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Abstract

The purpose of the study was to describe and analyse the leadership styles of nurse managers as
part of the leadership culture in health centre wards. The aim was to produce scientific knowledge
about nurse managers’ leadership styles and the factors affecting them, and about the sufficiency
of their leadership style knowledge and skills. 

The study was conducted using a mixed method approach. In the first phase, the leadership
styles of nurse managers were examined systematically with the aid of a literature review. The
material consisted of 45 scientific articles that focused on or touched upon leadership styles. The
approach in the second phase of the study was qualitative. Data were collected from nurse
managers (n = 13), nurse directors (n = 10) and nursing staff (n = 11) using themed interviews.
The data were analysed using inductive content analysis. The approach in the third phase was
quantitative. Data were collected from nurse managers (n = 252) in health centre wards using
questionnaires. The data were collected using a stratified sample based on the number of nurse
managers in the health centres. The data were analysed with descriptive statistics. 

The results indicated that nurse managers’ leadership styles were influenced by the flow of
information, organisational values, previous supervisors, nurse managers’ training and values, the
staff working under the nurse managers and collaboration. The nurse managers reported using four
resonant leadership styles: visionary, coaching, affiliate and democratic leadership style, while
commanding leadership style was used among dissonant styles. According to nurse directors and
nursing staff, nurse managers also used isolating leadership style. Leadership styles affected
collaboration, staff well-being and commitment to work, the operation of the work unit and
development work as well as the atmosphere within the organisation. Nurse managers reported
visionary leadership style as the most important and isolating leadership style as the least
important leadership style. 

Through self-reflection, nurse managers could increase their knowledge on the use of different
leadership styles and their effects and use them in an appropriate manner. Leadership styles where
employees are seen as having a participatory and active role have become increasingly more
common. Resonant leadership styles have a positive impact on staff work satisfaction,
professional development and staff retention. These factors have a positive effect on the quality of
patient care. 

The information generated by the study may be utilised in basic, continued and further nursing
education. 

Keywords: emotional intelligence, leadership style, Mixed Methods, nurse managers
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida, mitä ovat hoitotyön osastonhoitajien johta-
mistyylit osana johtamiskulttuuria terveyskeskusten vuodeosastoilla. Tavoitteena oli tuottaa tie-
teellistä tietoa osastonhoitajien käyttämistä johtamistyyleistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä
sekä heidän johtamistyylitietojensa ja -taitojensa riittävyydestä. 

Tutkimuksessa on käytetty monimenetelmällistä tutkimusmenetelmää. Ensimmäisessä vai-
heessa hoitotyön johtajien johtamistyylejä tarkasteltiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen
avulla. Aineisto koostui 45 johtamistyylejä käsittelevästä tai niitä sivuavasta tieteellisestä julkai-
susta. Toisen vaiheen lähestymistapa oli kvalitatiivinen ja aineistot kerättiin osastonhoitajilta
(n = 13), ylihoitajilta (n = 10) ja hoitohenkilökunnalta (n = 11) teemahaastatteluilla. Aineistot
analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Kolmannen vaiheen lähestymistapa oli kvantita-
tiivinen ja aineisto kerättiin kyselylomakkeilla terveyskeskusten vuodeosastojen osastonhoitajil-
ta (n = 252). Aineisto kerättiin käyttäen ositettua otantaa terveyskeskusten osastonhoitajaluku-
määrittäin. Aineisto analysoitiin kuvailevan tilastotieteen menetelmillä. 

