotuksista hoitouralle. Kokemukset hoitamisesta olivat joko henkilökohtaisesti mer-
kittäviä, ammatillisia tai kokemuksia, jotka eivät olleet vaikuttaneet uravalintaan. Hoita-
misen merkitys koettiin erilaisena: oman kasvun ja kehittymisen mahdollistajana, asian-
tuntija-ammattina tai mahdollisuutena saada työtä ja elantoa. Opiskelijoiden odotukset
sairaanhoitajan ammattia kohtaan poikkesivat toisistaan. Jotkut opiskelijat odottivat sai-
raanhoitajan ammatista elämänsisältöä, toiset uraa ja jotkut työtä. Opiskelijoiden koulu-
tusvalinnat olivat osa kokonaisvaltaista suunnitelmaa elämänkulusta ja sisällöstä. Opiske-
lijat suhteuttivat opiskelun aloittamiseen liittyvät valinnat kokemuksiinsa, arvostuksiinsa
ja elämäntilanteeseensa. Suuntautuminen koulutuksen alussa kuvasi opiskelijoiden hoita-
maan oppimisen lähtötilannetta; mitä ennakoivia näkemyksiä opiskelijoilla oli oppimisen
kohteesta, miten ja millä ehdoilla opiskelijat olettivat oppivansa hoitamista ja mitä merki-
tystä hoitamisella ja sairaanhoitajan ammatilla oli heille. (Taulukko 6)
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Taulukko 6. Käsitejärjestelmä terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen:
suuntautumistavat ja niiden ulottuvuudet.

5.4.1. Hoivasuuntautuminen

Hoivasuuntautuneet opiskelijat olivat kiinnostuneita hoivaamisesta, ja heillä oli henkilö-
kohtaisesti merkittäviä kokemuksia hoitamisesta. Kokemukset hoitamisesta olivat hoita-
jana tai hoidettavana olemisesta. Opiskelijat olivat olleet hoitajina ammatillisessa hoito-
työssä, harrastuksissa tai perheessä. Opiskelijoiden kiinnostus hoivaamiseen perustui rak-
kauteen elämään, vastuuntuntoon itsestä ja toisista sekä äitinä olemiseen. Näitä asioita
yhdisti opiskelijoiden sisäinen tunne, jonka alkuperää opiskelijat eivät pystyneet selittä-
mään. Tämä tunne oli luontaisesti olemassa opiskelijoissa. Opiskelijat nimittivät sitä hoi-
tovietiksi tai kutsumukseksi.

Omassa elämässäni olen saanut hoitoa ehkä eniten vakavaan sairauteeni. Uskon, että lää-
kärit ym. yrittävät parhaansa oman ymmärryksensä ja tietämyksensä mukaan.  Suurelta
osin siihen perustuu myös se, että olen valinnut hoitoalan ammatin. (Opiskelija 1)

Se hoitovietti on jossain sisälläni, ja jota haluan toteuttaa. Minä pidän hoitamisesta ja
haluan toteuttaa samalla itseäni hoitamisen kautta. (Opiskelija 4)

Opiskelijat kuvailivat hoivaamista joko konkreettisena toimintana tai ideaalina periaat-
teena. Opiskelijat rinnastivat hoivaamisen luontaiseen hoitamiseen perheessä ja kokivat
olevansa hoivaajia ensisijaisesti läheisissä ihmissuhteissa. Lisäksi opiskelijat halusivat
olla hoivaajia työssään sairaanhoitajina. Opiskelijoiden odotusten mukaan hoivatuksi
tuleminen merkitsi hoivattavalle ihmiselle fyysisten tai psyykkisten tarpeiden tyydytty-
mistä, toiminnassa olevan vajeen korvautumista ja hyvinvointia. Opiskelijat kuvasivat
hoivaamista välittämisenä, auttamisena tai äitimisenä. He tarkoittivat välittämisellä rak-
kauteen perustuvaa toisten ihmisten ja elävän luonnon hyväksi tehtyä hoivatyötä. Autta-
minen puolestaan perustui opiskelijoiden käsityksen mukaan vastuuntuntoon. Auttami-
sen tarkoituksena oli hoivattavan ihmisen toiminnassa olevan vajeen korvaaminen ja siten
toimintavajeen korvautuminen. Opiskelijoiden mukaan äitiminen perustui äidin roolissa
olemiseen suhteessa hoivattavaan. Äitimisen tarkoituksena oli ensisijaisesti opiskelijalle
läheisten ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

Suuntautumistapa Ulottuvuudet

Kokemukset Merkitykset Odotukset

Hoivasuuntautumi-
nen

Henkilökohtaisesti 
merkittävät hoitokokemuk-
set joko hoitajana tai 
hoidettavana.

Henkilökohtainen ja 
hoidettavan henkilön kasvu ja 
kehitys

Hoitaminen oman elämän 
merkittävänä sisältönä

Hoitotyön asian-
tuntijuus 
-suuntautuminen

Ammatilliset 
hoitokokemukset

Hoitotyön asiantuntijuus ja 
sen tuoma taitotieto ja
ammatillinen asema

Hoitotyö urana 

Ansiotyö-
suuntautuminen

Hoitokokemukset eivät 
olleet vaikuttaneet alan
valintaan 

Mahdollisuus saada työtä ja 
elanto

Hoitotyö työnä
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Toivon, että itse kykenen tulevana terveydenhoitajana, puolisona, äitinä, ystävänä, ihmisenä
hoitamaan muita ja itseäni ja vastaavasti saan myös osakseni "hoivaa". (Opiskelija 8)

Opiskelijat odottivat, että hoivaamisen tarpeen toteuttaminen antaisi heille mahdolli-
suuden kasvuun ja toisi heidän elämälleen mielekkään sisällön. Hoivaamisella oli siten
merkitystä sekä opiskelijoiden omaan että hoivattavien ihmisten kasvulle, kehittymiselle
ja hyvinvoinnille. Kokemukset hoitajana olemisesta olivat vahvistaneet näkemystä sai-
raanhoitajan ammatista itselle sopivana työnä. Hoidettavana oleminen oli ollut opiskeli-
joiden elämässä kokemus, joka oli jättänyt opiskelijat "kiitollisuudenvelkaan". Opiskeli-
joiden tavoitteena oli auttaa toisia, koska he olivat itsekin saaneet apua.

Kaikille on tärkeää tuntea olevansa hyödyllinen ja tarpeellinen jo oman mielenterveytensä-
kin vuoksi. Minulle varmasti tämä ammatti on siihenkin tarkoitukseen sopiva.  Haluan olla
ihmisten kanssa. Koska ihmisiä on monenlaisia, tulee ammatti olemaan haastava ja vaativa.
Pysyy hyvin mielenkiinto yllä. Haluan oppia paljon ihmisen anatomiasta, ajattelusta ja
käyttäytymisestä. Haluan pyrkiä sopuisaan yhteiseloon potilaiden kanssa, luoda heille hyvät
oltavat ja yrittää helpottaa heidän elämäänsä kaikin mahdollisin tavoin. Olla turvallinen ja
luotettava, kun mikään muu ei tunnu siltä. (Opiskelija 12)

5.4.2. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautuminen

Hoitotyön asiantuntijuussuuntautuneet opiskelijat korostivat näkemystään sairaanhoita-
jan työstä ja työn merkityksestä omassa elämässään lähinnä ammatillisten hoitokokemus-
tensa perusteella.

Tuo kehitys on pyörinyt siihen malliin, että kelkassa pitäisi pysyä.  Jotenkin tuntuu, että teo-
riapuoli on ainakin hyvin hataralla pohjalla mitä on ollut.  Käytännön taitoa on karttunut
siinä yli kahenkymmenen vuoden aikana mutta teoriaa pitää saada lisää. (Opiskelija 35)

Opiskelijat kuvailivat sairaanhoitajan työtä sairaanhoitajan ominaisuuksien, potilaan
roolin, omaisten roolin ja hoitoympäristön avulla. Opiskelijoiden mukaan sairaanhoitajan
työ on ihmissuhdetyötä, joka tapahtuu potilaan ja hoitajan välisessä vuorovaikutussuh-
teessa. Potilaan rooli vuorovaikutussuhteessa vaihtelee opiskelijoiden käsityksen mukaan
aktiivisesta passiiviseen rooliin. Potilaan ohella omaisilla on odotuksia sairaanhoitajan
työlle. Sairaanhoitajan työ merkitsee opiskelijoiden näkemysten mukaan henkistä ja fyy-
sistä kuormitusta, mutta myös etuja. Kuormitus johtuu sairaanhoitajan työn luonteesta.
Etuina ovat mahdollisuus auttaa ihmisiä, ihmistuntemus, monipuolinen työ, työnsaanti-
mahdollisuudet ja vaikutusvalta ihmisten terveyskäyttäytymiseen.

Opiskelijat olivat päättäneet, mille erikoisalalle he suuntautuvat ja erottelivat hoitotyön
erikoisalat selkeästi toisistaan. Jokaisella hoitotyön erikoisalueella on erityisvaatimuksia
sairaanhoitajan ominaisuuksille; psykiatrisen sairaanhoitajan työssä edellytetään henkistä
ja fyysistä vahvuutta, sisätautikirurgisen sairaanhoitajan työssä laajaa ammattitaitoa ja
terveydenhoitajan työssä laajaa tietoperustaa ihmisestä sekä terveyskeskeisyyttä. Opiske-
lijoiden käsityksen mukaan psykiatrisessa hoitotyössä kehittyy itsetuntemus, sisätautiki-
rugisen sairaanhoitajan työ on monipuolista ja siinä on hyvät työllisyysmahdollisuudet,
terveydenhoitajan työssä on mahdollisuus saada vaikutusvaltaa ihmisten terveyskäyttäy-
tymiseen.
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Psykiatrinen hoitotyö ei ole tehtäväkeskeistä tai rutiineja. Täytyy mennä syvemmälle. Ei
riitä, että osaat vaihtaa vaipat tai kanyylin. Sekin on tärkeää, mutta minä haluan enemmän.
(Opiskelija 18)

Haastattelija."Mihin se perustuu se sisätauti-kirurgisen hoitajan ammattitaito?"Opiskelija
32:"Tietenkin pitää hirveesti saada tietoa kaikesta niin kun justiin sisätautisista sairauksista
ja kirurgisista sairauksista ja yleensäkin kaikesta tietoa.  Sitte justiin tämä lääkepuoli on
semmonen mistä tarvii enempi tietoa ja mitä kaikkea sitä olis.  Sitä on varmaan hirveesti,
minä en osaa tässä eritellä.  Ihmissuhteista tulee varmaan jotakin enempi ja tämmöstä kaik-
kea.

Terveydenhoitajan työ on ohjaamista ja tiedon jakamista terveellisistä elämäntavoista.
Sinulla pitää itselläkin olla terveelliset elämäntavat, koska terveydenhoitaja on malli. Jos
olet terveydenhoitaja, olet sitä 24 tuntia vuorokaudessa. (Opiskelija 22)

Opiskelijat odottivat, että he koulutuksessa saavuttaisivat asiantuntijuuden toimia hoi-
totyön erikoisalueilla. Tämä mahdollistaisi uran luomisen.

5.4.3. Ansiotyösuuntautuminen

Ansiotyösuuntautuneet opiskelijat keskittyivät pohtimaan elämäntilannettaan sekä opis-
kelun ja perheen yhteensovittamista. Opiskelijoiden elämänvalinnat perustuivat elämänti-
lannetekijöihin ja ihmissuhteisiin. Nämä vaikuttivat opiskelupaikan valintaan ja opiskelun
aloittamiseen. Opiskelijat halusivat ensisijaisesti, että perhe voisi olla yhdessä. Sen vuok-
si opiskelijat valitsivat opiskelupaikan perheen ja muiden läheisten ihmisten asuinpaikan
perusteella. Erilaiset opiskelun taloudelliset tuet mahdollistivat opiskelun aloittamisen ja
toivat opiskelijoille tunteen taloudellisesta turvallisuudesta.

Olin juuri lopettanut koulun. Sairaanhoitajakoulutukseen hakeminen oli päähänpisto. Oppi-
laitoksen valitsin poikaystävän opiskelupaikan läheltä. (Opiskelija 9)

Aikuisopintotuki mahdollistaa opiskelun. Opiskelun edellytykset ovat perheen talous ja että
lapset ovat jo isoja. (Opiskelija 16)

Opiskelijat eivät halunneet tehdä valintoja, jotka olisivat uhanneet näitä elämän perus-
arvoja. Opiskelijoiden elämä oli tasapainottelua oman työn, perheen yhdessäolon, lasten
kasvun ja taloudellisen turvallisuuden välillä. Näiden vuoksi opiskelijat olivat siirtäneet
opiskelun aloittamisajankohtaa tai aloittaneet koulutuksen, vaikka ammatti ei olisi kiin-
nostanutkaan heitä. Ne opiskelijat, jotka olivat aikaisemmin elämäntilanteen takia valin-
neet muun kuin hoitoalan, hakeutuivat hoitoalalle, kun elämäntilanne sen mahdollisti.

Aikaisempi haku hoitoalalle peruuntui perheen takia; paikkakunta ratkaisi valinnan kaup-
paopiston hyväksi. (Opiskelija 16)

Opiskelijat odottivat, että sairaanhoitajakoulutus takaisi mahdollisuuden saada työtä ja
sitä kautta elantoa perheelle. Ammatti oli heille väline elämän muiden tavoitteiden saa-
vuttamiseen.



6. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän testaus

Alustavan teorian kehittämisen toisen ja kolmannen vaiheen tehtävänä oli käsitejärjestel-
män testaaminen. Käsitejärjestelmän testaus sisälsi mittarin kehittämisen ja testauksen ja
käsitejärjestelmän empiirisen testauksen sekä tilastollisesti että laadullisella menetelmäl-
lä. Näiden vaiheiden tarkoituksena oli osoittaa käsitejärjestelmän suhde empiriaan ja var-
mistaa, että käsitejärjestelmällä on empiiristä merkitystä (Chinn & Kramer 1991). Mitta-
rin kehittäminen ja testaus on kuvattu yksityiskohtaisesti II osajulkaisussa. Käsitejärjes-
telmän tilastollinen testaus on kuvattu III osajulkaisussa ja laadullinen testaus IV osajul-
kaisussa. Suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmän empiirisen testauksen tuloksis-
ta esitetään yhteenveto kappaleessa 6.4. ja taulukossa 11.

6.1. Suuntautuminen hoitamiseen -mittarin kehittäminen ja testaus

Suuntautuminen hoitamiseen -mittarin kehittämisessä ja testauksessa operationaalistettiin
terveysalan opiskelijoiden suuntautumista hoitamiseen kuvaavan käsitejärjestelmän käsit-
teet ja niiden ulottuvuudet suuntautuminen hoitamiseen �mittariksi (vrt. Lynn 1986, Imle
& Atwood 1988, Burns & Grove 1995). Mittarin väittämien vastausvaihtoehdot laadittiin
5-portaiselle Likert-asteikolle. Likert-asteikkoa käytetään, kun halutaan mitata vastaajien
mielipiteitä, uskomuksia ja asenteita. Tämän mittarin tarkoituksena oli mitata terveysalan
opiskelijoiden suuntautumista hoitamiseen. (DeVellis 1991, Polit & Hungler 1995.) Tau-
lukossa 7 on esitetty käsitteet, niiden operationaaliset määritelmät ja esimerkkejä empiiri-
sistä indikaattoreista.
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Taulukko 7. Suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmän keskeiset käsitteet, niiden
operationaaliset määritelmät ja esimerkkejä empiirisistä indikaattoreista.

Terveysalan opiskelijoiden muodostama asiantuntijapaneeli arvioi mittarin luetta-
vuutta, sisäistä yhtäpitävyyttä ja mittarin sisältövaliditeettia (vrt. Lynn 1986, Imle &
Atwood 1988, Janhonen & Vanhanen 1996a). Mittarin luotettavuutta testattiin tilastolli-
sesti arvioimalla mittarin sisäistä yhtäpitävyyttä, stabiliteettia ja rakennevaliditeettia (vrt.
Carmines & Zeller 1979, Woods & Catanzaro 1988, Janhonen & Vanhanen 1996b).

Mittarin kehittämistä ja testausta ohjasivat seuraava tutkimustehtävä ja hypoteesit:
1. Minkälainen on suuntautuminen hoitamiseen -mallin pohjalta kehitetyn mittarin luo-

tettavuus?
Hypoteesit:

1. Mittarin väittämiä voidaan pitää ymmärrettävinä, kun opiskelijapaneelin yksimieli-
syysprosentti on > 70 %.

2. Mittaria voidaan pitää sisäisesti yhtäpitävänä tai homogeenisena, kun opiskelijapane-
elin yksimielisyysprosentti on > 60 %.

Käsitteet Operationaaliset määritelmät / käsitteiden ulottu-
vuudet

Esimerkkejä empiirisistä indikaat-
toreista (väittämät)

Hoivasuuntautumi-
nen

1. Opiskelijalla on henkilökohtaisesti merkittäviä 
hoitokokemuksia joko hoitajana tai 
hoidettavana ja niihin perustuva varmuus 
omasta soveltuvuudesta alalle.

2. Hoitaminen merkitsee opiskelijalle 
mahdollisuutta henkilökohtaiseen 
kehittymiseen ja kasvuun ihmisenä ja 
mahdollisuutta auttaa hoidettavan henkilön 
kasvua ja kehitystä. Hoitaminen perustuu 
kutsumukseen tai hoitoviettiin.

3. Opiskelija odottaa, että hoitaminen ammattina 
muodostuisi elämän merkittäväksi sisällöksi.

13. Olen lapsesta saakka haaveil-
lut, että minusta tulee hoitaja.

12. Hoitaminen on kutsumustyötä.

10. Hoitajana minulla on mahdolli-
suus toteuttaa itseäni.

Hoitotyön asiantun-
tijuus �suuntautumi-
nen

1. Opiskelijalla on ammatillisia kokemuksia 
hoitamisesta ja niiden tuomaa tietoa hoitotyön 
tuomista mahdollisuuksista.

2. Hoitamisen merkitys opiskelijalle liittyy 
kiinteästi opiskelijan haluun kehittää omaa 
asiantuntijuuttaan hoitajana. Asiantuntijuuden 
sisältö vaihteli hoitotyön erikoisaloilla.

3. Ammatillinen osaaminen tuo mukanaan uusia 
mahdollisuuksia edetä uralla hoitotyössä.

22. Valitsin tämän ammatin moni-
puolisten työmahdollisuuksien 
perusteella.
27. Hoitajana voin vaikuttaa ihmis-
ten terveyskäyttäytymiseen.

23. Hoitotyössä voin valita tehtä-
väalueeni henkilökohtaisen kiin-
nostukseni perusteella.

Ansiotyösuuntautu-
minen

1. Opiskelijalla ei välttämättä ole ollut kokemusta 
hoitamisesta tai hoitokokemukset eivät ole 
vaikuttaneet alan valintaan

2. Hoitaminen merkitsee opiskelijalle, 
mahdollisuutta työn ja elannon hankkimiseen.

3. Opiskelijan odotukset hoitamiselle ammattina 
liittyvät hoitotyö tuomiin mahdollisuuksiin 
muiden tärkeiden asioiden ylläpitämisessä ja 
saavuttamisessa elämässä

30. En olisi aloittanut opiskelua 
tässä koulutuksessa, jos olisin jou-
tunut muuttamaan pois perheeni 
luota.
31. Hain tähän koulutukseen, 
koska olin jäämässä työttömäksi.
35. Tärkeintä elämässäni on per-
heeni hyvinvointi.
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3. Mittarin sisältövaliditeetti on hyvä, kun kunkin väittämän yksimielisyyskerroin (CVI)
on hyväksyttävissä Lynnin (1986) ehdottamien kriteerien mukaan merkitsevyysta-
solla .05.

4. Väittämä on hyvä, kun sen diskriminaatioindeksi on > .20.
5. Mittarin sisäinen yhtäpitävyys on hyvä, kun Alpha- tai Theta-arvo on .70-.90.
6. Mittarin sisäinen yhtäpitävyys on hyvä, jos Theta on >.70 ja mittarin kunkin osion

Alpha > .70.
7. Mittarin rakennevaliditeetti on hyvä, kun kolmen faktorin ratkaisu (principal axis fac-

toring) tukee alkuperäistä käsitteiden määrittelyä.
8. Mittarin stabiliteetti on hyvä, kun väittämien Cohenin Kappa �arvo on > .41.
9. Mittarin stabiliteetti on hyvä, kun vastaajien yksimielisyys kahden vastauskerran

välillä on > 50 %.

6.1.1. Mittarin testausaineistot ja niiden analyysi

6.1.1.1. Mittarin paneeliarviointi

Asiantuntijapaneeli koostui 25 kolmannen vuoden terveysalan ammattikorkeakouluopis-
kelijasta. Paneelin jäsenten valintakriteerinä oli, että he edustavat samaa ryhmää kuin
mallin kehittämiseen osallistuneet opiskelijat ja mittarin tulevat käyttäjät. Opiskelijat
arvioivat mittaria kahden lomakkeen, sisäisen yhtäpitävyyden arviointilomakkeen (Liite
4) ja sisältövaliditeetin ja luettavuuden arviointilomakkeen, avulla (Liite 5). Ennen arvi-
ointilomakkeisiin vastaamista opiskelijat vastasivat suuntautuminen hoitamiseen -kysely-
lomakkeeseen.

Paneeliarvioinnissa opiskelijoiden piti arvioida väittämien luettavuutta, eli olivatko ne
ymmärrettävää suomen kieltä. Sisäistä yhtäpitävyyttä arvioitiin vertaamalla kutakin väit-
tämää koko mittariin (Liite 4). (Burns & Grove 1995). Sisältövaliditeetin arvioimiseksi
paneelin jäsenet arvioivat kunkin väittämän soveltuvuutta esitettyyn käsitteen määritte-
lyyn asteikolla 1-4 (Liite 5) (Waltz et al. 1991, Lynn 1986). Lynnin (1986) ja Waltzin et
al. (1991) mukaan paras menetelmä arvioida sisältövaliditeettia on laskea paneelin jäsen-
ten välinen yhtäpitävyyskerroin (CVI, Content Validity Index), mikä kertoo asiantuntijoi-
den välisen yksimielisyyden. CVI-arvo on paneelin arvioima sopivien ja erittäin sopivien
arviointien osuus kullakin väittämällä (Waltz et. al. 1991). Paneelin jäsenten vastausten
välinen yksimielisyys laskettiin kummastakin arviointilomakkeesta (Liitteet 4 ja 5).

6.1.1.2. Mittarin tilastollinen testaus

Mittarin reliabiliteettia ja validiteettia arvioitiin tilastollisesti kahdesta ammattikorkea-
koulusta ja yhdestä sosiaali- ja terveysalan instituutista vuosina 1997 ja 1998 kerätyn
kyselyaineiston (N=184) perusteella. Tämän lisäksi yksi opiskelijaryhmä (n=25) vastasi
kyselyyn kaksi kertaa niin, että vastauskertojen väliä oli yksi kuukausi. Tätä aineistoa
käytettiin mittarin stabiliteetin arviointiin.
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Tilastollisesti mittarin reliabiliteettia arvioitiin sisäisen yhtäpitävyyden ja stabiliteetin
avulla. Mitä parempi mittarin sisäinen yhtäpitävyys on, sitä paremmin mittari mittaa
haluttua asiaa (Woods & Catanzaro1988, Polit & Hungler 1995). Sisäistä yhtäpitävyyttä
arvioitiin Alpha- ja Theta-arvojen avulla. Alpha-arvoa pidetään erityisesti sisäisen yhtäpi-
tävyyden osoittajana, koska se antaa yhden arvon mille tahansa mittarin osiolle ja se on
verrattavissa jakaumien keskiarvoihin. Alpha mittaa, missä määrin kukin mittarin osio on
hyvä indikaattori verrattuna mihin tahansa muuhun mittarin osioon (Waltz. et al.1991).
Alphan vähintään .70 arvoa pidetään riittävänä mittarin kehittämisen alkuvaiheessa ja
arvoa .80 kehittyneen mittarin riittävänä yhtäpitävyysarvona (Ferketich 1990, Knapp &
Brown 1995). Alpha-arvo riippuu myös mittarin pituudesta: mitä pidempi mittari, sen
parempi Alpha-arvo. (Waltz et al 1991). Koska Alpha ei aina ole optimaalinen reliabili-
teetin osoittaja, Theta-arvoa voidaan käyttää silloin, kun mittarin heterogeenisuus on
ongelma. (Ferketich 1990.)