Tulosten mukaan osastonhoitajien johtamistyyleihin vaikuttivat tiedonkulku, organisaation
arvot, aiemmat esimiehet, osastonhoitajien koulutus ja arvot, osastonhoitajien alaiset työntekijät
sekä yhteistyö. Osastonhoitajat kuvasivat käyttävänsä neljää resonoivaa johtamistyyliä, jotka oli-
vat visionäärinen, valmentava, välittävä ja demokraattinen, kun taas ei- resonoivista johtamis-
tyyleistä he käyttivät komentavaa johtamistyyliä. Ylihoitajien ja henkilökunnan mukaan osas-
tonhoitajat käyttivät myös eristäytyvää johtamistyyliä. Johtamistyylit vaikuttivat yhteistyöhön,
työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitoutumiseen, työyksikön toimintaan ja kehittämistyöhön
sekä organisaation ilmapiiriin. Tärkeimpänä johtamistyylinä osastonhoitajat raportoivat visio-
näärisen ja vähiten tärkeänä eristäytyvän. 

Itsereflektion kautta osastonhoitajat voisivat vahvistaa tietojaan eri johtamistyylien käytöstä
ja niiden vaikutuksista sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Johtamistyylit, joissa
työntekijät nähdään osallistuvassa ja aktiivisessa roolissa, ovat yleistyneet. Resonoivat johtamis-
tyylit vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen, ammatilliseen kehittymiseen
ja työssä pysymiseen. Nämä tekijät vaikuttavat potilaiden hoidon laatuun myönteisesti. 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisen perus-, jatko- ja täy-
dennyskoulutuksessa. 

Asiasanat: johtamistyyli, Mixed Methods, osastonhoitajat, tunneäly
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa terveyskeskusten 

vuodeosastojen osastonhoitajien käyttämistä johtamistyyleistä ja niihin vaikutta-

vista tekijöistä sekä heidän johtamistyylitietojensa ja -taitojensa riittävyydestä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, mitä ovat hoitotyön osaston-

hoitajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria terveyskeskusten vuodeosastoil-

la. Johtamistyylien tunnistamisen kautta osastonhoitajilla on mahdollisuus käyttää 

erilaisia johtamistyylejä tarkoituksenmukaisesti siten, että ne edistävät laadukasta 

ja turvallista potilaiden hoitoa. Osastonhoitajien työn merkitys työntekijöiden 

tukena korostuu tällä hetkellä, kun suomalainen yhteiskunta ja terveydenhuolto 

elävät monien muutosten keskellä. Toukokuussa 2011 voimaan tulleen terveyden-

huoltolain (Terveydenhuoltolaki 2010) tarkoituksena on vahvistaa perustervey-

denhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen 

saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla halutaan myös varmistaa perustervey-

denhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2010b.) Myös vanheneva väestö, työvoiman saatavuuden 

heikkeneminen (Huston 2008, Carney 2009), väestön monikulttuuristuminen, 

uusiutuvat hoitomuodot, sähköiset tietojärjestelmät sekä terveellisestä työympä-

ristöstä huolehtiminen (Farag ym. 2009, Tomey 2009, Weberg 2010) asettavat 

suuria haasteita terveydenhuollon johtamiselle. Valtakunnallisella tasolla nämä 

haasteet on huomioitu sekä Sosiaali- ja terveysministeriön 2011 päättyneen Kaste-

ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa (2008–2011) että uudessa Kaste-

ohjelmassa (2012–2015), joissa kummassakin toimenpiteiksi on kirjattu muun 

muassa johtamiskäytäntöjen uudistaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edis-

täminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2009b, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a).  

Edellisen kerran suomalainen terveydenhuolto uudistui merkittävästi vuonna 

1972, kun voimaan tuli kansanterveyslaki, jonka tavoitteena oli siirtää terveyden-

huollon painopistettä perusterveydenhuollon kehittämiseen. Tällöin jokaisen kun-

nan oli perustettava yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa terveyskeskus, jo-

hon yhdistettiin erilaiset yleislääkärijohtoiset toiminnot, kuten pitkäaikaissairai-

den osastohoito, neuvolat ja yleislääkärin vastaanotto. Samanaikaisesti valtaosa 

yleislääkärijohtoisista paikallissairaaloista siirrettiin terveyskeskusten vuodeosas-

toiksi. (Teperi & Vuorenkoski 2005.) Kokon ym. (2009) mukaan laajamittaisen 

sairaalahoidon sisältyminen perusterveydenhuoltoon ”vuodeosastopalveluina” 

oli/on kansainvälinen erikoisuus. Hallinnollisesti 1970-luvulla ohje- ja johtosään-
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nöt korostivat sairaaloiden perinteisiä, lääketieteen asemaan perustuvia valtara-

kenteita sivuuttaen hoitotyön johtamisen aseman kirkastamisen esimerkiksi osas-

tonhoitajilla (Narinen 2000, Surakka 2006). 