Kun halutaan kehittää mittari, jonka käyttöön vastausolosuhteet eivät vaikuta, on tär-
keää arvioida mittarin pysyvyyttä, stabiliteettia (Woods & Catanzaro 1988, Polit & Hung-
ler 1995). Pysyvyyttä mitataan uusimalla testi useaan kertaan (Carmines & Zeller 1979,
Nunnally & Bernstein 1994, Burns & Grove 1995, Polit & Hungler 1995). Stabiliteettia
mitattiin tässä tutkimuksessa Cohen�s Kappa (adjusted) -testillä (Waltz et al. 1991). Mit-
tausten välisestä ajasta on eri näkemyksiä riippuen tutkijasta. Knapp ja Brown (1995)
esittävät, että mittauskertojen välillä pitäisi olla enemmän kuin kaksi viikkoa. Tässä tutki-
muksessa opiskelijoiden vastauskertojen väli oli yksi kuukausi. Cohenin Kappa �arvoa
voidaan arvioida kuudella tasolla: <0 = heikko, 0 -.20 = kohtalainen, .21-.40 = riittävä,
.41-.60 = hyvä, .61-.80 = erittäin hyvä ja .81-1.00 = lähes täydellinen (Landis & Koch
1977, Cicchetti 1984, Bottorf 1994, Knapp & Brown 1995).

Validiteetti tarkoittaa, missä määrin mittari mittaa sitä, mitä sen pitäisikin mitata
(Woods & Catanzaro 1988, Nunnally & Bernstein 1994, Polit & Hungler 1995). Tilastol-
lisessa arvioinnissa sisältövaliditeetin arviointi kohdistuu mittarin osuvuuteen mitattavalle
sisältöalueelle. Waltz et al. (1991) ehdottavat eri tapoja arvioida osioiden välisiä eroja.
Yksi arviointimenetelmä on laskea (discrimination index) D-arvo. D�arvon tulisi olla yli
+.20. Nunnallyn ja Bernsteinin (1994) mukaan rakennevaliditeetissa on kolme
osa-aluetta, jotka ilmaisevat, miten käsitteiden suhde rakenteeseen määritellään, missä
määrin osiot mittaavat samoja asioita, eri asioita tai monia asioita, ja missä määrin eri
mittaukset osoittavat rakenteen olemassaolon. Rakennevaliditeettia arvioitiin tässä tutki-
muksessa faktorianalyysin avulla (Polit & Hungler 1995, Ferketich & Muller 1990).

6.1.2. Mittarin testauksen tulokset ja mittarin luotettavuus

Mittarin testaukset osoittivat, että suuntautuminen hoitamiseen �mittari on luotettava kol-
messa oppilaitoksessa kerätyn aineiston (n=184) perusteella. Mittarissa oli alun perin 26
väittämää, jotka perustuivat suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmään.

Paneelin arvioinnin mukaan mittarin väittämien luettavuus oli erinomainen. Väittä-
mien luettavuuden yksimielisyysprosentit (n=väittämien lukumäärä) olivat: 80 % (n=1),
86 % (n=2), 93 % (n=7), ja 100 % (n=16). Mittarin reliabiliteetti sisäisen yhtäpitävyyden
osalta oli erittäin hyvä ja pysyvyys 11 väittämän osalta erittäin hyvä. Paneelin jäsenet piti-
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vät mittarin sisäistä yhtäpitävyyttä melko hyvänä. Yksimielisyysprosentti vaihteli 46 % -
100 %. Kolmen väittämän osalta yksimielisyys oli < 60 %, seitsemän väittämän osalta 60
- 80 %, ja > 80 % 16 väittämän osalta. Väittämät, joita ei pidetty hyvinä, mittasivat ansio-
työsuuntautumista.

Mittarin Theta-arvo kaikkien 26 väittämän osalta oli .84. Alpha-arvo oli hoivasuuntau-
tuminen -osion 12 väittämän osalta .75, hoitotyön asiantuntijuussuuntautuminen -osion
kahdeksan väittämän osalta .70, ja ansiotyösuuntautuminen-osion kuuden väittämän
osalta .74.

Vinon jakauman vuoksi ei seitsemän väittämän Cohenin Kappa-arvoa voinut laskea.
Jäljelle jääneistä 19 väittämästä, 11 täytti asetetun kriteerin. Seitsemän väittämää sai riit-
tävän (0.210-0.3169) ja yksi väittämä kohtalaisen arvon (0.1206).

D-arvo oli hyvä yhdeksän väittämän osalta (D-arvot .20 - .30). Faktorianalyysitulos oli
hyvä 17 väittämän osalta (lataus yli .40) (Kerlinger 1986). Faktorianalyysilla tuotetut fak-
torit tukivat alkuperäistä mallia. Kolmen faktorin ratkaisu selitti 35.3 % kokonaisvaihte-
lusta. Kokonaisvaihtelu riippuu tutkimusaineiston laadusta. Koska kyseessä on testauk-
sessa oleva mittari, joka perustuu haastatteluaineistoon, 20-30 % kokonaisvaihtelua voi-
daan pitää hyvänä (Sänkiaho 1974). Käsitteiden alkuperäiset määritelmät saivat tukea
faktoriratkaisusta, koska faktorit oli mahdollista nimetä niiden mukaan hoiva-, hoitotyön
asiantuntijuus- ja ansiotyösuuntautumiseksi.

Kuusi väittämää poistettiin mittarista kokonaan ja kolme väittämää vaatii lisätestauk-
sia, koska ne läpäisivät luotettavuustestauksen, mutta eivät soveltuneet faktoriratkaisuun.
Mittarin vastausten jakaumat poistettujen väittämien osalta olivat vinoja. Väittämät joko
edustivat ns. ihanteellista hoitotyötä tai olivat sen vastaisia, joten opiskelijat pyrkivät vas-
taamaan �oikealla tavalla�. Mittarin väittämiä tulisikin edelleen kehittää niin, että väittä-
mät erottelisivat mielipiteitä paremmin.

Testausten perusteella 17 väittämää mittasi luotettavasti suuntautuminen hoitamiseen
-käsitejärjestelmää. Yhteenveto hyväksytyistä väittämistä ja niiden saamista testaustulok-
sista on esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 8. Suuntautuminen hoitamiseen �mittari: luotettavuustestauksessa hyväksytyt
väittämät.

Väittämä Validiteetti Reliabiliteetti Paneeliarviointi

Faktori-
analyysi: 

lataus 
faktoreit-

tain

D-
arvo

Al-
pha 

fakto
reit-
tain

Theta 
(koko-

mit-
tari)

Kappa/
Yksi-
mieli-
syys-

prosentti

Luet-
ta-

vuus

Sisäi-
nen 

yhtä-
pitä-
vyys

Sisältö-
validi-
teetti

.84

Faktori 1:
Hoivasuuntautuminen .75

13: Olen lapsesta saakka haaveillut, että 
minusta tulee sairaanhoitaja. .561 >.20 .52 1 >.60 .93

12: Hoitaminen on kutsumustyötä. .746 >75% 1 >.60 .93

11: Hoitajalla täytyy olla vahva tarve hoitaa. .653 >.20 .87 .93 >.60 .93

17: Mielestäni hoitamisen perusta on rak-
kaudessa elämään. .216 .88 .86 >.60 .93

15: Hoitajana toimiminen antaa elämälleni 
merkityksellisen sisällön. .438 >75% .80 >.60 .96

10: Hoitajana minulla on mahdollisuus 
toteuttaa itseäni. .314 >.20 .66 .93 >.60 .96

Faktori 2: Asiantuntijuussuuntautuminen .70

22: Valitsin tämän ammatin monipuolisten 
työmahdollisuuksien perusteella. .489 >.20 .56 1 >.60 1

27: Hoitajana voin vaikuttaa ihmisten terve-
yskäyttäytymiseen. .207 .46 1 >.60 1

28: Mielestäni hoitajan tärkeimpiä ominai-
suuksia on henkinen vahvuus. .442 >75% 1 >.60 1

23: Hoitotyössä voin valita tehtäväalueeni 
henkilökohtaisen kiinnostukseni perusteella. .517 >75% .93 >.60 .80

24: Tämä koulutus antaa minulle mahdolli-
suuden edetä urallani. .394 >.20 >75% 1 >.60 .93

26: Hoitotyössä voin oppia tuntemaan 
itseäni ja muita ihmisiä paremmin kuin 
muilla aloilla.

.497 >75% 1 >.60 .93

Faktori 3:
Ansiotyösuuntautuminen .74

30: En olisi aloittanut opiskelua tässä koulu-
tuksessa, jos olisin joutunut muuttamaan 
pois perheeni luota.

.613 >.20 .53 .93 .93

32: Olisin hakenut tähän koulutukseen aikai-
semmin, mutta se ei ollut mahdollista per-
heeni asuinpaikan vuoksi.

.481 >.20 >75% .93 >.60 .93

33: Opiskeluni edellytyksenä on perheeni 
taloudellinen tilanne. .698 >.20 >75% 1 >.60 .93

31: Hain tähän koulutukseen, koska olin jää-
mässä työttömäksi. .365 .49 1 >.60 .93

34: En halua tehdä elämässäni valintoja, 
jotka uhkaavat perheeni yhdessäoloa. .698 >.20 .49 1 1
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6.2. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän testaus 
tilastollisin menetelmin

Terveysalan opiskelijoiden suuntautumista hoitamiseen kuvaavan käsitejärjestelmän
empiiristä testausta varten asetettiin seuraavat tutkimustehtävät ja hypoteesit:
1. Miten suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmä toteutuu terveysalan opiskeli-

joiden suuntautumisessa?
1.1 Minkälainen suuntautuminen hoitamiseen opiskelijoilla on koulutuksen eri vaiheissa?
1.2 Minkälainen yhteys opiskelijan iällä, sukupuolella, elämäntilanteella, koulutusohjel-

man valinnalla, opiskeluvaiheella, opiskeluongelmilla ja hoitoalaan sitoutumisella on
hoitamiseen suuntautumiseen?

Hypoteesit:
1. Hoivasuuntautuminen on yhteydessä opiskelijan koulutusta edeltäviin hoivakoke-

muksiin, sukupuoleen, terveysalan suuntautumisvaihtoehdon valintaan ja motivaa-
tio-ongelmiin opiskelun aikana.

2. Hoitotyön asiantuntijuussuuntautuminen on yhteydessä opiskelijan koulutusta edeltä-
viin ammatillisiin hoitokokemuksiin, terveysalan suuntautumisvaihtoehdon valintaan
ja tyytymättömyyteen opetusjärjestelyihin ja oppisisältöihin.

3. Ansiotyösuuntautuminen on yhteydessä opiskelijan elämäntilanteeseen ja henkilö-
kohtaisiin ongelmiin koulutuksen aikana.

6.2.1. Tilastollinen aineisto, analyysit ja analyysien luotettavuus

Mittarin tilastollisessa testauksessa käytettyä terveysalan opiskelijoilta (n=184) kerättyä
kyselyaineistoa käytettiin myös käsitejärjestelmän testaukseen. Kyselyaineistoa käytet-
tiin kuitenkin niin, että vain ne väittämät (17), jotka oli luotettavuustestauksen perusteel-
la arvioitu hyviksi, otettiin mukaan käsitejärjestelmän testausaineistoon (Taulukko 8, Lii-
te 6). Opiskelijat opiskelivat ammattikorkeakoulun terveysalan hoitotyön, kätilötyön ja
terveydenhoitotyön koulutuksessa (Opinto-opas, Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
1996-1997, 1997-1998) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavassa lähihoitaja-
koulutuksessa (Opinto-opas, Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, 1998).

Kyselyaineisto (n=184) analysoitiin SPSS-ohjelman avulla. Opiskelijoiden taustatie-
toja koskevista kysymyksistä laskettiin frekvenssit ja prosenttijakaumat. (Taulukko 9)
Opiskelijoiden suuntautumisen pistemäärät laskettiin 5-portaiselta Likert-asteikolta siten,
että hoiva- ja hoitotyön asiantuntijuus -suuntautumisen maksimipistemäärät olivat 30 ja
ansiotyösuuntautumisen maksimipistemäärä oli 25. Hoiva- ja hoitotyön asiantuntijuus-
suuntautumisen pistemäärä tulkittiin korkeaksi, kun se oli 20-30, keskimääräiseksi sen
ollessa 10-19 pistettä ja matalaksi sen ollessa alle 10 pistettä. Korkea ansiotyösuuntautu-
misen pistemäärä oli 19-25, keskimääräinen 10-18 ja matala alle 10 pistettä.

Suuntautuminen hoitamiseen �mallin perusteella asetettiin hypoteesit, joita testattiin
erotteluanalyysilla. Hypoteesien mukaan ryhmien väliset keskiarvot poikkeavat toisis-
taan, ja ryhmien välillä on tilastollisesti merkittäviä eroja (Polit & Hungler 1995). Ryh-
mien välisiä eroja testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla (Polit & Hungler 1995).
Koska riippuvat muuttujat (hoiva-, asiantuntijuus- ja ansiotyösuuntautuminen) eivät nou-
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dattaneet normaalijakaumaa, käytettiin ei-parametristä testiä (Polit & Hungler 1995,
Munro 1997, Pett 1997). Kruskal-Wallis �testillä mitattiin useamman kuin kahden ryh-
män välisiä eroja ja Mann-Whitneyn U-testin avulla verrattiin kahden ryhmän välisiä
eroja. Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin myös post hoc �analyysina, kun ryhmiä vertail-
tiin keskenään Kruskal-Wallis -testin tulosten perusteella (Pett 1997). Yleensä tilastolli-
sen merkitsevyyden rajana käytetään arvoja .05 ja .01. Silloin kun tuloksilla on merkittä-
viä käytännön seurauksia, on tärkeää pitää kiinni näistä rajoista. (Polit & Hungler 1995.)
Tässä tutkimuksessa käytettiin rajaa .05 (merkitsevä). Koska alaryhmien koot olivat pie-
niä ja osa tuloksista mielenkiintoisia jatkotutkimuksen kannalta, myös merkitsevyysar-
von .10 saaneiden yhteyksien perusteella voidaan laatia hypoteeseja jatkotutkimuksia var-
ten. (Pett 1997.) (Taulukko 9)

Kyselylomakkeessa oli avoin kysymys opiskelijan kokemista opiskeluongelmista kou-
lutuksen aikana. Tämän kysymyksen vastaukset luokiteltiin induktiivisesti sisällön ana-
lyysilla (Krippendorff 1980, Catanzaro 1988, Sandelowski 1993, 1995). (Taulukko 9)

Taulukko 9. Suuntautuminen hoitamiseen �mallin tilastollisen testauksen aineisto ja
analyysimenetelmät.

Kyselyaineisto kerättiin mittarilla, jonka luotettavuuden testaus on kuvattu yksityis-
kohtaisesti II osajulkaisussa. Testauksen tulosten perusteella mittarin voi olettaa mittaa-
van tutkittavaa ilmiötä luotettavasti. Aineiston analyysissa käytettiin vain mittarin luotet-
tavuustestauksen läpäisseitä väittämiä (Taulukko 8). Tutkimukseen osallistuneiden opis-
kelijoiden määrä ja mittarin muuttujien mitta-asteikot olivat riittävät käytetyille analyysi-
menetelmille. Lisäksi analyysimenetelmien valinnassa huomioitiin muuttujien vastausten
jakaumat (Munro 1997, Pett 1997). Alaryhmien pienet koot kuitenkin rajoittavat tulosten
yleistettävyyttä. Tulosten tulkintaan vaikutti myös se, että kyseessä oli käsitejärjestelmän
testaus alustavan teorian kehittämiseksi. Siksi jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoi-
set tulokset otettiin mukaan myös merkitsevyystasolla .10 (Pett 1997).

6.2.2. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän tilastollisen 
testauksen tulokset

Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli naisia (90.8 %). Mukana oli vain muu-
tama miesopiskelija (9.2 %). Opiskelijoiden ikäjakauma oli laaja: nuorimmat olivat syn-
tyneet vuonna 1979 ja vanhimmat vuonna 1945. Puolella opiskelijoista (51.9 %) oli / oli
ollut perhe (naimisissa, eronneita tai leskiä), ja 48.1 % eli yksin. Neljäsosalla opiskelijois-

Aineisto Mittarin osio Analyysimenetelmä

Kyselyaineisto (n=184) Taustamuuttujat Frekvenssit, prosentit

Avoin kysymys Induktiivinen sisällön analyysi

Väittämät

Väittämät

Frekvenssit, keskiarvot

Erotteluanalyysi:
     Kruskall-Wallisin �testi
     Mann-Whitneyn U-testi
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ta (24.5 %) oli omia lapsia. Yli puolella opiskelijoista oli ns. luontaisen hoitamisen koke-
muksia (52.2 %), esim. omassa perheessä ja viidesosalla (19 %) oli työkokemusta tervey-
denhuollossa ennen koulutuksen aloittamista. Aineistonkeruun aikana opiskelijoista 15.2
% oli aloittamassa opintoja, 37.5 % oli opintojen puolivälissä ja 46.2 % opintojen loppu-
vaiheessa. Opiskelijat opiskelivat kolmessa eri koulutusohjelmassa: ammattikorkea-
koulun terveysalalla hoitotyötä (n=118, 64.1 %), erikoistumisalana sisätauti-kirurginen
hoitotyö (n=27), psykiatrinen hoitotyö (n=8), kätilötyö (n=10), leikkaus-anestesiahoito-
työ (n=4), terveydenhoitotyö (n=23) tai erikoisala oli valitsematta (n=46). Ammattikor-
keakoulututkintoa suoritti opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneita (n=18, 9.8
%) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suoritti lähihoitajaksi opiskelevia opiskelijoi-
ta (n=48, 26.1 %).

Opiskelijoiden opiskeluongelmat luokiteltiin kolmeen luokkaan: 1) motivaatio-ongel-
mat, 2) henkilökohtaiset ongelmat (esim. taloudelliset vaikeudet, lastenhoito-ongelmat) ja
3) tyytymättömyys opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin. Yli kolmasosalla kyse-
lyyn vastanneista opiskelijoista (34.1 %) oli ollut koulutuksen aikana ongelmia opiske-
lussa ja lähes viidesosa (16.8 %) oli harkinnut opintojen keskeyttämistä. Opiskelijoilla oli
motivaatio-ongelmia (10.3 %), henkilökohtaisia ongelmia (talous, lastenhoito) (11.4 %)
tai he olivat tyytymättömiä opetussuunnitelmaan ja opiskelujärjestelyihin (12.5 %). Suu-
rin osa opiskelijoista (64.7 %) ilmoitti kuitenkin, ettei heillä ollut opiskeluongelmia.

Ansiotyösuuntautuminen oli opiskelijoiden hallitsevin tapa suuntautua hoitamiseen.
Yli puolella opiskelijoista oli korkea ansiotyösuuntautuminen (56.8 %) (19 tai enemmän
25 pisteestä), valtaosa oli keskimääräisesti (10-19 / 30 pistettä) hoitotyön asiantuntijuus�
(71.1 %) ja hoivasuuntautuneita (74.3 %). Lähes kolmasosalla opiskelijoista (26.8 %) oli
matalat (0-9 / 30 pistettä) hoitotyön asiantuntijuuteen suuntautumisen pisteet.

Suuntautumispisteet nousivat sen mukaan, mitä pitemmällä opinnoissaan opiskelijat
olivat. Muutos suuntautumistavassa ajoittui opiskelun keski- ja loppuvaiheen välille. Hoi-
totyön asiantuntijuussuuntautuminen vahvistui opiskelun keskivaiheen ja lopun välillä
(p=.0469). Hoiva- ja ansiotyösuuntautuneisuus ei muuttunut opiskelun loppuvaiheessa.

6.2.2.1. Hoivasuuntautumiseen yhteydessä olevat tekijät

Opiskelua edeltävät luontaisen hoitamisen kokemukset eivät tilastollisen testauksen
perusteella olleet yhteydessä opiskelijan hoivasuuntautumiseen. Sukupuolella, motivaa-
tio-ongelmilla ja suunnitelmalla keskeyttää opinnot sen sijaan oli yhteyttä hoivasuuntau-
tumiseen. Lisäksi terveysalan suuntautumisvaihtoehdon ja hoivasuuntautumisen välinen
yhteys oli mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kannalta.

Miesopiskelijat olivat hoivasuuntautuneempia kuin naiset (p=.0203). Hoivasuuntautu-
neilla opiskelijoilla oli motivaatio-ongelmia (p=.0262). Ne opiskelijat, jotka olivat suun-
nitelleet opintojen keskeyttämistä, olivat hoivasuuntautuneita verrattuna niihin opiskeli-
joihin, jotka eivät olleet suunnitelleet opintojen keskeyttämistä (p=.0055) (Mann-Whit-
neyn U-testi).

Kruskal-Wallisin testin mukaan opiskelijaryhmien väliset erot hoivasuuntautumisessa
olivat merkitseviä (K-W=24.73, p=.0008). Post hoc �analyysissa, verrattaessa opiskelija-
ryhmiä pareittain, lähihoitajaopiskelijat olivat merkitsevästi vähemmän hoivasuuntautu-
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neita (p=.0011) kuin ammattikorkeakouluopiskelijat. Ammattikorkeakouluopiskelijoista
psykiatrisen hoitotyön opiskelijoiden ja kätilötyön opiskelijoiden välinen ero hoivasuun-
tautumisessa oli merkitsevä (p=.0179). Psykiatrisen hoitotyön opiskelijoilla oli korkeim-
mat ja leikkaus-anestesiahoitotyön opiskelijoilla toiseksi korkeimmat hoivasuuntautumi-
sen pisteet. Nämä opiskelijat erosivat ryhmien välisessä vertailussa kätilötyön opiskeli-
joista (p=.0543) ja sisätauti-kirurgisen hoitotyön opiskelijoista (p=.0702), joiden hoiva-
suuntautumisen pistemäärät olivat matalat. Kätilötyön opiskelijoiden hoivasuuntautumi-
sen pistemäärät olivat matalimmat ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Kätilötyön ja
muiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden väliset erot ryhmien parivertailussa olivat
merkitseviä (p-arvot .0157-.0543).

6.2.2.2. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautumiseen yhteydessä olevat 
tekijät

Opiskelijat, joilla oli koulutusta edeltäviä ammatillisia hoitokokemuksia saivat korkeita
asiantuntijuussuuntautumisen pisteitä. Tämä yhteys ei kuitenkaan ollut tilastollisesti mer-
kitsevä. Opiskelijoiden hoitotyön asiantuntijuussuuntautumisen ja siviilisäädyn välinen
yhteys oli jatkotutkimuksen kannalta kiinnostava. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautumi-
nen oli yhteydessä ja oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin tyytymättömyyteen ja suunni-
telmaan opintojen keskeyttämisestä. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautumisen ja terveys-
alan suuntautumisvaihtoehdon välinen yhteys oli myös mielenkiintoinen jatkotutkimus-
ten kannalta.

Naimisissa olevat opiskelijat olivat asiantuntijuussuuntautuneita (p=.0568) verrattuna
muihin opiskelijoihin. Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuneet opiskelijat olivat tyyty-
mättömiä oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin (p=0.0564) ja suunnittelivat opintojen
keskeyttämisestä (p=.0308). Ero oli merkitsevä verrattuna niihin opiskelijoihin, jotka
eivät suunnitelleet opintojen keskeyttämistä.

Kruskal-Wallisin testin mukaan opiskelijaryhmien väliset erot hoitotyön asiantunti-
juus �suuntautumisessa olivat merkitseviä (K-W=22,03, p=.0023). Lähihoitajaopiskelijoi-
den asiantuntijuussuuntautumisen pistemäärät olivat matalat ja he erosivat merkitsevästi
muista opiskelijoista (p=.000). Kaikista opiskelijoista sisätautikirurgisen hoitotyön opis-
kelijoilla oli korkeimmat asiantuntijuussuuntautumisen pisteet. Post hoc �analyysissa ver-
rattaessa sisätauti-kirurgisen hoitotyön opiskelijoita lähihoitajaopiskelijoihin ero oli mer-
kitsevä (p=.0003), mutta verrattuna ammattikorkeakouluopiskelijoihin merkittävää eroa
ei ollut (p-arvot .2607-.9819). Kätilötyön opiskelijoilla oli ammattikorkeakouluopiskeli-
joista matalimmat hoitotyön asiantuntijuus �suuntautumisen pisteet.