Tarkasteltaessa perusterveydenhuoltoa 2010-luvulla voidaan todeta, että se on 

edelleen kunnallisten terveyskeskusten omaa tai kuntayhtymän toimintaa, kun 

taas erikoissairaanhoidon järjestää 20 sairaanhoitopiirikuntayhtymää (Mattila 

2011). Viime vuosina on alettu nivoa yhteen erikoissairaanhoidon ja perustervey-

denhuollon, jossakin myös sosiaalitoimen organisaatioita. Tällaisia organisaatioita 

ovat esimerkiksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä sekä Itä-Savon sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI). Vuoden 2012 aikana on edennyt myös 

sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelurakenneuudistuksen valmistelu, mikä 

osaltaan tullee vaikuttamaan tulevaisuudessa terveydenhuollon palvelujen järjes-

tämiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b). Voidaankin todeta, että tervey-

denhuollon organisaatiot ovat muotoutumassa erilaisin, uusin tavoin. Sen sijaan 

johtajuuden uusiutuminen on ollut jossain määrin selkiytymätöntä. Johtajuutta 

tarkastellessaan Virtanen (2010) huomasi, että sairaalayhteisöjen johtajien vastuu- 

ja valtasuhteet ovat osin epämääräisiä ja epäjohdonmukaisia. Sekä lääkäri- että 

hoitajajohtajilla on oma toimintakenttänsä, jonka he hoitavat yleensä itsenäisesti.  

Hoitotyön johtajina Suomessa ovat vuosikymmeniä toimineet osastonhoitajat 

ja ylihoitajat, joiden voidaan katsoa kuuluvan terveydenhuollon keskijohtoon. 

Vuoden 2009 tilaston mukaan terveydenhuollossa työskenteli 3070 osastonhoita-

jaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010a.) Viime vuosien aikana osastonhoita-

jien nimikkeet ovat osissa organisaatioita muuttuneet esimerkiksi palveluesimie-

hiksi. (Halmeenmäki 2009). Yhä edelleen osastonhoitajien johtamisvastuun mää-

rittely on ollut epäselvää siten, että heidän työnsä on sekoitus virallista ja epävi-

rallista valtaa sekä legitiimiä ja ei-legitiimiä vastuuta. Osastonhoitajien toimivalta, 

asema ja päätöksentekomahdollisuudet ovat epäselvät. (Simoila 2003, Virtanen 

2010.) 

Suomalaisen väestön ikääntyessä myös osastonhoitajista lähes puolet 

(45,9 %) saavuttaa eläkeiän vuoteen 2020 mennessä. Samanaikaisesti osastonhoi-

tajien merkitys lähijohtajina tulee korostumaan organisaatiomuutoksissa, ja toi-

mintakulttuurin muutos edellyttää heiltä monenlaisia johtamistaitoja (Simoila 

2003). Uusien osastonhoitajien rekrytointia on leimannut erilaiset, vaihtelevat 

osastonhoitajien kelpoisuusehdot. Osastonhoitajan pätevyyden antoi aiemmin 

sairaanhoitajan koulutuksen jälkeinen erikoistumiskoulutus, joka päättyi 1990-

luvulla. Viime vuosina osastonhoitajien valinnassa kelpoisuuden antavina koulu-

tuskriteereinä ovat olleet esimerkiksi sairaanhoitaja täydennettynä lähijohtamisen 
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opinnoilla, sairaanhoitaja AMK- tai YMK- tutkinto sekä soveltuvat tiedekorkea-

koulututkinnot, kuten terveystieteiden kandidaatti- ja maisteritutkinnot sekä hal-

lintotieteiden maisteritutkinto. Valintakriteerien kirjavuuden pohjalta voidaan 

päätellä, että osastonhoitajien koulutus ja sitä kautta saadut johtamisvalmiudet 

vaihtelevat suuresti. Osastonhoitajien koulutuskysymysten ratkaiseminen ja sel-

kiyttäminen olisikin ajankohtaista ja tärkeää (Halmeenmäki 2009). 