6.2.2.3. Ansiotyösuuntautumiseen yhteydessä olevat tekijät

Opiskelijat, joilla oli koulutusta edeltäviä luontaisen hoitamisen kokemuksia, saivat kor-
keampia pisteitä ansiotyösuuntautuneisuudessa kuin muut opiskelijat, vaikkakaan ero ei
ollut merkitsevä (p=.2751). Opiskelijat, joilla oli omia lapsia (p=.000) ja yksin elävät
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opiskelijat (p=.0008) saivat korkeammat ansiotyösuuntautumisen pisteet kuin muut opis-
kelijat. Myös tyytymättömyys oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin (p=.0409) ja päätös
terveysalalla pysymisestä olivat yhteydessä ansiotyösuuntautumiseen. Ansiotyösuuntau-
tuneet opiskelijat eivät suunnitelleet opintojen keskeyttämistä (p=.7537). Ansiotyösuun-
tautumisen ja terveysalan suuntautumisvaihtoehdon välinen yhteys oli kiinnostava jatko-
tutkimuksen kannalta.

Kruskal-Wallisin testin mukaan opiskelijaryhmien väliset erot ansiotyösuuntautumi-
sessa olivat merkitseviä (K-W=14.27, p=.0452). Psykiatrisen hoitotyön opiskelijat erosi-
vat ansiotyösuuntautuneisuudessa merkitsevästi lähihoitajaopiskelijoista (p=.0078), terve-
ydenhoitajaopiskelijoista (p=.0259) ja ammattikorkeakoulun erikoistumisopiskelijoista
(p=.0042). Lisäksi ne hoitotyön opiskelijat, jotka eivät vielä olleet valinneet erikois-
alaansa, kätilötyön opiskelijat ja sisätautikirurgisen hoitotyön opiskelijat saivat korkeat
ansiotyösuuntautumisen pisteet. Leikkaus-anestesiahoitotyön opiskelijoilla oli matalim-
mat ansiotyösuuntautuneisuuden pisteet kaikista opiskelijoista.

6.3. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän laadulliseen 
aineistoon perustuva testaus

Terveysalan opiskelijoiden suuntautumista hoitamiseen kuvaavan käsitejärjestelmän laa-
dullista testausta varten asetettiin tutkimustehtävä: Missä määrin opiskelijoiden opiske-
lun alkuvaiheen suuntautuminen hoitamiseen on muuttunut koulutuksen aikana?

6.3.1. Laadullinen aineisto, analyysit ja analyysien luotettavuus

Osa tutkimukseen vuonna 1992 osallistuneista terveysalan ammattikorkeakouluopiskeli-
joista (n=19) jatkoi vapaaehtoisesti osallistumistaan tähän tutkimukseen koulutuksensa
lopussa joulukuussa 1995. Käsitejärjestelmän laadullisen testauksen aineisto muodostui
näiden 19 opiskelijan haastattelusta terveysalan ammattikorkeakoulutuksen alku- ja lop-
puvaiheesta (Taulukko 2, Taulukko 9).

Analysoin opiskelijoiden haastattelut deduktiivisella sisällön analyysillä (Krippen-
dorff 1980, Catanzaro 1988, Sandelowski 1993, 1995, Kyngäs & Vanhanen 1999).
Deduktiivisen sisällön analyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon ja analyysiyksi-
kön määrittäminen. Analyysiä voi ohjata teema, käsitekartta tai malli, joka perustuu aikai-
sempaan tietoon (Catanzaro 1988, Marshall & Rossman 1995, Polit & Hungler 1995,
Sandelowski 1995). Operationaalistin suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmän
keskeiset käsitteet ja valitsin analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden. Tämän aikaisem-
man tiedon varassa tein analyysirungon, johon sisällöllisesti sopivia asioita etsin aineis-
tosta (Patton 1990, Sandelowski 1995). Analyysirunko oli väljä, joten muodostin sen
sisälle aineistosta kategorioita noudattaen induktiivisen sisällön analyysin periaatteita.
Analyysirunko on liitteenä (liite 7). Analyysirungon muodostamista on kuvattu artikke-
lissa Kyngäs ja Vanhanen (1999). (Taulukko 10)
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Jos sisällön analyysiä halutaan jatkaa kategorioiden muodostuksen jälkeen, kategoriat
voidaan kvantifioida. Tällöin lasketaan, kuinka monta kertaa kategorian sisältämä asia
ilmenee aineistossa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee kyseisen asian. (Catanzaro 1988,
Robson 1993, Burns & Grove 1997). Tässä analyysissa kvantifioin kategoriat laskemalla,
kuinka monta kertaa asia ilmeni aineistossa. Lisäksi laskin tilastollista testausta varten,
kuinka moni opiskelijoista oli maininnut asiasta (vrt. Catanzaro 1988, Burns & Grove
1997). Opiskelijoiden suuntautumisen sisällön laadullisen ja määrällisen kuvailun lisäksi
testasin suuntautumisen muutosta koulutuksen aikana parillisella t-testillä ja Wilcoxonin
testillä (Munro 1997, Pett 1997). Parillisen t-testin oletuksiin kuuluu, että aineiston
jakauma on normaali. Wilcoxonin testi voidaan tehdä, kun aineisto on vähintään ordinaa-
liasteikollinen ja aineiston koko on pieni (Pett 1997). Tilastollista testausta varten laskin
jokaisen opiskelijan pisteet kunkin kategorian osalta siten, että opiskelijan suuntautumis-
pisteet kullakin suuntautumistavalla vaihtelivat kolmesta kuuteen. (Taulukko 10)

Taulukko 10. Suuntautuminen hoitamiseen �mallin laadullisen testauksen aineistot ja
analyysimenetelmät.

Laadullisen testauksen tulosten esittämisessä suorat lainaukset ovat tuki tuloksille
(Patton 1990, Sandelowski 1993). Tutkijan tulee varmistua siitä, että tutkittavia ei voida
tunnistaa suorien lainausten perusteella (Ford & Reutter 1990). Kappaleessa 5.3.2. ja osa-
julkaisussa IV esitetään esimerkkejä alkuperäisaineistosta. Olen poistanut esimerkeistä
tiedot, joiden perusteella opiskelijat voisi tunnistaa.

Sisällön analyysin tuloksen luotettavuuden kannalta on tärkeää se, että tutkija pystyy
osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston välillä (Andren 1981, Robson 1993, Hickey &
Kipping 1996). Sisällön analyysin luotettavuuden lisäämiseksi suositellaan face-validitee-
tin tai toisen luokittelijan käyttämistä (Catanzaro 1988, Downe-Wamboldt 1992, Hickey
& Kipping 1996, Cavanagh 1997). Face-validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tulos esite-
tään henkilöille, joita dokumentit koskevat tai jotka ovat muuten tuttuja tutkittavan ilmiön
kanssa. Tulokset voidaan esittää myös asiantuntijapaneelissa, jossa niiden luotettavuutta
arvioidaan (Downe-Wamboldt 1992). Kahden luokittelijan välinen yksimielisyyskerroin
voidaan laskea. Jos yksimielisyyskerroin on 80-85 %, niin analyysin tulosta voidaan pitää
luotettavana (Robson 1993, Patton 1990, Polit & Hungler 1995). Luokittelin aineiston
kahteen kertaan puolen vuoden väliajalla ja tarkensin analyysirunkoa luokittelujen välillä.
Luokittelun yksimielisyyskertoimet opiskelun alku- ja loppuvaiheen aineistoista olivat
hoivasuuntautumisessa 85 % / 100 %, hoitotyön asiantuntijuussuuntautumisessa 100 % /
98 % ja ansiotyösuuntautumisessa 62 % / 89 % (vrt. Polit & Hungler 1995).

Aineisto (N=38) Analyysiyksikkö Aineiston analyysi

Haastatteluaineisto koulutuksen
alussa (n=19)

Haastatteluaineisto koulutuksen 
lopussa (n=19)

Lausumat

Lausumat

Deduktiivinen sisällön analyysi
Parillinen t-testi
Wilcoxonin testi

Deduktiivinen sisällön analyysi
Parillinen t-testi
Wilcoxonin testi
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6.3.2. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän laadulliseen 
aineistoon perustuvan testauksen tulokset

Verrattaessa opiskelijoiden (n=19) haastatteluja koulutuksen alussa ja lopussa hoitami-
seen suuntautumisen tapaa kuvaavien lausumien määrä lisääntyi. Muutos suuntautumista
kuvaavien lausumien määrässä oli merkitsevä hoitotyön asiantuntijuus- (p=.002) ja ansio-
työsuuntautumisessa (p=.006). Hoivasuuntautumista kuvaavien lausumien määrässä ei
sen sijaan ollut tapahtunut muutosta koulutuksen aikana (p=.182). Opiskelijat kuvasivat
siis enemmän hoitotyön asiantuntijuus- ja ansiotyösuuntautumista koulutuksen lopussa
kuin koulutuksen alussa.

6.3.2.1. Hoivasuuntautumisen muuttuminen koulutuksen aikana

Haastatellut opiskelijat kuvasivat koulutuksen aikaisia hoivaan liittyviä kokemuksiaan
vapauttavina tai kasvattavina. Ei-hoitavat kokemukset olivat olleet nöyryyttäviä tai tur-
hauttavia. Vapauttavat kokemukset muodostuivat koulun hyvästä ilmapiiristä, mikä roh-
kaisi opiskelijoita pitämään kiinni oikeuksistaan harjoittelussa, edisti henkilökohtaista
kehittymistä ja antoi tunteen riippumattomuudesta. Kasvattavat kokemukset hoitamaan
oppimisesta muodostuivat pääasiassa työkokemusta omaavien luokkatovereiden esimer-
keistä ja heiltä saadusta ohjauksesta. Myös ohjaavien hoitajien palaute saattoi olla opiske-
lijaa kasvattavaa. Opiskelijaa nöyryyttäviä kokemuksia olivat jääminen ilman ohjausta
harjoittelussa, hoitajille taakkana olemisen kokemus, hoitajien epäeettisen toiminnan
hyväksyminen hoitokäytännössä sekä vaikenevan ja huomaamattoman opiskelijan roo-
liin joutuminen. Opettajien katteettomat lupaukset, epäeettinen toiminta, hukkaan heitet-
ty opiskeluaika ja ristiriidat omien ihanteiden ja opetetun hoitotyön välillä olivat opiskeli-
jaa turhauttavia kokemuksia.

Esimerkki opiskelijaa kasvattavasta kokemuksesta hoitamaan oppimisessa:
Täällä on ohjattu aika perusteellisesti. Että jos vaikka ei oo opiskelijana koskaan nähny tai
ollut mukana, niin hoitaja selittää perusteellisesti, että ootko ymmärtäny ja miksi esimer-
kiksi jotkut asiat tehhään, mihin se kuuluu ja mitä seurauksia siitä on. Kysytään arvoista,
niinku kaliumista ja natriumista, että miksi tämä on näin ylhäällä ja mitä pitäisi tehdä.
(Opiskelija 1)

Esimerkki hoitajien epäeettisen toiminnan hyväksymisestä harjoittelussa:
Se tuntuu joskus ihan törkeeltä ne jutut, mitä ne hoitajat siellä tekkee tai miten suhtautuu
potilaisiin. � että pistää mieleen ettei ainakaan ite toimi sillä tavalla tulevassa työssä.
Opiskelijan roolissa on aika vaikea mennä siihen työyhteisöön puuttumaan ja sanomaan
niille tai arvostelemaan niitten toimintaa. Työnohjauksessa on puhuttu. (Opiskelija 12)

Koulutuksen lopussa hoivasuuntautuneet opiskelijat kuvasivat hoitamista asiakkaiden
palvelemisena. Odotukset sairaanhoitajan uralle olivat muuttuneet niin, että koulutuksen
lopussa opiskelijat odottivat sairaanhoitajan työn olevan kiinnostavaa henkilökohtaisen
kasvun ja elämänsisällön sijaan.

Yhä enempi panostaa siihen toisen ihmisen, tavallaan autettavan ihmisen, omaan aktiivi-
suuteen. Ei hoitajana mee siihen, että tekkee puolesta tai miettii toisen puolesta, vaan pyrkii
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antamaan välineitä huomata oma tilanne ja alkaa työstää omaa tilannetta. Se on sama
somaattisella puolella. Pannaan potilas työskentelemään oman itten kanssa. (Opiskelija 5)

6.3.2.2. Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautumisen muuttuminen 
koulutuksen aikana

Haastatteluaineiston analyysin perusteella hoitotyön asiantuntijuuteen suuntautuneet opis-
kelijat olivat koulutuksen aikana tulleet tietoisiksi hoitotyön teorian ja käytännön välisis-
tä ristiriidoista. Opiskelijoiden koulutuksen alussa korostama hoitotyön erikoisalojen hal-
linta ja erikoisalojen väliset erot olivat muuttuneet koulutuksen aikana kuvauksiksi idea-
alin ja käytännön hoitotyön välisestä erosta. Ideaali hoitotyö tarkoitti potilaslähtöistä toi-
mintaa, jossa potilaan läheisillä oli tärkeä roolinsa. Käytännön hoitotyö puolestaan tar-
koitti sairaanhoitajan työn realismia, joka toteutui hoitajakeskeisenä toimintana ja hoito-
rutiinien toteuttamisena.

Koska opiskelijat eivät olleet saavuttaneet koulutuksessa haluamaansa asiantunti-
juutta, he suunnittelivat lisäopintoja, esim. ammattikorkeakoulun jatko-opintoja, yli-
opisto-opintoja ja PD-koulutusta.

Esimerkki hoitotyön teoriaopintojen merkityksestä käytännön harjoittelussa:
Täälläki nämä hoitajat sano, että olihan niitä kaikenlaisia malleja päässä, kun töihin tuli,
mutta ne on unohtunu. Onhan ne täällä mallina ne hoitajat, joiden ohjauksessa on. On
monesti käyny silläki tavalla, että kun koulussa on jotaki harjoteltu ja on käytännön jaksolla
sen tehny niin on sanottu, että �hyvänen aika, miten sinä nuin teet?�. (Opiskelija 4)

6.3.2.3. Ansiotyösuuntautumisen muuttuminen koulutuksen aikana

Haastattelujen analyysin perusteella ansiotyösuuntautuneet opiskelijat olivat koulutuksen
aikana joutuneet opettelemaan työn, opiskelun ja henkilökohtaisen elämän yhteensovitta-
mista. Suurin osa näistä kokemuksista oli kuitenkin epäonnistumisia, ja opiskelijat koki-
vat syyllisyyttä perheen hylkäämisestä, opintojen laiminlyönnistä ja huonosti tehdystä
työstä. Ajankäytön suunnittelu oli ollut hankalaa, ja sekä opiskelu että yksityiselämä oli-
vat kärsineet. Ansiotyösuuntautuneiden opiskelijoiden tavoitteena koulutuksen jälkeen
olikin saada elämä tasapainoon niin, että he pystyisivät hoitamaan sekä työn että per-
he-elämän.

No sehän on ollu yhtä hullunmyllyä. Onhan se sillä tavalla, että harrastukset on jääny
kaikki ja sitte ystävyyssuhteet on ollu taka-alalla. Sitä ihan katottiinki kuinka se verkosto on
supistunut opiskeluvuosien aikana. Se joihin pittää yhteyttä on ihan olematonta.
Perhe-elämä on kondiksessa, kunhan kotiväki jaksaa tehä työt. (Opiskelija 19)
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6.4. Yhteenveto Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän 
tilastollisen ja laadullisen testauksen tuloksista

Suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän testauksen tuloksena terveysalan opiske-
lijoiden suuntautuminen hoitamiseen oli hoiva-, hoitotyön asiantuntijuus � tai ansiotyö-
suuntautumista. Suuntautuminen hoitamiseen oli yhteydessä suuntautumista ennakoiviin
tekijöihin, hoitamisen merkitykseen ja opiskelijan tavoitteisiin uralla ja elämässä.

Suuntautumista ennakoivia tekijöitä olivat opiskelijan sukupuoli ja elämäntilanne.
Miehet osoittautuivat hoivasuuntautuneiksi, naimisissa olevat opiskelijat hoitotyön asian-
tuntijuussuuntautuneiksi ja opiskelijat, joilla oli lapsia sekä naimattomat opiskelijat ansio-
työsuuntautuneiksi. Koulutusta edeltäneillä hoitokokemuksilla ei ollut yhteyttä opiskeli-
jan suuntautumiseen, vaikka se alkuperäisessä käsitejärjestelmässä oli tärkeä suuntautu-
mista ennakoiva tekijä (Taulukko 6). (Taulukko 11)

Hoitamisen merkitystä kuvaavia tekijöitä olivat terveysalan suuntautumisvaihtoehdon
valinta, koulutuksen aikaiset hoitokokemukset, opiskeluongelmat ja koulutuksen vaihe. Eri
terveysalan suuntautumisvaihtoehdon valinneiden opiskelijoiden suuntautuminen hoita-
miseen painottui eri tavoin. Hoivasuuntautuneille opiskelijoille koulutuksen aikaiset hoi-
tavat ja ei-hoitavat kokemukset olivat tärkeitä. Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuneilla
opiskelijat korostivat teorian ja käytännön välistä yhteyttä. Ansiotyösuuntautuneiden
opiskelijoiden haasteena oli elämän eri alueiden yhteensovittaminen. Hoivasuuntautu-
neilla opiskelijoilla oli opiskelussa motivaatio-ongelmia, hoitotyön asiantuntijuus �suun-
tautuneet opiskelijat ja ansiotyösuuntautuneet opiskelijat olivat tyytymättömiä koulutuk-
sen oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin. (Taulukko 11)

Opiskelijan tavoitteita kuvaavia tekijöitä olivat aikomus pysyä terveysalalla ja ura- ja
elämän tavoitteet koulutuksen jälkeen. Ansiotyösuuntautuneet opiskelijat aikoivat pysyä
hoitoalalla, kun hoiva- ja hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuneet olivat epävarmoja alalla
pysymisestä. Myös opiskelun jälkeiset tavoitteet vaihtelivat. Hoivasuuntautuneet opiske-
lijat odottivat, että hoitotyö sinällään olisi mielenkiintoista, hoitotyön asiantuntijuus �
suuntautuneet opiskelijat suunnittelivat jatko-opintoja ja ansiotyösuuntautuneet opiskeli-
jat odottivat tasapainoista elämää. (Taulukko 11)
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7. Käsiteanalyysi Suuntautuminen hoitamiseen 
-käsitejärjestelmän edelleen kehittämiseksi

Alustavan teorian kehittämisen neljännen vaiheen tarkoituksena oli analysoida kehitetyn
käsitejärjestelmän keskeistä käsitettä luvussa 6 esitettyjen testaustulosten ja aikaisemman
suuntautumista käsittelevän teoreettisen tiedon perusteella. Teorian kehittämisessä on
oleellista, että teorian käsitteet, käsitteiden ominaisuudet, olemassaolon edellytykset ja
seuraukset sekä käsitteiden rajat on määritelty ja arvioitu (Chinn & Kramer 1991, Wal-
ker & Avant 1995, Morse et al. 1996). Käsiteanalyysin tarkoituksena on tehdä analyysia
ja synteesiä suuntautuminen hoitamiseen -käsitteestä ja suhteuttaa sitä aikaisempaan
suuntautumista määrittelevään tietoon. Käsiteanalyysin perusteella esitetään mallitapaus,
rajatapaus ja vastakkainen tapaus terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijan suuntautu-
misesta hoitamiseen. Tapausesimerkkien tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida käsitteen
kriteerejä.

Käsiteanalyysi eteni seuraavien tutkimustehtävien mukaisesti:
1. Minkälaisia suuntautuminen hoitamiseen �käsite ja �prosessi ovat aikaisemman teo-

reettisen tiedon ja käsitejärjestelmän testauksen empiiristen tulosten perusteella ana-
lysoituna?

1.1 Miten suuntautuminen hoitamiseen -käsite määritellään?
1.2 Mitkä ovat suuntautuminen hoitamiseen �käsitteen ominaisuudet?
1.3 Mitkä ovat suuntautuminen hoitamiseen �käsitteen rajat?
1.4 Mitkä ovat suuntautuminen hoitamiseen -prosessin käynnistävät tekijät?
1.5 Mitkä ovat suuntautuminen hoitamiseen �prosessin seuraukset?
1.6 Minkälaisia ovat mallitapaus, rajatapaus ja vastakkainen tapaus terveysalan opiskeli-

jan suuntautumisesta hoitamiseen?
1.7 Minkälainen on mallitapauksen, rajatapauksen ja vastakkaisen tapauksen opiskelijan

opintomenestys ja sijoittuminen työelämään puoli vuotta koulutuksen jälkeen?
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7.1. Suuntautuminen hoitamiseen -käsitteen määrittely, ominaisuudet 
ja rajat

Tässä tutkimuksessa esitetyn käsitejärjestelmän testauksen tulosten perusteella terveys-
alan opiskelijan suuntautuminen hoitamiseen on prosessi, josta muodostuu erilainen riip-
puen siitä, onko hoitamisen merkitys opiskelijalle hoiva, hoitotyön asiantuntijuus tai
ansiotyö. Opiskelijan hoitokokemukset, sukupuoli ja elämäntilanne ennakoivat opiskeli-
jan suuntautumista hoitamiseen. Hoitamisen merkityksen kokeminen on yhteydessä sii-
hen, minkä terveysalan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija valitsee, minkälaisiksi koulu-
tuksen aikaiset hoitokokemukset muodostuvat ja minkälaisia ongelmia opiskelija kohtaa
koulutuksessa. Opiskelijan hoitamiseen suuntautumisen tapa vaikuttaa hänen päätökseen-
sä pysyä terveysalalla ja siihen, minkälaisia tavoitteita opiskelija asettaa uralleen ja elä-
mälleen.

Aikaisemmassa kirjallisuudessa suuntautumisen käsite esiintyy kognitiivisessa psyko-
logiassa ja toiminnan teoriassa (Leontjev 1977, Argyris & Schön 1978, Engeström 1984,
1990, 1994, 1995, Toikka 1984, Weckroth 1988). Suuntautumisen käsitettä on koulutus-
ja työn tutkimuksessa käytetty tutkittaessa koulutusvalintoja (Nurmi 1997, Ahola &
Nurmi 1998), työorientaatiota (Simoila 1994) ja työn merkitystä (Vuori 1993, Sverko &
Vizek-Vidovic 1995, Natale & Rotschild).

Kognitiivisessa psykologiassa suuntautuminen määritellään valmiustilana, asemana,
asenteena tai kannanottona johonkin asiaan tai tilanteeseen. Se tarkoittaa yksilön sisäistä
mallia toiminnan kohteesta ja toimintaprosessista. (Hacker 1982.) Sisäisistä malleista
käytetään myös käsitettä mentaalimalli (Eysenck 1995). Mentaalimallissa on kysymys
yksilön älyllisistä prosesseista ongelmanratkaisutilanteissa. Mentaalimallin avulla yksilö
pyrkii mallittamaan todellisuutta. Sisäisen mallijärjestelmän tarkoituksena on toiminnan
kuvaaminen, selittäminen ja ennustaminen. Toimintaa säädellään emotionaalis-motivatio-
naalisesti ja kognitiivisesti. Emotionaalis-motivationaalinen säätely vaikuttaa siihen, mikä
toiminto tehdään ensin, milloin se tehdään ja kuinka tehtävään syvennytään. Kognitiivi-
nen säätely määrää, miten tehtävä toteutetaan. (Hacker 1982.) Suuntautuminen on sidottu
aikaan ja kognitiivisiin toimintoihin siten, että menneisyyteen suuntautuminen edellyttää
kykyä muistaa, nykyisyyteen suuntautuminen kykyä havaita ja tulevaisuuteen suuntautu-
minen kykyä ajatella (Weckroth 1988). Vaikka sisäiset mallit ovat suhteellisen pysyviä,
ne muuttuvat kokemuksien ja esimerkiksi koulutuksen myötä. Toiminnan teorian mukaan
suuntautuminen eli orientoituminen on teon tai suorituksen ennakointia ja suuntaamista
(Engeström 1984, 1990). Tämän tutkimuksen suuntautuminen hoitamiseen �käsite on
yhteneväinen kognitiivisen psykologian ja toiminnan teorian mukaisten suuntautumisen
määritelmien kanssa. Hoitamiseen suuntautuminen on hoitamisen ennakointia työnä ja
ammattina ja perustuu opiskelijan näkemykseen tai sisäiseen malliin hoitamisesta.

Suomalaisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on käytetty käsitettä ammatillinen
suuntautuminen, jolla tarkoitetaan ammatin valintaa ja siihen vaikuttavia yksilöllisiä ja
yhteiskunnallisia tekijöitä (Nurmi 1997, Ahola & Nurmi 1998). Nurmi (1997) jakaa
ammatillisen suuntautumisen ulottuvuudet statushakuisuudeksi ja tehtäväsuuntautunei-
suudeksi. Statushakuisuus on yhteydessä tavoiteltuun koulutustasoon ja sisältää ammatti-
alan palkkauksen, alan yleisen arvostuksen, mahdollisuuden hyvään ammattiasemaan ja
alan hyvän työllisyystilanteen. Tehtäväsuuntautuneisuus sisältää mahdollisuuden mielen-
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kiintoiseen työhön ja omien kykyjen käyttämiseen, kiinnostuksen alaa kohtaan ja mahdol-
lisuuden tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Nurmen (1997) tutkimuksen mukaan
nimenomaan statushakuisuus ohjasi tiedekorkeakouluihin hakeutuvia, ja ammattikorkea-
koulutukseen hakeutuivat tehtäväsuuntautuneisuutta painottaneet opiskelijat. Naisopiske-
lijat painottivat miesopiskelijoita enemmän työn sisältöä. Terveysalan opiskelijoiden hoi-
vasuuntautumisessa on yhtenevyyksiä Nurmen (1997) kuvaamaan tehtäväsuuntautunei-
suuteen. Hoitotyön asiantuntijuussuuntautumisessa puolestaan korostuu statushakuisuus.

Kehittävässä työn tutkimuksessa suuntautuminen-käsitettä käytetään kuvattaessa työn-
tekijän kokonaisvaltaista suhtautumis- ja tulkintatapaa omasta työstään eli työorientaa-
tiota (Simoila 1994). Työorientaation kuvaaminen edellyttää työn analyysia toimintajär-
jestelmänä, jossa määritellään työtoiminnan tekijä, kohde, tulos, välineet ja ehdot, joita
ovat säännöt, työyhteisö ja työnjako. Työorientaation analyysin tuloksena voidaan kuvata
työn kehitysjännitteet ja mitkä ovat työn kehittymisen seuraavat vaiheet. (Engeström
1990, 1994.) Tässä tutkimuksessa tuotetussa suuntautuminen hoitamiseen �käsitteestä on
löydettävissä työorientaation elementtejä, kuten suuntautumisen kohde ja tulos. Suuntau-
tumisen kohde on hoitaminen. Suuntautumisprosessin tulos on se, mitä opiskelija odottaa
saavuttavansa hoitamisen avulla.

Suuntautuminen hoitamiseen �käsitettä voidaan tarkastella myös suhteessa työn merki-
tyksen käsitteeseen, koska suuntautumista säätelevä tekijä on hoitamisen merkitys opiske-
lijalle. Työn merkitystä on tutkittu työ- ja organisaatiopsykologiassa lähinnä kolmesta eri
näkökulmasta: työhön liittyvien arvojen, työhön sitoutumisen ja elämänkulun näkökul-
mista. Elämänkulku �lähestymistavassa työn merkitystä tarkastellaan suhteessa yhteis-
kunnallisiin ja yksilöllisiin tekijöiden, toisin sanoen mikä on työn merkitys hyvän elämän
ulottuvuutena (Sverko & Vizek-Vidovic 1995, Natale & Rotschild 1995). Sverko ja
Vizek-Vidovic (1995) ja Natale ja Rotschild (1995) ovat kuvanneet työn arvojen ja pää-
määrien merkitystä yksilölle, työn tärkeyttä yksilön elämässä sekä työn yksilölle tuomaa
tyydytystä. Työllä on yksilölle taloudellinen ja sosiaalinen merkitys. Lisäksi työ mahdol-
listaa itsensä toteuttamisen ja yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen saavuttamisen.
Suuntautuminen hoitamiseen �käsite kuvaa yksilön kokemaa hoitamisen merkitystä, joka
määrittyy myös hoitamisen yhteiskunnallisen merkityksen tai hoitoammatin yhteiskun-
nallisen statuksen kautta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa tuotettu suuntautuminen hoita-
miseen -käsite on yhteneväinen kognitiivisen psykologian ja toiminnan teorian mukaisen
suuntautumisen käsitteen kanssa. Se kuvaa opiskelijan hoitamiseen suuntautumisen pro-
sessia, jossa opiskelija ennakoi hoitamista ammattina ja suuntaa toimintaansa ennakoin-
tinsa perusteella. Opiskelijalla on sisäinen malli hoitamisesta. Suuntautuminen hoitami-
seen �käsitteessä on samoja ominaisuuksia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyissä
ammatillisen suuntautumisen, työorientaation ja työn merkityksen käsitteissä. Suuntautu-
minen hoitamiseen sisältää ammatillisen suuntautumisen -käsitteen, työorientaation ele-
menttejä (kohde ja tulos) ja työn merkityksen eri ulottuvuuksia (taloudellinen, sosiaali-
nen, status ja itsensä toteuttaminen).
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7.2. Suuntautuminen hoitamiseen �prosessin käynnistävät tekijät ja 
prosessin seuraukset

Suuntautuminen hoitamiseen -prosessin käynnistyminen edellyttää, että hoitamisella on
jotakin merkitystä opiskelijalle. Tällä perusteella yksilö tekee ratkaisujaan hoitoalalle
hakeutumisesta ja asettaa tavoitteita uralleen ja elämälleen. Suuntautumisprosessin käyn-
nistävät tekijät ovat terveysalan koulutukseen hakeutumisen syitä tai motiiveja. Hoitami-
seen suuntautumisen käynnistävä motivaatio liittyy siihen, mikä näkemys tai sisäinen
malli opiskelijalle on hoitamisesta (hoiva, hoitotyön asiantuntijuus, ansiotyö) ja mitä hoi-
taminen hänelle merkitsee. Tämä määritelmä on yhteneväinen toiminnan teoriaan perus-
tuvan motivaatiomääritelmän kanssa. Sen mukaan motivaatio on yksilön ja toiminnan
kohteen välinen suhde. Toiminnan motiivi ei useinkaan ole yksilölle tiedostettua (Enge-
ström 1984), mutta tiedostamisen avulla motivaatiota voidaan muuttaa (Hakkarainen
1988, 1994).

Motivaatiota voidaan määritellä myös tarveteorioiden tai attribuutioteorioiden poh-
jalta. Tutkimuksen aikaisemmissa vaiheissa tuotetun hoitamiseen suuntautumisen �pro-
sessin käynnistävä motivaatio eroaa kuitenkin näistä motivaatiomääritelmistä. Tarveteori-
oiden mukaan määriteltynä tarpeet ohjaavat motivaatiota, jolloin yksilön käyttäytymistä
voidaan säädellä säätelemällä tarvetyydytystä (Maslow 1987). Tähän motivaatiokäsityk-
seen perustuvat ns. behavioristiset teoriat. Attribuutioteorioiden mukaan ihmisen moti-
vaatiota voidaan säädellä kognitiivisesti ja tietoisesti. Ihminen voi omaa tai toisten käyt-
täytymistä reflektoimalla etsiä syitä käyttäytymiseensä (Weiner 1974, Antaki 1982).
Käyttäytymisen syyt voivat tällöin olla sisäisiä tai ulkoisia (Deci & Ryan 1985). Toimin-
nan teorian mukaan motivaation jakaminen sisäiseen ja ulkoiseen on tarpeetonta (Hakka-
rainen 1988). Kun suuntautuminen hoitamiseen �prosessin käynnistävää motivaatiota tar-
kastellaan toiminnan teorian viitekehyksessä, suuntautumisen kohde muodostuu keskei-
seksi suuntautumisprosessia sääteleväksi tekijäksi. Silloin opiskelijan motivaatio opis-
kella hoitamista riippuu hänen suuntautumisensa kohteesta.

Suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmän testauksessa tuli esille, että opiskeli-
jan suuntautumisen kohteena olevan hoitamisen ja koulutuksessa opiskeltavan ja opiskeli-
jan kokeman hoitamisen välillä oli ristiriitaa. Tästä oli seurauksena motivaatio-ongelmia
ja tyytymättömyyttä koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin. Lisäksi seurauksena oli
suunnitelmia terveysalalta pois hakeutumiseen. Simoilan (1994) mukaan oman toiminta-
mallin tiedostaminen ja muuttaminen ovat edellytyksiä kehittyneelle työn hallinnalle.
Kun yksilöllä ei ole valmiita toimintamalleja tilanteen ratkaisemiseksi, aktiivinen orien-
toituminen alkaa toimia. Yksilö tutkii tilannetta, selvittää suorituksen kohteen ja tavoit-
teen, kontrolloi toimintaansa ja orientoituu tilanteeseen uudelleen. (Engeström 1984,
1990, 1995.) Pinnallinen suuntautuminen johtaa oppimiseen, jolla on suppea siirtovaiku-
tus, kun toiminnan periaatteisiin suuntautumisella on suuri sovellusalue ja se mahdollistaa
luovan toiminnan (Engeström 1984). Toiminnan teorian mukaan työ kehittyy ja muuttuu
toimintajärjestelmänä. Toimintajärjestelmät muodostavat kontekstin, jossa tekijä, toimin-
nan kohde ja käytetyt välineet muodostavat kokonaisuuden. Toiminnan analyysi sisältää
toimintajärjestelmän analyysin, toiminnan historiallisen analyysin ja toimintajärjestelmän
sisäisten jännitteiden analyysin. (Engeström 1987.) Toiminnan teorian viitekehyksessä
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tarkasteltuna opiskelijan hoitamiseen suuntautumisen analyysi voi mahdollistaa opiskeli-
jan koulutuksen aikana kokemien ristiriitojen tiedostamisen ja ratkaisemisen sekä uudel-
leen suuntautumisen.

7.3. Esimerkit terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta 
hoitamiseen

Suuntautuminen hoitamiseen �prosessin analyysin perusteella suuntautumisen kohteen
tiedostaminen on keskeistä terveysalan opiskelijan suuntautumisprosessissa. Kohde on
opiskelijan näkemys tai sisäinen malli hoitamisesta. Jos opiskelija ei tiedosta suuntautu-
misensa kohdetta, hänen odotuksensa koulutukselle voivat osoittautua epärealistisiksi
eikä hän kykene ratkaisemaan hoitamaan oppimisessa mahdollisesti kokemiaan ristiriito-
ja rakentavalla tavalla. Kun opiskelijan suuntautumisen kohde muuttuu, suuntautumispro-
sessi voi muuttua.

Seuraavat tapausesimerkit ovat todellisia esimerkkejä opiskelijoista luvuissa 5 ja 6.3.
esitetyistä tutkimusaineistoista. Valitun mallitapauksen opiskelija edustaa hoitamiseen
suuntautumisen kriteerejä parhaalla mahdollisella tavalla. Rajatapaus täyttää osan kritee-
reistä ja vastakkaisessa tapauksessa suurin osa kriteereistä jää toteutumatta. Hoitamiseen
suuntautumisen kriteerit ja tapausesimerkit on esitetty taulukossa 12. Suuntautumisen kri-
teerit perustuvat käsitejärjestelmän testauksen yhteenvetoon (taulukko 11) ja käsiteana-
lyysiin luvuissa 7.1. ja 7.2. Kertomukset mallitapauksesta, rajatapauksesta ja vastakkai-
sesta tapauksesta on koottu ko. opiskelijoiden koulutuksen alkuvaiheen esseistä ja haas-
tatteluista, koulutuksen lopun haastatteluista sekä tutkintotodistuksista, opintorekisteriot-
teista ja kirjeestä tutkijalle puoli vuotta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jäl-
keen. Opiskelijoiden nimet ja esimerkkien yksityiskohtia on muutettu niin, että opiskeli-
joita ei voida tunnistaa.

Opiskelijoiden tutkintotodistukset, opintorekisteriotteet ja kirjeet tutkijalle on analy-
soitu deduktiivisesti sisällön analyysilla. Deduktiivisen sisällön analyysin perusteet on
esitetty luvussa 6.3.1. Opiskelijoiden opintomenestys luokiteltiin ammattiaineiden ja
yleisaineiden opintomenestykseen. Kirjeistä etsittiin vastaus kysymykseen, miten opiske-
lija oli sijoittunut työelämään ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Koska tapausesimerkit ovat todellisia esimerkkejä terveysalan ammattikorkeakoulu-
opiskelijoista, ne eivät edusta ideaalityyppejä opiskelijoiden suuntautumisesta hoitami-
seen. Opiskelijaesimerkit osoittavat sen, että todellisuudessa opiskelijoiden suuntautumi-
nen hoitamiseen sisältää elementtejä eri suuntautumistavoista riippuen siitä, mikä on opis-
kelijan suuntautumisen kohde. Mallitapaus kuvaa opiskelijaa, jonka suuntautumisen koh-
teena on hoitaminen hoivana ja hoitotyön asiantuntijuutena. Rajatapauksen opiskelijan
suuntautumisen kohde on hoitaminen hoivana ja ansiotyönä. Vastakkaisen tapauksen
opiskelijan suuntautumisen kohde on epäselvä. Opiskelijoiden suuntautuminen muuttuu
tai pysyy muuttumattomana riippuen siitä, miten opiskelija alkaa käsitellä hoitamista ja
siihen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan koulutuksen aikana.
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7.3.1. Mallitapaus

Pilvi oli sairaanhoitajakoulutusta aloittaessaan 23-vuotias. Hän oli lapsuudesta saakka
haaveillut sairaanhoitajan ammatista. Ennen pääsyä sairaanhoitajakoulutukseen hän oli
suorittanut terveydenhuollon kouluasteen tutkinnon ja hankkinut muutakin ammatillista
koulutusta. Lisäksi hän oli ollut työssä vanhainkodissa. Pilvi oli valinnut sisätauti-kirurgi-
sen erikoisalan, koska oletti että sillä alueella oli laajat työmahdollisuudet. Hän odotti,
että koulutuksessa saa vahvan taitotiedon ja perustan sairaanhoitajan ammatissa toimimi-
selle. Sairaanhoitajakoulutukseen hakeutuminen oli hänelle varma ja realistinen valinta.

Koulutuksen lopussa Pilvi korosti ohjaavien hoitajien toimintaa hoitamaan oppimisen
mahdollistajina ja edistäjinä. Sen lisäksi hoitamaan oppimiselle oli ollut merkittävää, että
luokkahenki oli hyvä ja luokkatovereilta oli saanut tukea. Opettajat sen sijaan eivät saa-
neet kiitosta, koska heidän kontaktinsa käytännön hoitotyöhön oli opiskelijan mielestä
niukkaa. Opiskelussa olivat korostuneet kirjalliset tehtävät, itsenäinen työskentely, asioi-
den pohtiminen ja kriittisyys. Opiskelija kuvasi kriittisyyttä käytännön toiminnan havain-
nointina ja eri vaihtoehtojen etsimisenä totutuille käytännöille. Vaikka Pilvi arvostelikin
teoriaopetusta, hän piti tärkeänä sitä, että teoriaopinnoissa esimerkiksi hoitosuunnitelmaa
oli opiskeltu yksityiskohtaisesti, vaikka käytännön työssä suunnitelmat usein tehtiinkin
pinnallisesti. Hoitotyön teoriaopinnot olivat kuitenkin antaneet hyvän perustan käytän-
nön hoitotyön opiskelulle.

Opiskelija erotti toisistaan ihanteellisen hoitotyön ja hoitotyön todellisuuden. Ihanteel-
linen hoitotyö oli kokonaisvaltaista ja yksilövastuista, potilaan tarpeista lähtevää hoito-
työtä. Hoitotyön käytäntö oli opiskelijan mielestä hoitajakeskeistä ja sitä leimasi kiire.

Omia valmiuksiaan hoitotyöhön opiskelija arvioi melko hyviksi. Hän arvioi, että poti-
laiden erityistarpeisiin vastaamiseen, esimerkiksi leukemiaa sairastavan potilaan hoi-
dossa, ja useamman kuin yhden potilaan hoidon hallitsemiseen taidot eivät vielä riittäisi.
Opiskelija luotti siihen, että hän saa näihin asioihin lisävalmiuksia työelämässä.

Pilvin todistus oli erinomainen. Kaikissa muissa aineissa paitsi kielissä, arvosanat oli-
vat erittäin hyviä (H4) tai kiitettäviä (K5). Koulutuksen jälkeen hän sai määräaikaisen
työn vanhainkodissa apulaisosastonhoitajana niin kuin oli toivonutkin.

7.3.2. Rajatapaus

Pihla aloitti sairaanhoitajakoulutuksen 33-vuotiaana. Hänellä oli entuudestaan terveyden-
huollon kouluasteen tutkinto ja alan työkokemusta muutamia vuosia. Sairaanhoitajakou-
lutukseen hakeutumista edelsi työttömyysjakso. Alunperin opiskelija olisi halunnut las-
tentarhanopettajaksi. Lisäksi hän oli useaan otteeseen hakenut sosiaalialalle, mutta ei
ollut saanut opiskelupaikkaa. Pihla oli valinnut psykiatrisen hoitotyön erikoisalakseen,
koska uskoi, että siltä alueelta oli suurempi mahdollisuus saada työpaikka. Terveysalan
valinta oli ollut haparoivaa ja jossain määrin sattumanvaraistakin.

Koulutuksen lopussa opiskelija arvioi, että käytännön harjoittelu oli ollut tärkeintä hoi-
tamaan oppimiselle. Tiivis luokkahenki oli myös toiminut hyvänä hoitamaan oppimisen
tukena. Opiskelijalla oli ollut ongelmia opettajien kanssa, erityisesti harjoittelupaikkojen
järjestämisessä. Opiskelijan mukaan opettajat olivat liian ohjailevia ja opiskelijoita kont-
rolloivia.

Pihla arvosteli koulutusta �liian hienojen asioiden opettamisesta� ja kuilusta suhteessa
käytäntöön. Koulutuksen parasta antia oli ollut itsevarmuuden, tietojen ja uuden ajattelu-
tavan kehittyminen. Opiskelija arvioi, että näkemys hoitamisesta oli muuttunut potilasläh-
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töiseen suuntaan. Opiskelijan mukaan potilaan tarpeiden huomaaminen vaatii herkkyyttä,
varsinkin psykiatrisessa työssä, missä potilaat usein eivät tiedä eivätkä osaa ilmaista tar-
peitaan. Toisaalta Pihla arvosteli hoitohenkilökunnan tapaa pohtia potilaan tarpeita keske-
nään ilman potilaan osallistumista. Hänellä oli koulutuksen lopussa ihanteellinen näke-
mys psykiatrisesta hoitotyöstä. Opiskelijan ihanteissa psykiatrinen hoitotyö oli kiiree-
töntä ja sitä tehtiin ryhmätyönä, josta puuttui hierarkia. Opiskelija ei pohtinut hoitotyön
todellisuuden ja omien ihanteidensa välistä ristiriitaa.

Opiskelija arvioi koulussa saamiaan valmiuksia hoitotyöhön ristiriitaisesti. Toisaalta
hän arvioi valmiutensa hyviksi, esimerkiksi kirjallisessa esittämisessä. Toisaalta heikoim-
mat valmiudet olivat kädentaidoissa ja psykiatrisessa työssä tarvittavassa taidosta ohjata
ryhmiä. Opiskelijan mielestä hoitamisen oppiminen käytännössä riippui ensisijaisesti
siitä, miten hoitajat suhtautuvat opiskelijaan ja opiskelijan ohjaamiseen.

Pihla oli tuntenut koko opiskelun ajan syyllisyyttä perheen laiminlyömisestä opintojen
vuoksi, vaikka opiskeluaika muuten, erityisesti psykiatrisen hoitotyön opinnot, oli vastan-
nut odotuksia. Opiskelija suunnitteli jatko-opintoja terveysalalla. Myös perheterapiaopin-
not kiinnostivat. Perusteluna opintojen jatkamiselle oli mahdollinen työttömyys. Pihlan
todistus oli erittäin hyvä. Arvosanat olivat pääasiassa kiitettäviä, todistuksessa ei ollut
yhtään tyydyttävää arvosanaa. Koulutuksen jälkeen Pihla oli tehnyt kuuden kuukauden
sijaisuuden sairaanhoitajana ja jäänyt sen jälkeen työttömäksi.

7.3.3. Vastakkainen tapaus

Pinja aloitti sairaanhoitajakoulutuksen vuosi lukion jälkeen. Välivuoden aikana hän oli
käynyt talouskoulun. Pinjalla ei ollut kokemusta hoitotyöstä ennen sairaanhoitajakoulu-
tuksen aloittamista. Hänen perustelunsa alalle hakeutumiseen oli �sairaalaympäristö ja
ilmapiiri kiehtoo�. Hänellä ei myöskään ollut ketään tuttua henkilöä, joka olisi työsken-
nellyt hoitoalalla. Pinja oli valinnut sisätautikirurgisen erikoisalan, vaikka hänellä ei ollut
siitä työnä mitään näkemystä. Hän ilmoitti tavoitteensa alun perin olleen opettajan tai lää-
kärin ammatti. Perusteluna oli se, että esim. lääkärin työssä asiat pitää hallita perusteelli-
semmin ja syvemmin.

Koulutuksen lopussa opiskelija arvioi, että nimenomaan työkokemusta omaavat kurs-
sitoverit olivat olleet avainasemassa hoitamaan oppimiselle. Opiskelijan mielestä laboraa-
tiot ja harjoittelu olivat opettaneet hoitotyötä. Hyvä ja toimiva opiskeluryhmä oli pitänyt
hänet koulussa. Pinjan mukaan koulussa pitäisi arvioida paremmin, minkälaisten asioi-
den oppiminen palvelee hoitotyön käytäntöä. Opiskelija  arvioi, että hänellä on vaikeuksia
hallita hoitotyön kokonaisuuksia ja perustella asioiden syitä ja seurauksia. Hän korosti,
että oli koulutuksessa halunnut perehtyä asioihin laajasti eikä paneutua esim. yksittäisiin
sairauksiin. Opiskelijan luotti täysin siihen, että harjoittelussa hoitajat tietävät, miten asiat
tehdään, vaikka se olisikin eri tavalla kuin koulussa. Hänen mukaansa hoitajat pystyivät
opetettamaan yksinkertaisempia tapoja tehdä asiat. Opiskelijan ihanne oli, että ihmistä
hoidettaisiin kokonaisuutena. Ristiriitaista oli, että käytännössä ihmistä ei opiskelijan
mukaan kuitenkaan kuunnella, eikä hänen mielipidettään kysellä, esim. hoitosuunnitel-
maan ei juuri kysytä potilaan mielipidettä. Pinja arveli, että sairaanhoitajakoulutuksesta
voi olla hänelle hyötyä elämässä muutenkin, vaikka ei työnä sitä koskaan tekisikään. Kai-
ken kaikkiaan hän oli tyytyväisempi koulutukseen kuin oli odottanut, vaikka edelleen
mietti alan vaihtamista. Pinjan suuntautuminen hoitamiseen oli koulutuksen lopussa yhtä
epävarmaa kuin koulutuksen alussakin. Hän oli pohtinut alan vaihtamista koko koulutuk-
sen ajan.



65
Pinjan opintomenestys oli keskitasoa. Hoitotyön aineissa taso oli H3, kielissä ja yleis-
aineissa kiitettävä. Koulutuksen jälkeen hän oli ollut puoli vuotta työttömänä ja saanut
sen jälkeen puoleksi vuodeksi työllistämisvaroin palkatun sairaanhoitajan työn.



8. Alustava teoria terveysalan opiskelijoiden 
suuntautumisesta hoitamiseen

Terveysalan opiskelijoiden suuntautumista hoitamiseen kuvaava tutkimus on hoitotieteel-
listä perustutkimusta hoidon didaktiikan alueella. Alustavan teorian tarkoituksena on
kuvailla terveysalalle hakeutuneiden opiskelijoiden hoitamiseen suuntautumisen proses-
sia ja siihen liittyviä tekijöitä. Opiskelijoiden suuntautumisprosessia kuvailevalla tiedolla
on merkitystä, kun kehitetään terveysalan opiskelijoiden hoitamista koskevien näkemys-
ten tiedostamista edistäviä opetus- ja oppimismenetelmiä.

Tässä tutkimuksessa kehitetyn alustavan teorian pääkäsite on suuntautuminen hoitami-
seen. Suuntautuminen hoitamiseen on prosessi, joka muuttuu, kun suuntautumisen kohde
(hoiva, hoitotyön asiantuntijuus, ansiotyö) muuttuu. Suuntautumiseen yhteydessä olevia
tekijöitä ovat suuntautumista ennakoivat tekijät, hoitamisen merkityksen kokeminen ja
ura- ja opiskelutavoitteet.