Tulevaisuudessa terveydenhuollon johtamisessa korostuvat taidot ymmärtää 

terveydenhuollon monikerroksisuus ammatinharjoittamisen perinteestä byrokraat-

tiseen hallintomalliin ja prosessiteollisuuden toimintamalleihin asti. Johtajien on 

omaksuttava uudenlaisia tapoja ajatella ja järjestää potilaiden hoito (Carney 

2009). Osastonhoitajien tulevaisuuden työn yhtenä haasteena voidaan nähdä ter-

veydenhuollon lähivuosille ehdotetut muutokset, joiden toivotaan vaikuttavan 

toiminnan rakenteisiin, prosesseihin ja tehokkuuteen unohtamatta taloudellisia 

näkökohtia. Yksi näistä muutoksista kohdistuu terveyskeskusten vuodeosastohoi-

don uudistamiseen. Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksessa esitetään ikäänty-

neiden pitkäaikaishoivan/-hoidon uudistamista rakenteita ja toimintatapoja muut-

tamalla siten, että sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, 

joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, korvattaisiin muilla vaihtoehdoilla. Ter-

veyskeskusten vuodeosastojen mahdolliseksi tehtäväksi esitettiin keskittyminen 

joustavasti ja nopeasti tarjolla olevaan akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto 2000.) Myös Ikähoiva-työryhmä eh-

dottaa, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan niin, että nykyises-

tä kolmella portaalla (terveyskeskussairaaloiden osastot, vanhainkodit, tehostettu 

palveluasuminen) tuotettavasta ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirry-

tään tavoitteellisesti kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. 

Tavoitteena on, että pitkäaikaishoidon laitospaikoista luovutaan pääsääntöisesti ja 

niiden sijalle lisätään, kehitetään ja tuotetaan iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toivei-

ta vastaavia asumisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sisältäviä 

palvelukonsepteja. Työryhmä esitti myös, että osana Toimiva terveys-

keskus -ohjelmaa tuotettaisiin vuoden 2011 aikana tietoa ja malleja terveyskes-

kusten vuodeosastojen muutoksen tueksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010b.) 

Osastonhoitajien ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, miten 

työyhteisöissä käsitellään muutoksiin liittyviä odotuksia, pelkoja ja toiveita. Näi-

den odotusten huomiointi on tärkeää, koska terveydenhuollon tehtävät ovat edel-

leen työvoimavaltaisia, vaikka siellä käytetään myös huipputeknologiaa. Johtajan 

kyky ottaa huomioon henkilökunta (Taunton ym. 1997, Leach 2005) ja johtajan 

karismaattisuus (McGuire & Kennerly 2006) vaikuttavat myös työntekijöiden 
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työssä pysymiseen ja sitoutumiseen. Tätä kautta rakennetaan työyhteisön ilmapii-

riä ja työntekijöiden työssä viihtymistä. (Morgan 2009, Cowden ym. 2011.) Tule-

vaisuudessa potilaan hoidossa korostuvat potilasturvallisuus ja henkilökunnan 

huomioimisessa joustavuus. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeä varmistaa 

tiedon kulku ja sen oikeellisuus, hoitavan henkilökunnan tietotaidon riittävyys ja 

vastuullisuus potilaiden hoidosta. Joustavuus edellyttää osastonhoitajan sosiaalis-

ten taitojen vahvistamista ja herkkyyttä huomata muutosten tarve ilman sanallista 

ilmaisua. (Lehto 2008.)  