Terveysalan opiskelijan suuntautumisen kohde koulutuksessa on hoitaminen hoivana,
hoitotyön asiantuntijuutena tai ansiotyönä. Suuntautumista ennakoivat opiskelijan suku-
puoli ja elämäntilanne. Koulutusta edeltävien hoitokokemusten merkitys opiskelijan hoi-
tamiseen suuntautumisessa oli keskeinen alkuperäisessä käsitejärjestelmässä. Käsitejär-
jestelmän testauksessa ne eivät kuitenkaan muodostuneet merkittäviksi suuntautumiseen
yhteydessä oleviksi tekijöiksi.

Hoitamisen merkitys opiskelijalle on erilainen hoitotyössä, terveydenhoitotyössä ja
kätilötyössä. Hoitamisen merkitys opiskelijalle on yhteydessä siihen, miten opiskelija
kuvaa koulutuksen aikaisia hoitokokemuksiaan ja minkälaisia ongelmia opiskelija kokee
opiskelussa.

Opiskelijan ura- ja opiskelutavoitteet koulutuksen jälkeen vaihtelevat hoitamiseen
suuntautumisen tavan mukaan. Opiskelijan suuntautuminen hoitamiseen pysyy saman-
suuntaisena läpi koulutuksen, mutta painottuu eri tavoin koulutuksen alussa ja lopussa.

Alustava teoria opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen perustuu oletukseen,
jonka mukaan hoitamaan oppiminen edellyttää opiskelijan omien hoitonäkemysten tie-
dostamista. Alustava teorian käsitteet ja niiden väliset suhteet on esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1. Alustava teoria terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen.



9. Pohdinta

9.1. Suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmän ja alustavan 
teorian kehittämisen ja testauksen luotettavuus

Tutkimuksessa kehitettiin terveysalan opiskelijan suuntautumista hoitamiseen kuvaava
alustava teoria. Alustavan teorian kehittämisprosessi sisälsi käsitejärjestelmän kehittämi-
sen ja käsitteiden välisten suhteiden testaamisen sekä käsitejärjestelmän edelleen kehittä-
misen käsiteanalyysilla (Chinn & Kramer 1991, Walker & Avant 1995, Morse et al.
1996). Tässä raportissa tutkimuksen luotettavuuskysymyksiä on tarkasteltu prosessin eri
vaiheissa ja osajulkaisussa erikseen, koska tutkimusprosessissa käytettiin sekä kvalitatii-
visia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja niiden luotettavuuden tarkastelu poikke-
aa toisistaan (Polit & Hungler 1995).

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty käsitejärjestelmä kuvasi suuntautumi-
nen hoitamiseen -prosessia yhdessä empiirisessä tilanteessa. Käsitejärjestelmän kehittä-
minen on kuvattu yksityiskohtaisesti I osajulkaisussa ja luvussa 5. Käsitejärjestelmän luo-
tettavuutta testattiin tutkimuksen tiedonantajina toimineilla opiskelijoilla, jotka arvioivat
kuvailiko käsitejärjestelmä heidän hoitonäkemyksiään ja niihin yhteydessä olevia teki-
jöitä. Opiskelijat hyväksyivät käsitejärjestelmän pääkäsitteet ja niiden avulla kuvatut hoi-
tamiseen suuntautumisen tavat. Opiskelijoiden esittämät kommentit otettiin huomioon
käsitteiden määrittelyssä ja käsitejärjestelmän esittämisessä.

Käsitejärjestelmän testausta varten kehitettiin mittari, jonka luotettavuutta testattiin
sekä terveysalan opiskelijoiden muodostamassa asiantuntijapaneelissa että tilastollisesti
terveysalan opiskelijoilta kerätyllä kyselyaineistolla. Asiantuntijapaneeli arvioi Suuntau-
tuminen hoitamiseen -mittarin väittämien luettavuuden erinomaiseksi ja sisäisen yhtäpitä-
vyyden melko hyväksi. Tilastollisen testauksen perusteella mittarin stabiliteetti oli hyvä
11 väittämän ja faktorianalyysin tulos 17 väittämän osalta. Käsitejärjestelmän käsitteiden
alkuperäiset määritelmät saivat tukea (osajulkaisu II, luku 6.1.). Luotettavuuden testauk-
sen tuloksia tarkasteltiin jokaisen väittämän osalta erikseen (taulukko 8). Testaustulosten
ja niiden tulkinnan perusteella mittariin hyväksyttiin 17 väittämää mittarin alkuperäisistä
26:sta väittämästä.
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Suuntautuminen hoitamiseen �käsitejärjestelmää testattiin sekä tilastollisesti että laa-
dullisen aineiston perusteella. Käsitejärjestelmästä johdetut hypoteesit terveysalan opiske-
lijoiden suuntautumisesta hoitamiseen ja suuntautumiseen yhteydessä olevista tekijöistä
saivat tilastollisen testauksen perusteella pääosin tukea. Käsitejärjestelmän tilastollinen
testaus osoitti, että se on tietyin rajoituksin yleistettävissä terveysalan opiskelijoihin. (osa-
julkaisu III, luku 6.2.) Testauksen mukaan opiskelijan suuntautuminen hoitamiseen oli
yhteydessä suuntautumista ennakoiviin tekijöihin, hoitamisen merkitykseen opiskelijalle
ja opiskelijan uran ja elämän tavoitteisiin. Koulutusta edeltävillä hoitokokemuksilla ei
ollut yhteyttä opiskelijan suuntautumiseen. Käsitejärjestelmän laadullisen testauksen
tulokset olivat samansuuntaiset tilastollisen testauksen tulosten kanssa. Laadullisen testa-
uksen mukaan eri tavoin hoitamiseen suuntautuneilla opiskelijoilla oli toisistaan poikkea-
via kokemuksia hoitamisesta koulutuksen aikana. Lisäksi heidän opiskelussa kokemansa
ongelmat olivat erilaisia ja heillä oli erilaiset tavoitteet uralle ja elämälle. (osajulkaisu IV,
luku 6.3.) Käsitejärjestelmän testaus vahvisti, että opiskelijoiden suuntautumisessa hoita-
miseen on eroja ja suuntautumistavat voidaan määritellä käsitejärjestelmän mukaisesti.

Käsiteanalyysissa eriteltiin suuntautuminen hoitamiseen -käsitteen rakennetta suhteut-
tamalla sitä aikaisempaan teoreettiseen tietoon suuntautumisesta, työn merkityksestä ja
motivaatiosta sekä suuntautuminen hoitamiseen -käsitejärjestelmän testauksen tuloksiin.
Suuntautuminen hoitamiseen -käsitteen rajat, ominaisuudet, suuntautumisprosessin käyn-
nistävät tekijät ja seuraukset voitiin määritellä ja niiden merkitys selkiytyi. Suuntautumi-
nen hoitamiseen -käsitteen määrittely oli samansuuntainen kognitiiviseen psykologiaan ja
toiminnan teoriaan perustuvien suuntautumisen (Leontjev 1977, Argyris & Schön 1978,
Engeström 1984, 1990, 1994, 1995, Toikka 1984, Weckroth 1988), työn merkityksen
(Sverko & Vizek-Vidovic 1995, Natale & Rotschild 1995) ja motivaation (Hakkarainen
1988, 1994) määritelmien kanssa. Käsiteanalyysin perusteella hoitaminen opiskelijan
suuntautumisen kohteena on suuntautumisprosessin keskeinen tekijä. Tapausesimer-
keissä analysoitiin ja tehtiin synteesiä alustavan teorian kehittämisprosessin eri vaiheissa
saaduista tuloksista. Tapausesimerkit olivat todellisia esimerkkejä tutkimusaineistosta ja
vahvistivat käsitejärjestelmän yhteyttä empiriaan.

Käsitejärjestelmän testauksen ja kehittämisen perusteella voitiin esittää alustava teoria
terveysalan opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen. Alustavan teorian kehittämistä
ja luotettavuuden testausta jatketaan jatkotutkimuksissa. Alustavasta teoriasta voidaan
johtaa uusia hypoteeseja, joita voidaan testata esimerkiksi erilaisilla monimuuttujamene-
telmillä suurissa aineistoissa (vrt. von Eye & Clogg 1994, Kyngäs & Hentinen 1997).

9.2. Tutkimustulosten tarkastelu

9.2.1. Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen

Tässä tutkimuksessa kehitetyn alustavan teorian mukaan opiskelijan suuntautumista hoi-
tamiseen säätelee suuntautumisen kohde (Kuvio 1). Suuntautumisen kohde on yhteydes-
sä opiskelijan suuntautumista ennakoiviin tekijöihin, opiskelijan kokemaan hoitamisen
merkitykseen, sekä uran ja elämän tavoitteisiin. Käsiteanalyysin yhteydessä esitetyt esi-
merkit osoittivat, että opiskelijoiden suuntautumistapa pysyi samansuuntaisena läpi kou-
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lutuksen. Tulokset ovat tältä osin samansuuntaisia lääkäri- ja opettajakoulutukseen koh-
distuneissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin (Järvinen 1991, Räisänen 1996), joiden
mukaan opiskelijan suuntautumisella tulevaan ammattiinsa koulutuksen alussa oli yhte-
yksiä yksilön ammatilliseen kehittymiseen koulutuksen aikana ja halukkuuteen kehittää
työtään työelämässä.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijan suuntautuminen hoitamiseen
oli yhteydessä hänen koulutuksessa kokemiinsa ristiriitoihin ja aikomukseen pysyä terve-
ysalalla. Käsiteanalyysin yhteydessä esitelty opiskelija (mallitapaus), jonka suuntautumi-
sen kohteena oli hoiva ja hoitotyön asiantuntijuus, koki koulutuksen myönteisenä ja
hänellä oli vähän ristiriitaisia kokemuksia hoitamisesta. Opiskelijoilla, joiden suuntautu-
misen kohde oli idealisoitu hoiva ja hoitaminen ansiotyönä (rajatapaus) tai suuntautumi-
sen kohde oli epäselvä (vastakkainen tapaus), oli ristiriitaisia kokemuksia hoitamisesta
koulutuksessa ja niiden seurauksena motivaatio-ongelmia sekä tyytymättömyyttä opiske-
luun. Aikaisemmissa tutkimuksissa on raportoitu koulutuksen ilmapiirin ja vuorovaiku-
tussuhteiden yhteydestä terveysalan opiskelijoiden kokemaan stressiin tai motivaa-
tio-ongelmiin (Beck et al. 1997). Lisäksi on raportoitu opiskelijoiden elämäntilanteen
aiheuttamista opiskeluongelmista (Cavanagh & Snape 1997, Dowswell et al. 1998). Ter-
veysalan opiskelijoiden hoitamiseen suuntautumisen ja koulutuksessa koettujen ristiriito-
jen välistä yhteyttä ei ole raportoitu aikaisemmin.

Tässä tutkimuksessa kehitettyä alustavaa teoriaa opiskelijoiden suuntautumisesta hoi-
tamiseen voidaan pitää lähtökohtana hoitamaan oppimisen ja opettamisen menetelmien
suunnittelussa. Opiskelijoiden suuntautumisen kohteen, suuntautumiseen yhteydessä ole-
vien tekijöiden ja hoitamiseen suuntautumisen prosessin tarkastelun perusteella voidaan
tehdä päätelmiä siitä, miksi opiskelijat kokevat hoitamaan oppimisen ja saavuttavat kou-
lutuksen tavoitteet eri tavoin.

9.2.1.1. Hoivasuuntautuminen ja yhteydessä olevat tekijät

Opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen hoivana vahvistui koulutuksen alku- ja kes-
kivaiheessa. Hoivasuuntautuneet opiskelijat korostivat mahdollisuutta henkilökohtaiseen
kasvuun ja kehitykseen terveysalan koulutuksen aikana. Tämä oli tutkimuksen tulosten
mukaan mahdollista, kun opiskelijalla oli kokemuksia hoitavista vuorovaikutussuhteista
opettajien, ohjaajien ja opiskelijatovereiden kanssa. Hoitavat kokemukset olivat opiskeli-
jaa vapauttavia ja kasvattavia. Opiskelijan ei-hoitavat kokemukset olivat häntä nöyryyttä-
viä ja turhauttavia. Miesopiskelijat, psykiatrisen hoitotyön ja leikkaus-anestesia hoito-
työn opinnot valinneet opiskelijat olivat tämän tutkimuksen mukaan hoivasuuntautuneita.

Aikaisempien tutkimusten mukaan henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksien
puuttuminen on merkittävä terveysalan opiskelijoiden stressin aiheuttaja ja syy opiskelu-
motivaation heikkenemiseen (Ingram et al. 1994, Beck 1995, Sandelin 1996). Opiskeli-
jan henkilökohtainen kasvu ja kehitys koulutuksen aikana edellyttää, että koulutuksessa
on opiskelijakeskeinen ilmapiiri ja opiskelija saa kokea välittämistä ja hoitamista suh-
teessa ohjaajiin, opettajiin ja muihin opiskelijoihin (Halldorsdottir 1990, Hughes 1993,
Quellet 1993, Hanson & Smith 1996). Jos opiskelija kohtaa koulutuksessa mielestään
ei-hoitavia vuorovaikutussuhteita ja kokee ne ristiriitaisina henkilökohtaisen hoitonäke-
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myksensä kanssa, opiskelijalle voi myös herätä epäilyjä alan valinnasta (Bevis & Watson
1989, Hanson & Smith 1996, Sandelin 1996) ja hän joutuu kehittämään erilaisia strategi-
oita selviytyäkseen ristiriitaisista tilanteista teoria- ja käytännön opiskelussa (Andersson
1995, vrt. Julkunen 1991). Opiskelijoiden epäluottamus opettajia kohtaan ja negatiiviset
kokemukset opettajien toiminnasta, erityisesti kritiikki opettajien hoitotyön hallintaa koh-
taan on tullut esille myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Manninen et al. 1995, Sandelin
1996).

Aikaisemmissa tutkimuksissa esitetyt yhteydet sukupuolen ja terveysalalle hakeutumi-
sen syiden (Galbraith 1991) sekä sukupuolen ja hoitotyön erikoisalan valinnan välillä
(Cushmir 1990, Okrainec 1994) ovat samansuuntaisia kuin tämän tutkimuksen tulokset.
Sukupuolen ja hoitamiseen suuntautumisen yhteyttä ei kuitenkaan ole raportoitu aikai-
semmissa tutkimuksissa.

Hoidon didaktiikan tutkimuksessa opiskelijoiden keskeistä sekä henkilökunnan ja
opiskelijoiden välistä välittämistä on korostettu yhtenä hoitamaan oppimisen osatekijänä
(Beck et al. 1997). Tämä vastaa naistutkimuksen näkemystä hoivasta työnä, joka on
kokonaisvaltaista välittämistä hoivattavasta (Julkunen 1991). Välittäminen ja hoiva eivät
kuitenkaan ole yksiselitteisesti hoitamaan oppimista edistäviä tekijöitä. Opettajien ja
ohjaajien lähestymistapoja oppimiseen ja ohjaukseen tulisi analysoida, koska hoivaava
etiikka hoitotyössä voi olla ristiriidassa opiskelijoiden �valtuuttamisen�, itsenäistymisen
ja itsestä vastuunoton kanssa (Congdon & French 1995, vrt. Julkunen 1991). Yhteisen
työskentelyn avulla eri osapuolet voivat tiedostaa oman ja toisten näkemyksen hoitami-
sesta ja pyrkiä luomaan yhteistä näkemystä. Tällöin myös opiskelija on aktiivinen toimija,
mikä edistää vastuun ottamista omasta oppimisesta.

9.2.1.2. Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuminen ja yhteydessä olevat 
tekijät

Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuminen vahvistui koulutuksen lopussa. Hoitotyön
asiantuntijuus �suuntautuneet opiskelijat rajasivat hoitamista koskevien ennakkonäke-
mystensä perusteella koulutuksen alussa sen, mitä he halusivat oppia. Opiskelijoiden
ennakkonäkemykset kohdistuivat hoitotyön erikoisalueisiin ja niissä tarvittavaan taitotie-
toon. Koulutuksen lopussa opiskelijat korostivat ideaalin ja käytännön hoitotyön välisiä
eroja. Opiskelijat odottivat, että he voivat saavuttaa asiantuntijuuden tietyillä hoitotyön
erikoisaloilla. Nämä odotukset osoittautuivat kuitenkin epärealistisiksi. Siksi opiskelijat
suunnittelivatkin koulutuksen lopussa jatko-opintoja. Naimisissa olevat opiskelijat ja sisä-
tauti-kirurgisen hoitotyön opinnot valinneet opiskelijat olivat hoitotyön asiantuntijuus �
suuntautuneita. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan opiskelijoiden ennakkonäke-
mykset hoitamisesta koulutuksen alussa (Thornton 1997, Sarajärvi 1998, Vanhanen et al.
1998) ja hoitotyön erikoisalueen valinta (Manninen 1998) ohjasivat opiskelijoiden arvioi-
ta koulutuksen oppisisällöistä ja siitä, miten he painottivat hoitotyön keskeistä tehtävää.

Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa korostetaan asiantuntijuuden kehitty-
mistä (Opinto-opas, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 1996-1997, 1997-1998). Aikai-
sempien suomalaisten tutkimusten mukaan opiskelijoiden valmiudet hoitotyöhön koulu-
tuksen lopussa painottuivat hoitotekniseen osaamiseen (Kuokkanen & Leino-Kilpi 1995),
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hoitamisen osaprosessien hallintaan (Janhonen 1989, Leino-Kilpi 1989, 1991, Kuokkanen
1992, Aavarinne 1993) ja heidän ajattelunsa kehittyminen oli sidoksissa käytännön toi-
mintaan (Karttunen 1999). Ammattikorkeakoulutuksen saaneiden opiskelijoiden valmiuk-
sista hoitotyöhön tai heidän saavuttamastaan hoitotyön asiantuntijuudesta ei vielä ole ole-
massa tutkimustuloksia. Tämä on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys, koska kansainvä-
listen, eri koulutusmuotoja vertailevien tutkimusten tulokset kyseenalaistavat koulutuksen
�tason� merkityksen opiskelijoiden saavuttamalle ammattitaidolle (Murray & Chambers
1990, Myers et al. 1997, Wright et al. 1998).

Ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuksen tavoitteiden ja sisällön analysointi ja
selkiyttäminen kaikkien toimijoiden (opettajat, opiskelijat ja ohjaajat) yhteistyössä koulu-
tuksen kaikissa vaiheissa on tärkeää. Aikaisempien tutkimusten (Benner 1984, Janhonen
1992b, Engeström 1990) mukaan asiantuntijuuden saavuttamiseksi edellytetään myös
työkokemusta ja jatkuvaa oman työorientaation kyseenalaistamista. Hoitamisen analy-
sointi auttaa opiskelijaa ymmärtämään, minkälaista tiedollista ja taidollista osaamista
käytännön hoitotyössä tarvitaan ja auttaa opiskelijaa myös asettamaan realistisia tavoit-
teita omalle ammatilliselle kehittymiselleen koulutuksen aikana. Opettajien, opiskelijoi-
den ja hoitotyön käytännön edustajien yhteistyön kehittäminen onkin tärkeää sekä opiske-
lijoiden oppimisen edistämiseksi että opettajien työssään jaksamiselle (vrt. Harri 1997).

Teoria-käytäntö-kuilun �kaventaminen� on ammattikorkeakoulutuksen keskeinen teh-
tävä (Laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/1995). Esimerkiksi hoitotyön tutkimus-
opinnot on suunniteltu niin, että ne auttavat opiskelijaa analysoimaan ja integroimaan hoi-
totyön käytäntöä ja teoriaa (Opinto-opas, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 1996-1997,
1997-1998). Tutkimusopintojen merkityksestä teorian ja käytännön integroimisessa terve-
ysalan ammattikorkeakoulutuksessa ei vielä ole tutkimustuloksia. Tosin Halme ja Aava-
rinne (1999) ovat raportoineet, että tutkimus- ja kehittämistyössä ilmenevä ajattelu ohjasi
opettajia ja opiskelijoita hoitotoimintojen kriittiseen tarkasteluun, mikä edistää teorian ja
käytännön integrointia.

9.2.1.3. Ansiotyösuuntautuminen ja yhteydessä olevat tekijät

Opiskelijoiden yleisin hoitamiseen suuntautumisen tapa oli ansiotyösuuntautuminen.
Ansiotyösuuntautuminen vahvistui koulutuksen alku- ja keskivaiheen välillä. Näiden
opiskelijoiden ongelmat koulutuksessa muodostuivat vaikeudesta yhdistää eri elämänalu-
eita ja opiskelua. Opiskelijat, joilla oli lapsia ja yksin elävät opiskelijat olivat ansiotyö-
suuntautuneita. Ansiotyösuuntautuneet opiskelijat odottivat, että saavuttaisivat koulutuk-
sen jälkeen tasapainoisen elämän.

Aikaisempien tutkimusten mukaan perheellisten opiskelijoiden ongelmat opiskelussa
olivat taloudellisia, lastenhoitoon, ihmissuhteisiin ja perheeseen liittyviä (esim. Lauder &
Cuthbertson 1998, Dowswell et al. 1998) ja tasapainottelu kodin ja opiskelun välillä aihe-
utti stressiä ja jännitteitä (Cavanagh & Snape 1997). Toisaalta ansiotyösuuntautuminen ei
ole ainoastaan elämäntilanteen säätelemä tapa suuntautua hoitamiseen, vaan yksi tapa
kokea hoitamisen merkitys omassa elämässä eli tapana ansaita elanto kuten Sverko &
Vizek-Vidovic (1995) ja Natale & Rotschild (1995) ovat esittäneet työn merkityksestä
hyvän elämän ulottuvuutena.
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Opiskelijoiden yksilöllisten opiskelusuunnitelmien laatiminen onkin yksi keskeinen
opintojen ohjauksen haaste. Elämän erilaisten sisältöjen ristipaineessa yksilöllisen opiske-
lusuunnitelman laatiminen auttaa opiskelijaa tiedostamaan tavoitteensa ja resurssinsa,
mikä edistää elämän ja opiskelun hallintaa.

9.3. Tutkimustulosten merkityksen tarkastelu

9.3.1. Tutkimustulosten merkitys hoidon didaktiikan teorian 
kehittämiselle

Hoidon didaktiikka kuuluu hoitotieteeseen ja sijoittuu lähelle kasvatustiedettä. Hoidon
didaktiikan tietoperustan kehittäminen on hoitotieteellistä perustutkimusta, jossa keskeis-
tä on hoitaminen ja sen määrittely. Hoidon didaktiikka voidaan määritellä ainedidaktiik-
kana, jolloin sen tehtävänä on tutkia hoidon opetusta ja sen tieteellisiä, filosofisia ja
yhteiskunnallisia perusteita (Hentinen 1989b). Kun hoidon didaktiikka määritellään hoita-
maan oppimisen näkökulmasta, sen keskeinen tehtävä on selvittää, millaista tietoa hoita-
maan oppimiseen tarvitaan, mikä oppijaa motivoi, miten oppiminen voi toteutua yksilölli-
sesti tai yhteistyössä ja millaiset arviointimenetelmät parhaiten edistävät hoitamaan oppi-
mista (Janhonen 1997).

Tässä tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa terveysalalle hakeutuneiden opiskelijoiden
hoitonäkemyksistä ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkittavaa ilmiötä kuvattiin
suuntautuminen hoitamiseen -käsitteellä, jonka ala ja muuttujat määriteltiin. Tutkimuk-
sessa kehitetyn alustavan teorian perusteella voidaan esittää selityksiä terveysalan opiske-
lijoiden tyytymättömyydelle koulutuksensa oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin, moti-
vaatio-ongelmille, opintojen keskeyttämiselle, suunnitelmaan alalta poistumiselle ja ter-
veysalan koulutuksen teoria- ja käytännön opetuksen kuilulle. Tutkimus osoittaa, että hoi-
totyön koulutuksen opetus- ja oppimismenetelmien kehittämisen tulisi perustua hoitami-
sen analyysille (vrt. Janhonen 1992ab, Hakkarainen & Janhonen 1997). Opiskelijan oman
suuntautumistavan tiedostaminen mahdollistaa sen, että hän voi koulutuksen aikana
uudelleen määritellä hoitamista, oppimisensa kohdetta ja tunnistaa tekijöitä, jotka edistä-
vät tai estävät hoitamaan oppimista. Omien näkemysten ja oman toiminnan tiedostaminen
on edellytys sille, että opiskelija pystyy ottamaan henkilökohtaisesti vastuun omasta oppi-
misestaan (vrt. Janhonen 1999). Tutkimus täydentää hoidon didaktiikan tietoperustaa
opiskelijan hoitamaan oppimisen näkökulmasta.

9.3.2. Tutkimustulosten merkitys terveysalan koulutuksen kehittämiselle

Kaikilla terveysalan ammattiryhmillä tulee olla kykyä kehittää työotettaan sekä tuottaa ja
uudelleen jäsentää tietojaan terveydenhuollon muutoksissa ja vaikuttaa muutoksen suun-
taan (Manuel & Sorensen 1995, Casey 1996, Kim 1994). Perusta työotteen muutokselle
luodaan koulutuksessa. Tietoisuuden edistäminen terveysalan opiskelijoiden henkilökoh-
taisesta suuntautumisesta hoitamiseen voi antaa mahdollisuuden muutokseen ja ammatil-
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liselle kehittymiselle. Tähän liittyy myös lisääntynyt tietoisuus muiden hoitavien henki-
löiden suhtautumistavasta työhönsä ja sen tekemiseen. (vrt. Hakkarainen 1988, 1994,
Engeström 1990, Rauste-von Wright 1991, Janhonen 1999.)

Ristiriidat opiskelijoiden yksilöllisen hoitamiseen suuntautumisen ja koulutuksessa
esille tuotujen hoitonäkemysten välillä sekä opettajien ja ohjaajien toimintatapojen välillä
voivat olla syitä opiskelijoiden opiskeluongelmille ja jopa koulutuksen keskeyttämiselle
(vrt. Mashaba & Mhlongo 1995, Ehrenfeld et al. 1997, Thornton 1997). Terveysalan kou-
lutus on rakennettu siten, että teoria- ja harjoittelujaksot vuorottelevat ja opiskelijan edel-
lytetään liikkuvan näiden jaksojen aikana kahden (koulu, työelämä) erilaisen toimintajär-
jestelmän välillä sekä tekevän analyysia teoriajaksolla omaksumansa hoitamisen teoreetti-
sen perustan ja harjoittelujaksoilla oppimiensa hoitokäytäntöjen kesken. (Opinto-opas,
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 1996-1997, 1997-1998.) Hoitamista koskevan tiedon
asema ja merkitys muuttuvat siirryttäessä opiskelusta työhön, teoriajaksolta harjoitteluun.
Tässä siirtymässä tapahtuu sisällöllinen ja sosiaalinen sopeutuminen hoitotyöhön. (vrt.
Hakkarainen 1996.)

Teoriaopetuksen ja kirjoitetun opetussuunnitelman merkitys opiskelijan hoitamaan
oppimiselle vähenee opintojen edetessä ja käytännön hoitotyön merkityksen kasvaessa
(Donoghue et al. 1990). Opetussuunnitelmalla on merkitystä opiskelijan tietotasoon hoi-
tamisesta ja hoitamista koskeviin asenteisiin (Chalmers et al. 1998), eikä sen kehittämisen
merkitystä sen vuoksi voi vähätellä, vaikka opettajien ja ohjaajien toiminnan on todettu
ohjaavan opiskelijoiden näkemysten ja ajattelun kehittymistä selvemmin kuin opetus-
suunnitelma (Elomaa 1990, Halme & Aavarinne 1999). Terveysalan koulutuksen vuoro-
vaikutustilanteissa opitaan sosiaalistumalla useita hoitotyössä korostuvia taitoja, kuten
vuorovaikutusta, empaattisuutta, ystävällisyyttä, vastuullisuutta, huolenpitoa, ongelmien
kokonaisvaltaista kohtaamista ja auttamista (vrt. Pelttari 1997). Sosiaalistuminen on kui-
tenkin suurimmaksi osaksi tiedostamatonta tapojen ja kulttuurin omaksumista (Coudret et
al. 1994, Fitzpatrick et al. 1996). Uudenlaisten työtapojen ja osaamisen kehittyminen
edellyttää enemmän kuin mitä sosiaalistumalla voidaan omaksua. Se on oman ja toisten
toiminnan analyysia ja tiedostamista. Hoitamisen opetus- ja oppimismenetelmien valin-
nassa tulisikin korostaa tiedon ymmärtämistä ja synteesiä, kriittistä reflektiota, dialogia ja
yhteistoiminnallisuutta (Spence 1994), ts. menetelmiä, jotka edistävät henkilökohtaisten
hoitonäkemysten tiedostamista ja hoitamisen osaamisen kehittymistä.

Opetus- ja oppimismenetelmät, jotka mahdollistavat hoitamaan oppimisen kohteen
uudelleen määrittelyn ja sitä kautta uusien työorientaatioiden kehittymisen edellyttävät
teoriaopetuksen ja harjoittelun rajan ylittämistä (Hakkarainen 1996, vrt. Severinsson
1998). Tällaisia opetus- ja oppimismenetelmiä ovat mm. dialogioppiminen (Sarja & Jan-
honen 1999), yhteistoiminnallinen oppiminen (Tossavainen 1995, Hakkarainen 1996,
Hakkarainen & Janhonen 1997, Lambert 1999), narratiivinen pedagogiikka (Nehls 1995)
ja erilaisten itsearviointimenetelmien, kuten portfoliotyöskentelyn käyttö (Glen & Hight
1992, Jasper 1995a, 1995b, Janhonen et al. 1997). Dialogioppiminen merkitsee yhteisen
kohteen rakentamista suhteessa opittavaan asiasisältöön sen omassa toimintajärjestel-
mässä. Dialogioppimisen menetelmä edistää opetus- ja oppimistilanteissa tiedostamatto-
maksi jäävien ajattelu- ja toimintamallien tietoista hallintaa ja kehittämistä. (Sarja &
Janhonen 1999.) Yhteistoiminnallinen oppiminen on sosiaalinen vuorovaikutusprosessi,
jossa oppijat älyllisesti omistautuvat yhteiselle tehtävälle, analysoivat kriittisesti omia
lähestymistapojaan ja käyttävät hyväksi uutta tietoa (Tossavainen 1995). Narratiivisessa
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pedagogiikassa puolestaan korostetaan oppijoiden kokemusten analysointia esim. tapaus-
selostusten, oppimispäiväkirjan ja kertomusten käytön avulla (Nehls 1995). Portfoliotyös-
kentelyssä oppija dokumentoi, analysoi ja arvioi kehitystään itse ja yhdessä toisten opis-
kelijoiden kanssa (Glen & Hight 1992, Jasper 1995a, 1995b, Janhonen et al. 1997). Edellä
mainituille menetelmille on yhteistä oppijan itsereflektio ja toiminnan analyysi yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. Näiden menetelmien käyttöä terveysalan koulutuk-
sessa on tutkittu ja kehitetty 1990-luvulla (Glen & Hight 1992, Jasper 1995a, 1995b,
Nehls 1995, Tossavainen 1995, Hakkarainen 1996, Hakkarainen & Janhonen 1997,
Lambert 1999, Sarja & Janhonen 1999).

Terveysalan ammattikorkeakoulutuksesta tulisikin kehittää yhteistoiminnallisia ja vuo-
rovaikutteisia asiantuntijayhteisöjä (vrt. Lambert 1999), joissa eri osapuolten (opiskelijat,
opettajat ja käytännön hoitotyön edustajat) näkemyksiä hoitamisesta arvioitaisiin jatku-
vasti uudelleen. Kun yhteisön eri osapuolet tiedostavat oman näkemyksensä ja toimintata-
pansa, he pystyvät ottamaan yksilöllisen ja yhteisen vastuun omasta ja yhteisön toimin-
nasta.



10. Johtopäätökset

Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa terveysalan opiskelijoiden hoitonäkemyksistä ja niihin
yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkimuksessa kehitettiin terveysalan opiskelijoiden suun-
tautumista hoitamiseen kuvaava käsitejärjestelmä ja sen testauksen perusteella esitettiin
alustava teoria opiskelijoiden suuntautumisesta hoitamiseen. Alustavaa teoriaa hoitami-
seen suuntautumisesta tulee edelleen kehittää.

Tutkimuksen tuloksiin perustuen voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:
1. Opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen on prosessi, jossa opiskelija ennakoi hoi-

tamista tulevana ammattina ja työnä. Suuntautumisen kohteena on hoitaminen hoi-
vana, hoitotyön asiantuntijuutena tai ansiotyönä.

2. Opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen pysyi samansuuntaisena koulutuksen
ajan. Opiskelijoiden hoivasuuntautuminen ei muuttunut koulutuksen aikana. Hoito-
työn asiantuntijuus - ja ansiotyösuuntautuminen puolestaan vahvistuivat koulutuksen
lopussa. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty terveysalan koulutuksessa.
Muilla aloilla saadut tutkimustulokset tukevat opiskelijan suuntautumistavan pysy-
vyyttä koulutuksen aikana.

3. Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen oli yhteydessä opiskelijoi-
den sukupuoleen, elämäntilanteeseen, terveysalan suuntautumisvaihtoehdon valin-
taan, kokemuksiin hoitamisesta koulutuksen aikana, opiskeluongelmiin, koulutuksen
vaiheeseen, aikomukseen pysyä terveysalalla sekä opiskelijan ura- ja elämän tavoit-
teisiin koulutuksen jälkeen.

3.1. Hoivasuuntautuminen oli yhteydessä motivaatio-ongelmiin ja epävarmuuteen
terveysalalla pysymisestä. Hoivasuuntautuneet opiskelijat pitivät koulutuksen vuoro-
vaikutussuhteita ja niissä ilmeneviä hoitavia ja ei-hoitavia kokemuksia tärkeinä hoita-
maan oppimiselle.

3.2. Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuminen oli yhteydessä tyytymättömyyteen koulu-
tuksen oppisisältöihin ja opetusjärjestelyihin sekä epävarmuuteen terveysalalla pysy-
misestä. Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautuneet opiskelijat pitivät teorian ja
käytännön välistä suhdetta tärkeänä hoitamaan oppimisessa.
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3.3. Ansiotyösuuntautuminen oli yhteydessä tyytymättömyyteen koulutuksen oppisisäl-
töihin ja opetusjärjestelyihin sekä aikomukseen pysyä terveysalalla. Ansiotyösuun-
tautuneiden opiskelijoiden haasteena hoitamaan oppimisessa oli opiskelun, työn ja
yksityiselämän yhteensovittaminen.



11. Jatkotutkimushaasteet ja suositukset terveysalan 
koulutuksen kehittämiselle

Tutkimusta on tarkoitus jatkaa kolmessa tutkimushankkeessa:
1. Alustavan teorian testaaminen. Terveysalan opiskelijoiden suuntautumista hoitami-

seen kuvailevaa alustavaa teoriaa testataan opiskelija-aineistoissa, joiden koko
(N>500) mahdollistaa monimuuttujamenetelmien käytön. Testauksessa etsitään
entistä yksityiskohtaisempaa tietoa opiskelijoiden suuntautumistapaan yhteydessä
olevista tekijöistä. Esimerkiksi koulutusta edeltävien hoitokokemusten yhteys suun-
tautumistapaan jäi käsitejärjestelmän testauksessa epäselväksi, vaikka se alkuperäi-
sessä käsitejärjestelmässä oli keskeistä. Lisäksi koulutuksen aikaiset
hoitokokemukset poikkesivat toisistaan eri tavoin suuntautuneilla opiskelijoilla. Sekä
alkuperäisessä käsitejärjestelmässä että sen testauksessa opiskelijan suuntautumista-
van ja opiskelijan valitseman hoitotyön erikoisalueen välillä oli yhteyttä, vaikka se ei
ollutkaan tilastollisesti merkittävää. Tämä antaa kuitenkin yhden mielenkiintoisen jat-
kotutkimusaiheen.

2. Hoitamiseen suuntautumisen ja hoitamaan oppimisen yhteyden tutkiminen. Opiskeli-
joiden kokemat ongelmat hoitamaan oppimisessa viittasivat siihen, että opiskelijan
suuntautumisella on merkitystä sille, miten hän oppii hoitamista. Siksi on mielenkiin-
toista tutkia, millä tavalla opiskelijan hoitamiseen suuntautuminen on yhteydessä hoi-
tamaan oppimiseen.

3. Hoitamiseen suuntautumisen tiedostamista kehittävien opetus- ja oppimismenetel-
mien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden tutkiminen. Tutkimuksen tavoitteena oli,
että tutkimuksessa kehitettyä alustavaa teoriaa voidaan hyödyntää terveysalan koulu-
tuksessa. Jatkotutkimuksissa keskitytään myös näiden menetelmien, esimerkiksi port-
folion käyttö, yhteistoiminnallinen oppiminen, dialogioppiminen ja narratiivinen
pedagogiikka, edelleen kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden tutkimiseen tiedosta-
misen kehittämisessä terveysalan koulutuksessa.

Tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten perusteella terveysalan koulutuksen kehittämi-
seksi voi suositella, että opiskelijoita tulisi ohjata sellaisten yksilöllisten opiskelusuunni-
telmien tekemiseen, joiden tarkoituksena on erityisesti opiskelijan henkilökohtaisten opis-
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kelu- ja uratavoitteiden selkiyttäminen. Tällä tavoin voidaan ehkäistä opiskelijoiden epä-
realistisiin odotuksiin ja tavoitteisiin perustuvaa opiskeluun tyytymättömyyttä, motivaa-
tio-ongelmia ja koulutuksen keskeyttämistä.

Lisäksi terveysalan koulutuksessa tulisi edelleen kehittää opetus- ja oppimismenetel-
miä, jotka edistävät opiskelijoiden hoitamiseen suuntautumistavan tiedostamista. Tällai-
sia menetelmiä ovat esimerkiksi portfoliotyö, dialogioppiminen, yhteistoiminnallinen
oppiminen ja narraatioiden käyttö. Oman suuntautumistavan analysointi ja tiedostaminen
voi auttaa opiskelijaa ymmärtämään toimintaansa hoitamaan oppimisessa sekä omien ja
muiden hoitonäkemysten ja hoitotoiminnan välisiä ristiriitoja.



12. English summary

Students applying to nursing education emphasise primarily their willingness to help
people and their interest in working with people and expect that a nursing profession will
give them an opportunity for personal development. During the education, however, nur-
sing students experience stress, frustration and a decrease of motivation because of the
contradictions between their expectations and the realities of nursing and nursing educati-
on. The reasons for this have been attributed to the gap between theory and practice in
nursing education. This gap forces the students to socialise into two contradictory models
of nursing. The nursing curriculum reforms have focused on bridging the theory-practice
gap by various methods of teaching and learning.

Though many nursing students emphasise their idealistic helping motives, there are
also students who consider nursing an occupation rather than an ideal career. In fact,
every person has a personal and holistic understanding and interpretation of his or her
work, which have been defined in terms of work orientation. Work orientation changes
during the person�s professional development and reflects his or her individual views of
work and actual work behaviour as well as the cultural symbols attached to work. An abi-
lity to change one�s individual work orientation requires awareness of this orientation and
the contradictions implicit in it. Students� pre-educational orientation, which includes
their career choice motives, predicts their professional development during education and
willingness to develop work later in working life. Therefore education has an important
role in restructuring new work orientations.

Nursing students� orientation to nursing is a process of choosing and anticipating nur-
sing education, understanding the meaning of nursing as work and planning a nursing
career. The understanding of students� ideas of nursing, and the part this plays in relation
to the process of learning nursing may help to explain why nursing students experience
more stress than students in other health-related disciplines, express dissatisfaction about
the contents of their studies or even drop out.

The purpose of this research was to develop and test a tentative theory concerning nur-
sing students� orientations to nursing. The research process was conducted during
1992-1998 as a process of practice-based theory development, and it included four pha-



81
ses: 1) developing a conceptual framework, 2) developing a measurement tool derived
from the conceptual framework, 3) empirically testing the conceptual framework, and 4)
analysing the core concept of the conceptual framework.

In the first phase of the research, a conceptual framework of nursing students� orienta-
tion to nursing was developed inductively using the Grounded Theory method. Three dif-
ferent types of students� orientations to nursing were found: a caring orientation, a nur-
sing profession orientation and a life orientation. The orientations differed from each
other with regard to the students� caring and nursing experiences, the meaning of nursing
for the student, and the expectations applied to a nursing career. In the second phase of
the research, an instrument development process was carried out in order to test the
hypothetical model. In the third phase of the study, the hypotheses of whether the stu-
dents� pre-educational experiences of nursing, choice of the nursing programme, prob-
lems with nursing studies and intention to stay in nursing were associated with the diffe-
rent orientations were tested. The extent to which the students were oriented to caring,
nursing expertise and their own life was also examined. In the fourth phase of the rese-
arch, the concept �orientation to nursing� was analysed in order to further develop the
theory.

The tentative theory of students� orientation to nursing implies that students� different
orientations are associated with the core of orientation, the prerequisites of orientation,
the meaning of nursing and the goals of education and career. The process of orientation
changes as the core of orientation or other associative factors change.

According to the results, a majority of the students were highly life-oriented, and two
thirds had average nursing expertise or caring orientation scores. The results supported
the study hypotheses about an association between students� orientations and their choice
of study programme, problems with nursing studies and intention to stay in nursing.
However, the hypothesis based on the original conceptual framework about an associa-
tion between students� pre-educational nursing experiences and orientation to nursing was
not supported. The nursing expertise and life orientation scores increased significantly
during the education. The caring orientation scores did not change during the education.

On the basis of the research results, a tentative theory of students� orientation to nur-
sing is presented, and the methods of dialogical learning, narratives, portfolios and colla-
borative learning are suggested as possible ways to cross the gap between theory and
practice and to develop students� awareness of their own personal orientation.
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Liite 1

Yhteenveto sairaanhoitajakoulutukseen hakeutumista koskevista tutkimuksista ja tut-
kimustuloksista.

Tekijä(-t) ja vuosi Kohderyhmä ja tutkittava ilmiö Menetelmä Keskeiset tulokset

Grossman D, Arnold 
L, Sullivan J, 
Cameron ME & 
Munro B (1989)

Lukio-opiskelijat (n=300). 
Käsitykset hoitotyöstä urana.

Kyselylomake, jossa 24 
väittämää sairaanhoitajan 
urasta ja suunnitelmasta 
valita sairaanhoitajan 
ammatti.

Opiskelijat eivät tienneet sairaanhoita-
jan tehtävistä ja uramahdollisuuksista. 
Ne, jotka tunsivat jonkun sairaanhoita-
jan suhtautuivat sairaanhoitajan 
ammattiin myönteisemmin kuin muut.

Murray M. & 
Chambers M. (1990)

Yliopistokoulutukseen hakeutu-
neet sairaanhoitajat (n=27), sai-
raanhoitajaopiskelijat (n=41) ja 
sairaanhoitajaopistoon hakeutu-
neet opiskelijat (n=46), Poh-
jois-Irlanti.
Sairaanhoitajakoulutukseen 
hakeutuvien opiskelijoiden omi-
naisuudet.

Kyselylomake:
1) taustatiedot, 
2) sairaanhoitajan amma-

tin valinta, 
3) näkemys hoitotyöstä,
4) Texas Social Baha-

viour Inventory (TSBI)
5) Itsekäsitys/käsitys ide-

aalisairaanhoitajasta
6) Lääkärin ja sairaanhoi-

tajan roolit.

Ryhmät erosivat toisistaan. Heillä oli 
erilainen sosiaalinen tausta, hakumotii-
vit, hoitonäkemykset ja näkemys sai-
raanhoitajan roolista suhteessa lääkä-
riin.

Galbraith M (1991) Miessairaanhoitajat, esikoulun 
opettajat ja insinöörit (n=460), 
USA.
Mitä miessairaanhoitajat pitävät 
tärkeänä työssään?

Mittarit:
1) Important Components 
of a Career 
2) Bem Sex Role Inven-
tory
3) Cattell 16 Personality 
Factor measure.

Miessairaanhoitajat ja esikoulun opet-
tajat arvostivat työnsä vuorovaikutuk-
sellista luonnetta enemmän kuin mies-
insinöörit.

Horn H & Holzemer 
WL (1991)

Yliopisto-opiskelijat (n=176), 
Israel.
Miten israelilaiset hoitotyötä 
opiskelevat naiset eroavat kasva-
tustieteitä ja tekniikkaa opiskele-
vista naisista?

1) taustatietokysely
2) Holland�s 

Self-Directed Search 
�kysely

3) Sex-Role Orientation 
Attitude �kysely.

Sairaanhoidon opiskelijat olivat sosi-
aalisia persoonallisuustyyppejä ja 
feminiinisesti orientoituneita.

Kersten J, Bakewell K 
& Meyer D (1991)

Sairaanhoidon opiskelijat N=752, 
USA.
Sairaanhoitajan uran valintaan 
motivoivat tekijät.

Tutkimusta varten suunni-
teltu kyselylomake.

Sairaanhoitajan ammatin valinnan syyt 
olivat hoiva, emotionaaliset tarpeet, 
työmahdollisuudet, taloudelliset edut, 
kiinnostus ihmiseen. 

May FE, Champion V 
& Austin JK (1991)

Lukio-opiskelijoista, vanhem-
mista, kouluterveydenhoitajista, 
opettajista, yliopisto-opiskeli-
joista ja lääkäreistä koostuva 
aineisto (n=1116),
USA.
Yleiset arvot ja uskomukset sai-
raanhoitajan ammatista.

Kyselylomake, jossa ver-
rattiin ideaaliuraa ja sai-
raanhoitajan uraa.

Sairaanhoitajan ura ei täyttänyt ideaali-
uran vaatimuksia. 

Mendez D Louis M 
(1991)

College-opiskelijat:
muu kuin hoitotyö (n=163), hoi-
totyö (n=93),
USA.
College-opiskelijoiden näkemys 
hoitotyöstä uravaihtoehtona.

1) Indiana Tool
2) Nursing Profession 

�tool.

Sairaanhoitajaopiskelijoille sairaanhoi-
tajan ammatti vastasi ideaaliammattia 
hieman enemmän kuin muiden alojen 
opiskelijoille.
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Rawlins T, Riordan J,
Delamaide G & 
Kilian G (1991)

Sairaanhoidon opiskelijat 
(n=228), USA.
Sairaanhoitajakoulutusohjelman 
valintaperusteet.

Tutkimusta varten laadittu 
kyselylomake, joka sisälsi 
kaksi osiota: 13 väittä-
mää koulun markkinoin-
nista ja 20 väittämää kou-
lun valintaperusteista.

Opiskelijat edustivat kahta erilaista 
ryhmää:
1) tyypilliset sairaanhoitajaopiskeli-

jat: alle 25-vuotiaat, naimattomat, 
asuvat opiskelupaikkakunnalla, yli-
opistokoulutuksessa 

2) epätyypilliset sairaanhoitajaopiske-
lijat: 25-vuotiaita tai vanhempia, 
naimisissa, heillä oli aikaisempi ter-
veydenhuollon koulutus (generic 
BSN tai associate programme)

Stevens KA & Wal-
ker EA (1993) 

Lukiossa opiskelevat nuoret 
(n=641),
USA.
Sairaanhoitajan ammatin valinta.

Tutkimusta varten laadittu 
kyselylomake.

Opiskelijat, jotka eivät halunneet valita 
sairaanhoitajan uraa, pitivät kuolevien 
ihmisten kohtaamista vaikeana. 
Lisäksi heidän mielestään sairaanhoi-
tajan palkka oli liian pieni. 
Sairaanhoitajaksi suunnittelevat nuo-
ret halusivat auttaa ihmisiä, tehdä tär-
keää työtä ja työskennellä ihmisten 
kanssa.

French S, Watters D 
& Matthews DR 
(1994)

Pakistanilaiset sairaanhoitajat 
(n=114).
Sairaanhoitajan ammatin valinta.

Puolistrukturoitu haastat-
telu.

Tärkeimmät syyt valita sairaanhoitajan 
ammatti olivat työn sisältö ja halu aut-
taa ihmisiä.

Okrainec GD (1994) Sairaanhoitajaopiskelijat 
(n=238), Kanada.
Miesopiskelijoiden käsitykset 
sairaanhoitajakoulutuksesta.

Tutkimusta varten laadittu 
kyselylomake, jossa 72 
väittämää.

Mies- ja naisopiskelijoilla oli erilainen 
tausta, eri kiinnostuksen kohteet ja ura-
tavoitteet.