Voidaankin todeta, että terveydenhuollon tehtävässään onnistuminen on riip-

puvainen osaavasta, motivoituneesta ja työhönsä sitoutuneesta henkilöstöstä, 

mihin osaltaan vaikuttaa terveydenhuollossa johtajina toimivien johtamistyyli. 

Huber ym. (2000) ovat määritelleet johtamistyylit erilaisiksi tehtäväyhdistelmiksi 

ja vuorovaikutuskäyttäytymiseksi, joilla vaikutetaan ihmisiin, jotta päästäisiin 

päämääriin. Osastonhoitajien johtamistyylit vaikuttavat alan houkuttelevuuteen 

myös perusterveydenhuollossa, jonka merkitys tulevaisuudessa entisestään koros-

tuu (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).  

Suomessa hoitotyön johtamista johtamistyylin näkökulmasta ovat tarkastel-

leet Kinnunen ja Sinkkonen (1986, 1988) sekä Sinkkonen ym. (1986). Suomessa 

tehdyissä osastonhoitajia koskevissa väitöskirja- ja lisensiaattitason tutkimuksissa 

kohderyhmänä ovat olleet erikoissairaanhoidossa työskentelevät osastonhoitajat 

(Dufva 1995, Narinen 2000, Surakka 2006, Vuorinen 2008). Perusterveydenhuol-

lon osalta hoitotyön johtajien kompetenssia ja osaamisvaateita ovat tutkimuksis-

saan tarkastelleet Sinkkonen ja Taskinen (2002), kun taas moniulotteista hoito-

työn johtajuutta hoitohenkilöstön työuupumusta niin erikoissairaanhoidon, perus-

terveydenhuollon kuin yksityisten sairaaloiden hoitohenkilöstön ja esimiesten 

kannalta on tutkinut Kanste (2005). Osastonhoitajia ja heidän johtamistyötään 

koskevia pro gradu- opinnäytteitä on tehty runsaasti hoitotiedettä pääaineena 

opettavissa yliopistoissa. Näiden töiden osalta johtajuutta on tarkasteltu moninai-

sesti tutkijoiden oman viitekehyksen mukaan ja ongelmallista on ollut johtajuu-

den käsitteellistämisen epäselvyys. (Kanste 2005.) Yhteenvetona voidaan todeta, 

että perusterveydenhuollon osastonhoitajien johtamista on Suomessa tutkittu 

huomattavasti vähemmän kuin erikoissairaanhoidon osastonhoitajien johtamista. 

Osastonhoitajien johtamiskulttuurilla on oma merkittävä osuutensa tervey-

denhuollon johtamisessa, vaikka osastonhoitajien asema johtajina onkin epäselvä. 

Kinnunen ja Vuori (2005) ovat määritelleet johtamiskulttuurin olevan laajemman 

organisaatiokulttuurin yksi osakulttuuri, jolle olennaista on kollektiivinen jaettu 

ymmärrys siitä, mitä johtamisessa, johtajuudessa ja organisaation toiminnassa 
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korostetaan. Johtamistyylin voidaan nähdä olevan johtamiskulttuurin yksi ilmen-

tymä, jonka avulla suunnataan organisaation toimintaa haluttuun suuntaan.  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, mitä ovat hoitotyön 

osastonhoitajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria terveyskeskusten vuode-

osastoilla. Tutkimus jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen ja toisen vaiheen 

lähestymistapa on kvalitatiivinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjallisuus-

katsaus siitä, mitä osastonhoitajien johtamistyyleistä on tutkittu 1994–2006 käyt-

täen apuna tietokantoja. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineisto kerättiin haastat-

telemalla osastonhoitajia, ylihoitajia ja hoitohenkilökuntaa. Tutkimuksen kolman-

nen vaiheen lähestymistapa on kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin kyselylomak-

keella terveyskeskusten vuodeosastojen osastonhoitajilta. 