Reiskin H. & 
Haussler SC (1994) 

Lukio-opiskelijat (n=276),
USA.
Eri kulttuureja edustavien opis-
kelijoiden käsitykset sairaanhoi-
tajan ammatista.

Kysely. Lukio-opiskelijoilla oli erilaisia näke-
myksiä sairaanhoitajan urasta riippuen 
kulttuurista, rodusta ja sukupuolesta.

Simoila R (1994) Terveydenhoitajat (n=25).
Terveydenhoitajan työn kehitys, 
ristiriidat ja työorientaatiot.

Haastattelu. Terveydenhoitajat edustivat erilaisia 
näkemystyyppejä alalle hakeutumisen 
perusteista:
1) kutsumusluonteinen ammatti
2) esikuvan vaikutus
3) ammatin ulkoiset tekijät
4) terveydenhoitajan työn sisältö
5) ajautuminen ammattiin

Muldoon OT & 
Kremer J (1995)

Sairaanhoitajaopiskelijat (n=123)
Pohjois-Irlanti.
Naisopiskelijoiden uravalinnan 
perusteet, työtyytyväisyys ja 
sukupuoli-identiteetti.

Mittarit:
1) The Bem Sex Role 

Inventory
2) A gender-role conflict 

scale
3) A motivating potential 

scale
4) A job-commitment 

scale

Sukupuoli ja hoitotyön alueen valinta 
olivat yhteydessä työmotivaatioon.

Barribal KL & While 
AE (1996)

Sairaanhoitajat (n=422).
Sairaanhoitajien yhtenevyydet ja 
erot riippuen alanvalinnan perus-
teista.

Puolistrukturoitu 
haastattelu.

Sairaanhoitajat poikkesivat toisistaan 
riippuen siitä, oliko päätös sairaanhoi-
tajan ammatista tehty lapsuudessa vai 
myöhemmin. Varhain ammatinvalin-
nan tehneet olivat sitoutuneempia sai-
raanhoitajan uraan.
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Yung HH-P (1996) Sairaanhoitajaopiskelijat:

ei-yliopistokoulutus (certificate) 
(n=140), yliopisto-opiskelijat 
(degree) (n=81),
Hong Kong.
Roolikäsitykset ja �erot: erilais-
ten sairaanhoitajakoulutusten 
vertailu.

Role Conception- mittari. Yliopisto-opiskelijoilla oli idealisti-
sempi näkemys sairaanhoitajan amma-
tista kuin ei-yliopisto-opiskelijoilla. 
Käytännön harjoittelu vaikutti yli-
opisto-opiskelijoiden käsityksiin 
enemmän kuin ei-yliopisto-opiskelijoi-
den.

Fagerberg I, Ekman 
SL & Ericsson K 
(1997)

Sairaanhoitajaopiskelijat
(n=166),
Ruotsi.
Opiskelijoiden ominaisuudet ja 
odotukset sairaanhoitajakoulu-
tukselle.

Tutkimusta varten laadittu 
kyselylomake.

Tärkeimmät syyt valita sairaanhoitajan 
ammatti olivat:
1) Työskentely ihmisten kanssa, hoita-

minen
2) Tietojen ja vastuullisuuden kehittä-

minen ja paremmat työmahdolli-
suudet

3) Kiinnostus työskennellä hoitotyössä
4) Mahdollisuus olla hyvä toisille 

ihmisille / mielekäs työ.
5) Koulutusta edeltävä työkokemus oli 

tilastollisesti merkitsevässä yhtey-
dessä kohtaan 2, kun taas opiskeli-
jat, joilla ei ollut työkokemusta 
kohtiin 3 ja 4.

Myers AM, Keat NE, 
Pelkman C & French 
SE (1997)

Kolmeen eri hoitotyön koulutuk-
seen (BScN, RN, RPN) hakijat 
hakevat (n=205),
Kanada.
Erilaisiin sairaanhoitajakou-
lutuksiin hakeutuvien opiske-
lijoiden erot ja opiskelua 
ennustavat tekijät. 

Postikysely. Eri koulutusohjelmiin hakevilla opis-
kelijoilla oli toisistaan poikkeavat taus-
tatekijät ja odotukset sairaanhoitajan 
uralle.

Phillips P (1997) Sairaanhoidon opiskelijat 
(n=115) ja ryhmä vastaajia, jotka 
eivät työskentele hoitoamma-
teissa (n=97).
Sairaanhoidon opiskelijoiden ja 
muiden kuin hoitoalalla toimi-
vien varhaisten kokemusten ver-
tailu.

Kyselylomake, jossa 14 
kysymystä lapsuuden ja 
nuoruuden kriiseistä.

Sairaanhoitajaopiskelijoilla oli merkit-
sevästi enemmän kriisikokemuksia 
lapsuudessa ja nuoruudessa kuin vas-
taajilla, jotka eivät olleet hoitoalalla.

Rossiter J, Bidewell J 
& Po Tai C (1998) 

Korealaiset, vietnamilaiset, liba-
nonilaiset ja kiinalaiset 
lukio-opiskelijat (n=162),
Australia.
Ei-englanninkielisten lukio-opis-
keljoiden asennoituminen sai-
raanhoitajan ammattiin.

Tutkimusta varten laadittu 
kyselylomake, jossa 56 
väittämää: 20 taustatie-
doista, 18 sairaanhoitajan 
työtä koskevista tiedoista, 
10 asenteista hoitotyötä 
kohtaan ja 8 väittämää 
aikomuksesta opiskella 
hoitotyötä.

Vain 10 %:lla opiskelijoista sairaan-
hoitajan ammatti kuului ammattivaih-
toehtoihin. Kaikkein vähiten sairaan-
hoitajan ammatti kiinnosti korealaista 
syntyperää olevia lukio-opiskelijoita.

Wright CM, Frew TJ 
& Hatcher D (1998)

Sairaanhoitajaopiskelijat 
(n=2369),
Australia.
Nuorten ja varttuneiden sairaan-
hoitajaopiskelijoiden sosiaaliset 
ominaisuudet.

Kyselylomake, jossa sel-
vitettiin opiskelijoiden 
sosioekonomista tilan-
netta.

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden 
sekä mies- ja naisopiskelijoiden välillä 
oli tilastollisesti merkittäviä eroja. 
Nuoret hakeutuivat yliopistokoulutuk-
seen. Miehet hakeutuivat sairaanhoita-
jakoulutukseen �iäkkäämpinä�. Van-
hempien sosiaalisella ja taloudellisella 
asemalla oli yhteyttä nuorten opiskeli-
joiden sairaanhoitajakoulutuksen tason 
valintaan ja taloudelliseen selviämi-
seen koulutuksen aikana.
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Yhteenveto tutkimuksista, jotka käsittelevät sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitamaan oppi-
miseen vaikuttavia tekijöitä koulutuksen aikana.
Tekijä(-t) ja 
vuosi

Tutkittava ilmiö Kohderyhmä Menetelmä Keskeiset tulokset

Hentinen M 
(1989)

Kliininen opiskelu 
hoitamaan oppimi-
sessa.

Sairaanhoidon opis-
kelijat (n=297) ja 
opettajat (n=37).

Kysely. Opiskelijoiden mielestä luokka-
opetuksen ja kliinisen opetuksen 
välillä oli ristiriitaa. Opettajat pai-
nottivat kokonaishoitoa ja käytän-
nön ohjaajat käden taitoja.
Opettajat näkivät kliinisen opis-
kelun ohjaukselle monia esteitä.

Leino-Kilpi H 
(1989)

Sairaanhoitajakoulu-
tuksesta valmistuvan 
opiskelijan tietora-
kenne.

Kirurgisen ja psy-
kiatrisen sairaanhoi-
don opiskelijat 
(n=110).

Opiskelijoiden koevasta-
usten analyysi
deduktiivisella sisällön 
analyysilla.

Kirurgisen sairaanhoidon opiske-
lijat ja psykiatrisen sairaanhoidon 
opiskelijat korostivat potilaan 
hoidossa erilaisia asioita.
Huolimatta opetussuunnitelman 
terveyspainotteisuudesta, vasta-
uksissa ei korostettu terveysnäkö-
kohtia. 

Aavarinne H 
(1990)

Sairaanhoitajakoulu-
tuksen hoito-opin 
perusteiden opetus-
suunnitelman toteutu-
minen.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat, I lukukausi 
(n=321).

Tutkimusta varten laa-
dittu kyselylomake.

Hoito-opin perusteiden sisältö 
vastasi opiskelijoiden odotuksia 
(79 %). Opetus antoi valmiuksia 
erityisesti potilaan fyysisten 
perustarpeiden alueelle. Tyytyväi-
set opiskelijat olivat saaneet tukea 
opiskeluilmapiiristä ja opiskelija-
tovereilta. He myös arvioivat saa-
neensa valmiuksia potilaiden 
psyykkisiin tarpeisiin vastaami-
seen. Opiskelijakeskeinen ilma-
piiri edistää potilaan psyykkisiin 
tarpeisiin vastaamisen oppimista. 

Donoghue J, 
Duffield C, 
Pelletier D & 
Adams A 
(1990)

Opiskelijoiden 
käsitykset terveyden 
edistämisestä.

Sairaanhoidon opis-
kelijat (n=590).

Pitkittäistutkimus.
Kyselylomake, jossa 
avoimia kysymyksiä sai-
raanhoitajan tehtävistä.

Opiskelijat korostivat terveyden 
edistämistä koulutuksen alussa 
enemmän kuin koulutuksen 
lopussa.

Elomaa L 
(1990)

Hoito-opin opetuk-
sessa välittyvä käsi-
tys ihmisestä.

Sairaanhoitajakou-
lutuksen hoito-opin 
oppikurssien koe-
vastauksia (n=202).

Sisällön erittely Koekysymykset ohjasivat opiske-
lijoiden vastauksissa ilmenevää 
käsitystä ihmisestä.
Ihmistä kuvattiin tavallisimmin 
fyysisen olomuodon osalta. Ihmi-
nen nähtiin passiivisena toimin-
nan kohteena.

Leino-Kilpi H 
(1991)

Kätilö-, sairaanhoi-
taja- ja terveydenhoi-
tajaopiskelijoiden 
näkemykset kehittä-
vän opiskelija-arvi-
oinnin toteutumi-
sesta.

Sairaanhoitajaksi 
valmistumassa ole-
vat opiskelijat 
(n=379).

Kysely. Tavoitetietoisuus ei ollut yhtey-
dessä opintomenestykseen. 
Kehittävä arviointi toteutui osit-
tain kliinisessä opiskelussa mutta 
ei tietopuolisessa opiskelussa.

Kelly B (1992) Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden ammatilli-
nen itsekäsitys ja sii-
hen vaikuttavat teki-
jät.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat, koulutuksen 
loppuvaihe(n=23).

Haastattelut, joiden ana-
lyysi jatkuvan vertailun 
menetelmällä.

Opiskelijoiden ammatillista itse-
käsitys perustui käsitykseen 
itsestä hoivaajana (caring). Vai-
kuttavat tekijät olivat roolimallit: 
hoitohenkilökunta, ohjaajat, perhe 
ja ystävät.
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Kuokkanen R 
(1992)

Opiskelijoiden kriitti-
sen ajattelun ilmene-
minen päätöksenteon 
oppimisessa.

Kliinisen opiskelu-
jakson osastotunnit 
(n=11), sairaanhoi-
don opiskelijat 
(n=32).

Nauhoitettujen osasto-
tuntien analysointi.

Opiskelijoiden oppiminen edusti 
pintasuuntautunutta mekaanista 
oppimista, josta puuttui kriittinen 
ajattelu.

Aavarinne H 
(1993)

Opiskelijoiden ohja-
uksellisten ja opetuk-
sellisten valmiuksien 
kehittyminen sairaan-
hoitajakoulutuksessa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=456) ja 
opettajat (n=263).

Kyselylomake. Opiskelijat tiedostivat potilaan 
ohjauksen osaprosesseja, mutta 
eivät hallinneet potilaan ohjauk-
sen ja opetuksen kokonaisuutta.

Iwasiw CL & 
Goldenberg D 
(1993)

Vertaisohjauksen 
merkitys hoitamaan 
oppimiselle.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=50).

Clinical Teaching Prefe-
rence Questionnaire 
(CTPQ).

Opiskelijatovereiden ohjaamat 
opiskelijat menestyivät harjoitte-
lussa yhtä hyvin tai paremmin 
kuin harjoittelun ohjaajan ohjaa-
mat opiskelijat.

Lengarcher CA 
(1993)

Opiskelijoiden rooli-
paineet ja itsekäsitys 
erilaisissa sairaanhoi-
tajien koulutusohjel-
missa.

Eriasteisia sairaan-
hoitajaopiskelijoita 
(n=113).

Lengacher Role Strain 
Inventory
Self-Esteem Inventory.

Opiskelijaryhmien välillä oli 
eroja. Koulutusohjelmalla oli 
yhteyttä opiskelijoiden itsekäsi-
tyksen kehittymiseen koulutuk-
sen aikana.

Quellet LL 
(1993)

Ohjaajan merkitys 
opiskelijoiden hoito-
näkemyksen kehitty-
miselle.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=103)
Kanada.

The Valiga Concept of 
Nursing Scale.

Mitä pidempi ohjaussuhde, sitä 
suurempi merkitys opiskelijan 
hoitonäkemyksen kehittymiselle.

Campbell IE, 
Larrivee L & 
Field PA, Day 
RA & Reutter L 
(1994)

Hoitamaan oppimi-
nen kliinisessä ympä-
ristössä.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=50).

Puolistruktoitu haastat-
telu.

Tärkeimmät oppimista edistävät 
tekijät harjoittelussa olivat: har-
joittelun ohjaaja ja toisten opiske-
lijoiden tuki. Harjoittelupaikan 
henkilökunnalla oli suurempi vai-
kutus opiskelijoiden hoitotyötä 
koskeviin asenteisiin kuin opetta-
jilla. Vertaistuki koostui oppimi-
sen edistämisestä, emotionaali-
sesta tuesta ja hoitotoimissa avus-
tamisesta.

Coudret NA, 
Fuchs PL, 
Roberts CS, 
Suhrheinrich 
JA & White 
AH (1994)

Sosiaalistuminen sai-
raanhoitajan rooliin.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat:
harjoittelujakson 
alussa (n=44), har-
joittelujakson 
lopussa (n=41)
harjoittelun ohjaa-
jat (n=34)
opettajat (n=18).

Nursing Role Concep-
tions Questionnaire.

Opiskelijoiden hoitotyön rooli �
näkemykset muuttuivat neljän vii-
kon harjoittelujakson aikana 
samansuuntaisiksi harjoittelupai-
kan henkilökunnan kanssa, kun ne 
harjoittelun alussa olivat olleet 
samansuuntaisia opettajien näke-
mysten kanssa.

Harvey V & 
McMurray N 
(1994)

Opiskelijan itsekäsi-
tys opintomenestyk-
sen ja urakehityksen 
ennustajana.

Ensimmäisen vuo-
den sairaanhoitaja-
opiskelijat (n=48).

Nursing Self Effi-
cacy-scale.

Opiskelijat, jotka uskoivat 
kykyihinsä hoitotyössä, olivat 
sitoutuneempia opiskeluun, heillä 
oli voimakkaampi itsekontrolli ja 
alhainen usko ulkoiseen sattu-
maan.

Rolfe G (1994) Potilaskeskeisyyden 
kehittyminen sairaan-
hoitajakoulutuksessa.

Sairaanhoitaja
opiskelijat
(n=267).

The Patient-centredness 
Multi-choice Question-
naire (PMQX).

Potilaskeskeisyyden kehittyminen 
oli yhteydessä opiskelijaryhmän 
kokoon, opiskelijakeskeiseen 
ilmapiiriin ja opiskelijoihin suh-
tautumiseen.

Andersson EP 
(1995)

Syrjäytyminen sai-
raanhoitajakoulutuk-
sessa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat
(n=41),
Ruotsi.

Critical incident. Opiskelijat käyttävät erilaisia 
strategioita selviytyäkseen opis-
kelijana hoitotyön käytännön har-
joittelussa: opiskelijan rooliin 
vetäytyminen, liittoutuminen hoi-
tohenkilökunnan kanssa, työvel-
vollisuuksien välttely.
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Beck CT 
(1995)

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden burn out �
kokemukset.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat
(n=28).

Opiskelijoiden kirjalliset 
kuvaukset tilanteista, 
joissa he olivat koke-
neensa uupumusta, burn 
out �oireita.
Colaizzin menetelmä.

Opiskelijoiden burn out �koke-
mukset liittyivät mm. opiskelun 
vaatimustasoon, ajankäytön 
ongelmiin, keskittymisongelmiin, 
motivaation laskuun ja opiskelun 
emotionaaliseen vaativuuteen.

Blomster ML & 
Vanhanen L 
(1995)

Hoitamaan oppimi-
nen teho-osastolla.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=23) ja 
hoitohenkilökunta 
(n=57).

Kyselylomake. Hoitamaan oppimisen esteenä oli 
se, että opiskelijoilla ja hoitohen-
kilökunnalla oli eri näkemys oppi-
misen kohteesta. 

du Toitt D 
(1995)

Ammatillinen sosiali-
saatio ja hoitajan 
identiteetin kehitty-
minen.

I ja III vuoden sai-
raanhoitajaopiskeli-
jat
(n=173)
kahdesta eri yliopis-
tosta
Australian Catholic 
University ja 
Queensland Univer-
sity of Technology.

Professional Socializa-
tion Scale (54 kysy-
mystä).

Suurin osa opiskelijoista sai kes-
kimääräiset tai korkeat sosialisaa-
tiopisteet. Opiskelijan ikä oli ainut 
merkitsevästi erotteleva tekijä: 
iältään vanhemmat opiskelijat sai-
vat merkitsevästi korkeammat 
sosialisaatiopisteet. Yliopistojen 
välillä ei ollut eroja, vaikka niiden 
filosofinen perusta poikkesi toisis-
taan selkeästi.

Hamill C
(1995) 

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden kokema 
stressi.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=35).

postikysely
haastattelut

Opiskelijoiden kokema stressi liit-
tyi ristiriitaan koulutuksen ja käy-
tännön välillä: opiskelija koki 
ettei hän kuulunut kumpaankaan 
ryhmään. 

Mitchinson S
(1995)

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden terveyskäsi-
tykset ja valmiudet 
terveyden edistämi-
seen perinteisessä ja 
Projekti 2000 �sai-
raanhoitajakoulutuk-
sessa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat perinteisestä 
koulutuksesta 
(n=50) ja Projekti 
2000 �koulutuk-
sesta (n=50).

Kyselylomake. Ryhmien välillä ei ollut eroja, 
vaikka Projekti 2000 �opiskelijat 
kokivat, että he olivat valmistau-
tuneet terveyden edistämiseen 
perinteisen koulutuksen opiskeli-
joita paremmin. 

Shyne Dillon R 
& Wright 
Stines P (1996)

Opiskelijoiden ja 
ohjaajien väliset hoi-
tavat kokemukset.

Lähihoitajaopiskeli-
jat (practical nurse 
(n=49), nurses� aide 
levels (n=32)).

Colaizzin fenomenologi-
nen metodi.

Opiskelijalle tärkeitä hoitavia 
kokemuksia vuorovaikutuksessa 
opettajien kanssa ovat:
läsnäolo ja ajan antaminen opiske-
lijoille
opiskelijan arvostaminen ainut-
kertaisena ihmisenä
roolimallina toimiminen

Fitzpatrick JM, 
While AE & 
Roberts JD 
(1996)

Ammatilliseen sosia-
lisaatioon vaikutta-
vat tekijät.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=99).

Puolistrukturoitu haastat-
telu.

Koulutusohjelma, harjoittelupaik-
kojen ilmapiiri, harjoittelussa 
saatu malli hyvästä hoitamisesta, 
opettajien osallistuminen harjoit-
teluun ja harjoittelua ohjaavat sai-
raanhoitajat olivat avainasemassa 
opiskelijoiden ammatillisessa 
sosialisaatiossa. 

Hanson LE & 
Smith MJ 
(1996)

Opiskelijoiden koke-
mukset vuorovaiku-
tuksesta opetushenki-
lökunnan kanssa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat kahdesta eri 
koulutusohjelmasta 
(n=17, n=15).

Haastattelut
Analyysi Giorgin meto-
dilla.

Tulokset vahvistivat aikaisem-
pien tutkimusten tuloksia.
Opiskelijoiden ja opettajien vuo-
rovaikutuksella on merkitystä 
opiskelijoiden käsitykseen hoita-
misesta.

Houltram B 
(1996)

Koulutukseen valin-
taperusteet ja opinto-
menestys.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=258).

Tiedot opiskelemaan 
hyväksytyistä opiskeli-
joista.

Pääsykoe ei ennustanut opintome-
nestystä. Iäkkäämmät opiskelijat 
menestyvät yhtä hyvin tai parem-
min kuin nuoret opiskelijat. Iäk-
käiden opiskelijoiden kesken oli 
suuria eroja opintomenestyksessä. 
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Meachin K & 
Webb C (1996)

Varttuneiden opiske-
lijoiden kokemukset 
sairaanhoitajakoulu-
tuksesta.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=38).

Kysely.
Sisällön analyysi.

Varttuneilla opiskelijoilla oli 
ongelmia lastenhoidossa, perhe-
suhteissa, opiskelutekniikassa ja 
he kokivat opiskelujärjestelyt 
joustamattomina.

Munnukka T 
(1996)

Potilaan ja opiskelija-
omahoitajan välisen 
suhteen sisältö ja 
opiskelijoiden oppi-
minen.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=3), ohjaa-
jat (n=3) ja opettaja 
(n=1).

Oppimis- ja opetuspäivä-
kirjojen analyysi.

Opiskelijoiden ja ohjaajien näke-
mykset ja tapa reflektoida oma-
hoitajasuhdetta poikkesivat toisis-
taan.

Simonson CLS 
(1996)

Hoitamisen opettami-
nen.

Opettajat (n=6) ja 
sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=12).

Haastattelu, hoitotyön 
opetuksen havainnointi.
Analyysi Watsonin teo-
rian perusteella.

Hoitamisen oppimiselle oli tär-
keää se, kuinka opettajat olivat 
vuorovaikutuksessa opiskelijoiden 
ja toisten opettajien kanssa.

Vesanto A & 
Munnukka T 
(1996)

Opiskelijoiden koke-
mukset hoitotyön 
oppimisesta käytän-
nön jaksolla.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=21).

Opiskelijoiden päiväkir-
jojen analyysi.

Omahoitajana toimiminen edisti 
hoitotyön oppimista. 

Beck DL, 
Hackett MB, 
Srivastava R, 
McKim E & 
Rockwell B 
(1997)

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden kokema 
stressi: vertaileva tut-
kimus sairaanhoi-
taja-, lääkäri-, farma-
sia- ja sosiaalityön 
opiskelijoiden kes-
ken.

Yliopisto-opiskeli-
jat (n=552).

Beck-Srivastasa Stress 
Inventory (BSSI).

Sairaanhoidon opiskelijoilla, riip-
pumatta koulutusohjelmasta ja 
opintojen vaiheesta, oli enemmän 
stressikokemuksia kuin muilla ter-
veystieteiden opiskelijoilla.

Cavanagh SJ & 
Snape J (1997)

Opiskelun aiheuttama 
stressi kätilöopiskeli-
joilla.

Kätilöopiskelijat
(n=199).

Tutkimusta varten suun-
niteltu kyselylomake, 
jossa 45 kysymystä stres-
siä aiheuttavista teki-
jöistä koulutuksessa.

Stressiä aiheuttavat tekijät muo-
dostivat kaksi faktoria: 1) opiske-
lukokemusten aiheuttama stressi 
ja 2) kotiin ja perheeseen liittyvä 
stressi.

Hupli M (1997) Hoitotyön päätöksen-
teon oppiminen.

Sairaanhoitajat 
(n=64) ja sairaan-
hoidon opiskelijat 
(n=76).

Simuloitu päätöksente-
kotilanne ja haastattelut.

Hoito-ongelmien määrittely ja 
hoidon arviointi oli molemmilla 
ryhmillä vähäistä.
Opiskelijat suoriutuivat parem-
min tiedon keruuvaiheessa, kun 
sairaanhoitajat onnistuivat opiske-
lijoita paremmin hoidon suunnit-
telussa.

Li MK (1997) Harjoittelun ohjaus: 
näkemykset tehok-
kaasta ohjauksesta 
sairaalaharjoittelussa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=81), sai-
raanhoidon opettajat 
(n=10).

Knox 6 Mogan: Nursing 
Clinical Teacher Effecti-
veness Inventory 
(NCTEI).

Vastaajien välillä ei ollut merkit-
täviä eroja siinä, mitä ohjaajan 
ominaisuuksia he pitivät tärkeinä. 
Tärkeää oli mm. selkeys, hyvänä 
roolimallina toimiminen ja se, 
ettei nolaa opiskelijaa toisten 
edessä.

Liegler RM 
(1997)

Sairaanhoitajaopis-
keljoiden tyytyväi-
syys opiskeluunsa.

Naisopiskelijat 
(n=195)
USA.

Social Integration with 
Faculty-scale
ja
Social Integration with 
Peers-scale.

Opiskelijoiden opiskeluun tyyty-
väisyyttä ennustivat:
opintomenestys
tyytyväisyys opetustiloihin ja pal-
veluihin
tyytyväisyys opettajiin
sosiaalinen vuorovaikutus opiske-
lutovereiden kanssa

Thornton T 
(1997)

Opiskelijoiden näke-
mykset biologisten, 
käyttäytymistietei-
den ja sosiaalitietei-
den opiskelusta sai-
raanhoitajakoulutuk-
sessa.

Toisen vuosikurs-
sin sairaanhoitaja-
opiskelijat (n=108).

Avoimet kysymykset 
suhtautumsiesta ko. 
oppiaineisiin.

Opiskelijoiden näkemys hoito-
työstä vaikuttaa siihen, mitä kurs-
seja he valitsevat ja kuinka he 
syventyvät ko. oppiaineiden opis-
keluun, ko. kurssien merkitystä 
arvioidaan sen perusteella, minkä-
lainen näkemys opiskelijalla on 
hoitotyön käytännöstä.
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Arthur D & 
Thorne S 
(1998)

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden ammatilli-
nen itsekäsitys.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=127) nel-
jästä eri sairaanhoi-
tajien koulutusoh-
jelmasta,
Kanada.

The Professional Self 
Concept of Nurses 
Instrument (PSCNI).

Mitä pidemmällä opiskelijat olivat 
opinnoissaan ja mitä enemmän 
heillä oli käytännön kokemusta 
hoitotyössä, sitä vahvempi amma-
tillinen itsenäkemys heillä oli

Chalmers KI, 
Luker KA & 
Bramadat IJ 
(1998)

Tiedot ja asennoitu-
minen perustervey-
denhuoltoon.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=356) nel-
jästä erilaisesta kou-
lutusohjelmasta.

Primary Health Care 
Questionnaire (PHCQ).

Opiskelijoiden välillä oli merkit-
täviä eroja heidän tiedoissaan ja 
asennoitumisessaan perustervey-
denhuoltoon. Yliopistokoulutuk-
sessa olevien opiskelijoiden tieto-
taso parani merkittävästi koulu-
tuksen aikana, kun Diploma- 
tason opiskelijoiden tietotaso 
heikkeni koulutuksen aikana. 

Cowman S 
(1998)

Sairaanhoitajaopiske-
lijoiden oppimistyyli.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=1005)
perinteisestä ja 
uudistetusta koulu-
tusohjelmasta.

Approaches to Learning 
Inventory.

Opiskelijoiden opiskeluorientaati-
ossa oli eroja.
Tärkeimmät oppimiseen vaikutta-
vat tekijät olivat: miten opiskelija 
on ymmärtänyt opiskelutehtävän, 
miten arvioidaan, mitä opetusme-
netelmiä käytetään ja minkälai-
nen oppimisympäristö on.

Glackin M & 
Glackin M 
(1998)

Varttuneiden opiske-
lijoiden kokemukset 
opiskelustaan.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=92), ikä 
yli 21 vuotta.

Tutkimusta varten suun-
niteltu kyselylomake.

Vanhempien opiskelijoiden opis-
keluongelmat liittyivät moniin eri-
laisiin tekijöihin: talous, perhe, 
opiskelukulttuuri

Lauder W & 
Cuthbertson P 
(1998)

Aikuisopiskelijoiden 
perheeseen ja talou-
delliseen tilanteeseen 
liittyvät ongelmat sai-
raanhoitajakoulutuk-
sen aikana.

Aikuisopiskelijat, 
sairaanhoitajakoulu-
tus (n=58).

Tutkimusta varten suun-
niteltu kysely (postiky-
sely).

Useimmilla aikuisopiskelijoilla 
oli taloudellisia, lastenhoitoon, 
ihmissuhteisiin ja perheeseen liit-
tyviä ongelmia.

Halme SL 
(1998)

Hoitotyöhön liitty-
vän kriittisen ajatte-
lun kehittyminen hoi-
totyön koulutuksessa.

1) terveydenhuol-
lonopettajat (n=52), 
2) terveydenhuol-
lonopettajat (n=249, 
hoitotyön opiskeli-
jat (n=38).

Kysely, oppimistilantei-
den videointi.

Kriittinen ajattelu korostui oppi-
laitosten ja työelämän yhteistyö-
projekteissa. Terveydenhuollon 
opettajien näkemysten muuttumi-
nen lisäsi kriittisen ajattelun kehit-
tymisen mahdollisuuksia.

Sarajärvi A 
(1998)

Sairaanhoidon opis-
kelijoiden näkemys 
hoitotyöstä koulutuk-
sen alkuvaiheessa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat
(n=35). 

Esseet, haastattelut. Opiskelijoiden näkemykset hoito-
työstä olivat tilannesidonnaisia ja 
liittyivät päivittäisiin toimintoihin. 

Severinsson EI 
(1998)

Opiskelijaohjausko-
keilun vaikutusten 
arviointi.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=28).

Tutkimusta varten suun-
niteltu kyselylomake.

Tehostettu ohjaus ensimmäisellä 
harjoittelujaksolla edisti opiskeli-
joiden hoitamaan oppimista: hoi-
totilanteiden ymmärtäminen 
parani, vuorovaikutustaidot kehit-
tyivät, potilaiden tarpeiden tunnis-
taminen kehittyi, samoin ohjausti-
lanteet tukivat myönteisesti opis-
kelijan henkilökohtaista kehitty-
mistä ja työtyytyväisyyttä.

Spouse J (1998) Hoitotyön käytännön 
opiskelun ohjaus.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=7).

Seurantatutkimus
Havainnointi, haastatte-
lut ja opiskelijoiden 
dokumentit.

Tiivis suhde ohjaajaan edisti opis-
kelijoiden ammatillista kehitty-
mistä ja hoitotyöhön sitoutumista.
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Vanhanen L, 
Mäkitalo O & 
Pietilä AM 
(1998)

Opiskelijoiden näke-
mykset hoitamaan 
oppimisesta ja siihen 
vaikuttavista teki-
jöistä koulutuksen 
alussa.

Sairaanhoitajaopis-
kelijat (n=64).

Kyselylomake. Opiskelijat pitivät käyttäytymis-
tieteiden ja lääketieteen opintoja 
tärkeimpinä. He eivät pitäneet 
yhteistyötä toisten opiskelijoiden 
ja ohjaajien kanssa merkittävänä 
oppimiselleen. Opiskelun tavoit-
teita olivat ammatillisen pätevyy-
den saavuttaminen ja henkilökoh-
tainen kehittyminen.

Holland K 
(1999)

Sairaanhoitajan roo-
lin omaksuminen.

Neljä sairaanhoi-
don opiskelijaryh-
mää. 

Avoin kyselylomake,
Haastattelut, etnografi-
nen tutkimus.

Opiskelijat kokivat roolikonflik-
tin opiskelijan roolin ja käytännön 
työntekijän roolin välillä. Sairaan-
hoitajan ammatti pysyi läpi koulu-
tuksen idealisoituna hoivatyönä. 

Karttunen P 
(1999)

Sairaanhoidon opis-
kelijoiden näkemys 
tiedosta ja tiedon suh-
teista käytännön toi-
mintaan.

Sairaanhoidon opis-
kelijat (n=38).

Esseet, teemahaastatte-
lut.

Opiskelijat kuvasivat tiedon 
muuttumista käytännön hoito-
työssä toimimien seurauksena, 
tilannekohtaisen päätöksenteon 
kehittymisenä, hoitotaidossa 
kehittymisenä ja käytännön hoito-
työssä saatujen mallien seurauk-
sena.

Stenfors P 
(1999)

Tieteellisen ja kriitti-
sen ajattelun kehitys 
hoitotyön koulutuk-
sessa.

Sairaanhoitaja-, ter-
veydenhoitaja- ja 
kätilöopiskelijat 
(n=105).

Kysely, seurantatutki-
mus.

Opintojen lopussa opiskelijoiden 
tiedollinen orientaatio oli poikki-
tieteellinen. 19 % oli toiminnalli-
sesti orientoituneita ja 15 % hoito-
tieteellisesti orientoituneita.
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Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat
Opiskelija Sukupuoli Työkokemus Terveydenhuollonkoulutus Muu koulutus Erik.ala
1. mies � � x siki
2. nainen x � � th
3. nainen  � � � th
4. nainen x msh  � th
5. nainen x lh � th
6. nainen � � � th
7. nainen  x lh � th
8.  nainen x lh  � th
9. nainen � � � siki
10. nainen x ph � siki
11. mies  x � x psyk
12. nainen x � � psyk
13. nainen x kh � psyk
14. nainen � ph � siki
15. nainen x lh � siki
16. nainen  � � x psyk
17. nainen x koh  � siki
18. mies � mth � psyk
19. mies x ph � siki
20. nainen x lh � psyk
21. nainen  � � � psyk
22. nainen x mth  � psyk
23. mies x lvsk x  siki
24. nainen � � � psyk
25. nainen x mth � psyk
26. nainen  � � � siki
27. nainen � � � siki
28. nainen � � � psyk
29. nainen � � � siki
30.  nainen � � � psyk
31. nainen  � ph � siki
32. nainen x ph  � siki
33. nainen � � � siki
34. nainen x ph � psyk
35. nainen x msh � psyk

Yht. 5M/30N  16E/19K 16E/19K 31E/46K 14siki
7th

14psyk
(kh=kuntohoitaja, koh=kodinhoitaja, lh=lastenhoitaja, lvsk=lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, msh=mielisairaanhoitaja, 
mth=mielenterveyshoitaja, ph=perushoitaja)
(siki=sisätauti-kirurginen sairaanhoito, th=terveydenhoito, psyk=psykiatrinen sairaanhoito)(M=miehiä, N=naisia, E=ei työko-
kemusta tai koulutusta, K=kyllä työkokemusta tai koulutusta)
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Paneeliarviointilomake I: mittarin sisäisen yhtäpitävyyden arviointi

Ryhmä: ____________________________________________________________
Paikka: ____________________________________________________________

Vastaa oman mielipiteesi mukaisesti

A Kuuluvatko nämä väittämät lomakkeeseen? Jos olet sitä mieltä, että kyseinen väittämä sopii yhteen
muiden väittämien kanssa YMPYRÖI K=kyllä. Jos väittämä ei mielestäsi liity mitenkään muihin
esitettyihin väittämiin YMPYRÖI E=ei.

B Jos väittämä ei mielestäsi kuulu tähän lomakkeeseen, kerro lyhyesti miksi. Voit jatkaa myös sivun
kääntöpuolelle.

LÄMMIN KIITOS YHTEISTYÖSTÄ

10. Hoitajana minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni. K            E            KOMMENTIT
12. Hoitaminen on kutsumustyötä. K            E            KOMMENTIT
13. Olen lapsesta saakka haaveillut, että minusta tulee hoitaja. K            E            KOMMENTIT
14. Odotan tältä koulutukselta mahdollisuutta kehittyä ihmisenä. K            E            KOMMENTIT
15. Hoitajana toimiminen antaa elämälleni merkityksellisen sisällön. K            E            KOMMENTIT
16. Olen vakuuttunut, että minusta tulee hyvä hoitaja. K            E            KOMMENTIT
17. Mielestäni hoitamisen perusta on rakkaudessa elämään. K            E            KOMMENTIT
18. Hoitajana otan vastuun ihmisistä, joita hoidan. K            E            KOMMENTIT
19. Tärkeintä hoitamisessa on ihmisen kunnioittaminen. K            E            KOMMENTIT
20. Hoitamisen tavoitteena on hoidettavan fyysisten ja psyykkisten tarpei-
den tyydyttäminen.

K            E            KOMMENTIT

21. Hoitamisen tavoitteena on lisätä hoidettavan hyvinvointia. K            E            KOMMENTIT
22. Valitsin tämän ammatin monipuolisten työmahdollisuuksien perus-
teella.

K            E            KOMMENTIT

23. Hoitotyössä voin valita tehtäväalueeni henkilökohtaisen kiinnostukseni 
perusteella.

K            E            KOMMENTIT

24. Tämä koulutus antaa minulle mahdollisuuden edetä urallani. K            E            KOMMENTIT
25. Minulle on tärkeää, että saan opiskella hoitotyötä. K            E            KOMMENTIT
26. Hoitotyössä voin oppia tuntemaan itseäni ja muita ihmisiä paremmin 
kuin muilla aloilla.

K            E            KOMMENTIT

27. Hoitajana voin vaikuttaa ihmisten terveys-käyttäytymiseen. K            E            KOMMENTIT
28. Mielestäni hoitajan tärkeimpiä ominaisuuksia on henkinen vahvuus. K            E            KOMMENTIT
29. Hoitotyössä voin käyttää omaa persoonallisuuttani työvälineenä. K            E            KOMMENTIT
30. En olisi aloittanut opiskelua tässä koulutuksessa, jos olisin joutunut 
muuttamaan pois perheeni luota.

K            E            KOMMENTIT

31. Hain tähän koulutukseen, koska olin jäämässä työttömäksi. K            E            KOMMENTIT
32. Olisin hakenut tähän koulutukseen aikaisemmin, mutta se ei ollut mah-
dollista perheeni asuinpaikan vuoksi.

K            E            KOMMENTIT

33. Opiskeluni edellytyksenä on perheeni taloudellinen tilanne. K            E            KOMMENTIT
34. En halua tehdä elämässäni valintoja, jotka uhkaavat perheeni yhdessä-
oloa.

K            E            KOMMENTIT

35. Tärkeintä elämässäni on perheeni hyvinvointi. K            E            KOMMENTIT
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Paneeliarviointilomake II: mittarin luettavuuden ja sisältövaliditeetin arviointi

Ryhmä: ____________________________________________________________
Paikka: ____________________________________________________________
1.Hoivasuuntautumisen mittaamiseen tarkoitetut kysymykset
Hoitaminen sinänsä on henkilölle palkitsevaa. Hoitamiseen liittyy 1) tunneperäisiä kokemuksia, 2)
hoitamisella on merkitystä henkilökohtaiselle kehittymiselle tai kasvulle ihmisenä ja 3) henkilö on
valmis luomaan hoitamiseen liittyviä tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi, koska
hoitaminen tuottaa tunneperäistä tyydytystä.

2.Hoitotyön asiantuntijuus �suuntautumisen mittaamiseen tarkoitetut kysymykset
Henkilöllä on 1) tiedollisesti haastavia kokemuksia hoitamisesta, 2) hoitamisen merkitys
liittyy kiinteästi haluun kehittää omaa osaamistaan hoitajana ja 3) osaaminen tuo muka-
naan mahdollisuuksia ja henkilö on valmis asettamaan tavoitteita, joiden saavuttaminen
takaa kehittymisen.

Kokemusulottuvuus: Onko väittämä mie-
lestäsi luettava ja sel-
keä? Vastaa kyllä tai 
ei! Miten muuttaisit 
väittämää, jos haluat 
sitä selkiytettävän? 
Kirjoita ehdotuksesi!

Vastaako väittämä yllä 
olevaa määritelmää? 
Ympyröi mielipidettäsi 
vastaava vaihtoehto:
1=täysin sopimaton
2=melko sopimaton
3=melko sopiva
4=täysin sopiva

13. Olen lapsesta saakka haaveillut, että minusta tulee hoitaja. 1     2     3     4
16. Olen vakuuttunut, että minusta tulee hyvä hoitaja. 1     2     3     4
Hoitamisen merkitys -ulottuvuus:
12. Hoitaminen on kutsumustyötä. 1     2     3     4
11. Hoitajalla täytyy olla vahva tarve hoitaa. 1     2     3     4
17. Mielestäni hoitamisen perusta on rakkaudessa elämään. 1     2     3     4
18. Hoitajan otan vastuun ihmisistä, joita hoidan. 1     2     3     4
19. Tärkeintä hoitamisessa on ihmisen kunnioittaminen. 1     2     3     4

Tavoiteulottuvuus:
10. Hoitajana minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni. 1     2     3     4
14. Odotan tältä koulutukselta mahdollisuutta kehittyä ihmi-
senä.

1     2     3     4

15. Hoitajana toimiminen antaa elämälleni mer-kityksellisen 
sisällön.

1     2     3     4

20. Hoitamisen tavoitteena on hoidettavan fyysisten ja psyyk-
kisten tarpeiden tyydyttäminen.

1     2     3     4

21. Hoitamisen tavoitteena on lisätä hoidettavan hyvinvointia. 1     2     3     4
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3.Ansiotyösuuntautumisen mittaamiseen tarkoitetut kysymykset
1) Henkilöllä ei välttämättä ole ollut kosketusta hoitamiseen tai hoitokokemukset eivät
ole häntä koskettaneet, 2) hoitamisella sinänsä ei ole merkitystä henkilölle, vaan se mah-
dollistaa muiden tärkeiden asioiden toteutumisen, 3) hoitamiseen liitetyt tavoitteet koske-
vat henkilölle muiden tärkeiden asioiden ylläpitämistä tai saavuttamista. Esimerkiksi työ-
paikka takaa palkan, jolla voi toteuttaa elämässä tärkeitä asioita.

Kokemusulottuvuus: Onko väittämä mie-
lestäsi luettava ja 
selkeä? Vastaa kyllä 
tai ei! Miten muut-
taisit väittämää, jos 
haluat sitä selkiytet-
tävän? Kirjoita 
ehdotuksesi!

Vastaako väittämä yllä 
olevaa määritelmää?
Ympyröi mielipidettäsi 
vastaava vaihtoehto:
1=täysin sopimaton
2=melko sopimaton
3=melko sopiva
4=täysin sopiva

22. Valitsin tämän ammatin monipuolisten työ-mahdollisuuk-
sien perusteella.

1     2     3     4

Hoitamisen merkitys -ulottuvuus:
25. Minulle on tärkeää, että saan opiskella hoitotyötä. 1     2     3     4
28. Mielestäni hoitajan tärkeimpiä ominaisuuksia on henki-
nen vahvuus.

1     2     3     4

29. Hoitotyössä voin käyttää omaa persoonallisuuttani työvä-
lineenä.

1     2     3     4

27. Hoitajana voin vaikuttaa ihmisten terveys-käyttäytymi-
seen.

1     2     3     4

Tavoiteulottuvuus:
23. Hoitotyössä voin valita tehtäväalueeni henki-lökohtaisen 
kiinnostukseni perusteella.

1     2     3     4

24. Tämä koulutus antaa minulle mahdollisuuden edetä ural-
lani.

1     2     3     4

26. Hoitotyössä voin oppia tuntemaan itseäni ja muita ihmisiä 
paremmin kuin muilla aloilla.

1     2     3     4

Kokemusulottuvuus: Onko väittämä mieles-
täsi luettava ja selkeä? 
Vastaa kyllä tai ei! Miten 
muuttaisit väittämää, jos 
haluat sitä selkiytettävän? 
Kirjoita ehdotuksesi!

Vastaako väittämä yllä 
olevaa määritelmää? 
Ympyröi mielipidettäsi 
vastaava vaihtoehto:
1=täysin sopimaton
2=melko sopimaton
3=melko sopiva
4=täysin sopiva

30. En olisi aloittanut opiskelua tässä koulutuksessa, jos 
olisin joutunut muuttamaan pois perheeni luota.

1     2     3     4

32. Olisin hakenut tähän koulutukseen aikaisemmin, 
mutta se ei ollut mahdollista perheeni asuinpaikan vuoksi.

1     2     3     4

33. Opiskeluni edellytyksenä on perheeni taloudellinen 
tilanne.

1     2     3     4

Hoitamisen merkitys -ulottuvuus:
31. Hain tähän koulutukseen, koska olin jäämässä työttö-
mäksi.

1     2     3     4
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Tavoiteulottuvuus:
34. En halua tehdä elämässäni valintoja, jotka uhkaavat 
perheeni yhdessäoloa.

1     2     3     4

35. Tärkeintä elämässäni on perheeni hyvinvointi. 1     2     3     4
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Testattu Suuntautuminen hoitamiseen �kyselylomake 

I Opiskelijan taustatiedot

1.sukupuoli
2. ikä (syntymävuosi)
3.perhetilanne: a) naimaton, asuu yksin, b) naimisissa tai avoliitossa, c) eronnut, d) leski
4. lapset: a) lapsia (kuinka monta?), b) ei lapsia
5.hoitotyön työkokemus: a) luontaisen hoitamisen kokemuksia, b) ammatillisen hoitoyön 

kokemusta, c) harrastukset esim. SPR:ssä
6.opiskelun vaihe: a)ensimmäinen vuosi, b) toinen / kolmas vuosi, c) viimeinen vuosi
7.ongelmat opiskelun aikana: a) motivaatio-ongelmia, b) henkilökohtaisia ongelmia (talo-

udellisia, lapsen hoito-ongelmia), c) tyytymättömyyttä oppisisältöihin ja opiskelujärjes-
telyihin

8.päätös pysyä hoitoalalla: a) harkitsee vakavasti alan vaihtoa opintojen aikana tai jälkeen, 
b) aikoo pysyä hoitoalalla

II Hoivasuuntautuminen

1.Olen lapsesta saakka haaveillut, että minusta tulee hoitaja. (hoiva / kokemukset)
2.Hoitaminen on kutsumustyötä. (hoiva / merkitys)
3.Hoitajalla täytyy olla vahva tarve hoitaa. (hoiva / merkitys)
4.Mielestäni hoitamisen perusta on rakkaudessa elämään. (hoiva / merkitys)
5.Hoitotyö antaa elämälleni merkityksellisen sisällön. (hoiva / tavoite)
6.Hoitajana minulla on mahdollisuus kehittää itseäni. (hoiva / tavoite)

III Hoitotyön asiantuntijuus -suuntautuminen

1.Valitsin hoitotyön hyvien työmahdollisuuksien vuoksi. (asiantuntijuus / kokemukset)
2.Hoitajana voin vaikuttaa ihmisten terveystottumuksiin. (asiantuntijuus / merkitys)
3.Hoitajan tärkeimpiä ominaisuuksia on henkinen vahvuus. (asiantuntijuus / merkitys)
4.Hoitotyössä voin valita tehtäväalueeni henkilökohtaisen kiinnostukseni perusteella. 

(asiantuntijuus / tavoite)
5.Tämä koulutus antaa minulle mahdollisuuden edetä urallani. (asiantuntijuus / tavoite)
6.Hoitotyössä voin oppia tuntemaan itseäni ja muita ihmisiä paremmin kuin muilla aloilla. 

(asiantuntijuus / tavoite)

IV Ansiotyösuuntautuminen

1.En olisi aloittanut opiskelua tässä koulutuksessa, jos olisin joutunut muuttamaan pois 
perheeni luota. (ansiotyö / kokemukset)

2.Olisin hakenut tähän koulutukseen aikaisemmin, mutta se ei ollut mahdollista perheeni 
asuinpaikan vuoksi. (ansiotyö / kokemukset)

3.Opiskeluni edellytyksenä on perheeni taloudellinen tilanne. (ansiotyö / kokemukset)
4.Hain tähän koulutukseen, koska olin jäämässä / jäänyt työttömäksi. (ansiotyö / merki-

tys)
5.En halua tehdä elämässäni valintoja, jotka vaarantavat perheeni yhdessäolon. (ansiotyö / 

tavoite)
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Luokittelurunko: opiskelijoiden kokemukset hoitamisesta ja hoitamaan oppimisesta kou-
lutuksen aikana.

Opiskelijoiden kokemukset 
hoitamisesta ja hoitamaan 
oppimisesta koulutuksen 
aikana

Kokemukset hoitamisesta huolenpi-
tona ja välittämisenä (mitä, miten, 
keiden kanssa)

Kokemukset ammatillisesta hoitotyöstä 
(mitä, miten, keiden kanssa)

teoriaopiskelussa

käytännön opiskelussa

opiskelijaryhmässä

omassa elämässä
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