Tämä tutkimus edustaa hoitotieteen johtamiseen liittyvää soveltavaa tutki-

musta, joka hyödyntää monitieteellisesti hallintotieteen ja terveyshallintotieteen 

tietoperustaa. Tutkimus edustaa ihmissuhdekoulukunnan paradigmaa, jonka kes-

keisenä ajatuksena oli ihmisten sosiaalisten suhteiden, vuorovaikutuksen ja yh-

teistyön tärkeyden ymmärtäminen (Morgan 1997.) Tutkimuksessa on vaikutteita 

myös kulttuuriteoriaparadigmasta tarkasteltaessa johtamiskulttuuria (Seeck 2008.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä johtamistyyli kuvaamaan johtajalle 

ominaista ja suhteellisen pysyvää tapaa käyttäytyä ja reagoida asenteellisesti joh-

tamistilanteessa, jossa hän vaikuttaa persoonallisesti alaisiinsa ja heidän toimin-

taansa. Käsite johtamiskulttuuri tarkoittaa laajemman organisaatiokulttuurin yhtä 

osakulttuuria, jolle olennaista on kollektiivinen, jaettu ymmärrys siitä, mitä joh-

tamisessa, johtajuudessa ja organisaation toiminnassa korostetaan ja miten koros-

taminen näkyy johtamistyössä. (Kinnunen & Vuori 2005.) Koska kansainvälisessä 

kirjallisuudessa käsitteet osastonhoitaja ja ylihoitaja esitetään osittain samoin, 

osittain eri termein, kansainvälistä kirjallisuutta sisältävissä osioissa ja viittauksis-

sa on päädytty käyttämään käsitettä hoitotyön johtaja (Kts. Surakka 2006). Käsit-

teellä osastonhoitaja tarkoitetaan hoitotyön lähiesimiestehtävissä toimivia henki-

löitä. 
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2 Terveyskeskus toimintaympäristönä ja hoito-
työn johtamiskulttuuri 

2.1 Toimintaympäristö terveyskeskuksen vuodeosastolla 

Terveyskeskuksen vuodeosastolla tapahtuvan hoitotyön toimintaympäristöön ja 

siihen kohdistuviin muutoksiin vaikuttavat muun muassa palveluja saava väestö, 

henkilöstö sekä vuodeosaston toiminnan ominaispiirteet. Näitä toimintaympäris-

töön vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan käyttäen aineistona tilastotietoja, ennustei-

ta ja valtakunnallisia terveydenhuoltoon liittyviä linjauksia yleisellä tasolla. 

2.1.1 Suomen väestö ja sairastavuus 

Tarkasteltaessa suomalaista väestöä voidaan huomata, että tulevina vuosina yli 

65-vuotiaiden määrä lisääntyy huomattavasti lähes kaksinkertaistuen nykyisestä 

905 000:sta 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. (Kuvio 1.) Yli 85-

vuotiaiden osuuden väestöstä ennustetaan nousevan vuoden 2008 vuodenvaihteen 

kahdesta prosentista seitsemään prosenttiin ja heidän määränsä nykyisestä 108 

000:sta 463 000:een. ( Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste 2010.) 

Kuvio 1. Väestöllinen huoltosuhde 1865–2060 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestö-

ennuste 2010, © Tilastokeskus, julkaistu Tilastokeskuksen luvalla.) 
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Maakunnista väkiluku kasvoi 12 maakunnassa ja väheni 8 maakunnassa. (Kuvio 

2.) Viimeksi mainituissa 8 maakunnassa väkiluvun lasku on jatkunut yhtäjaksoi-

sesti vähintään viimeiset 15 vuotta, kun taas samanaikaisesti 8 muuta maakuntaa 

on kasvattanut väkilukuaan yhtäjaksoisesti vähintään viimeiset 10 vuotta. Saman-

aikaisesti kuntien määrä on kuntaliitosten myötä vähentynyt. Suomessa oli 518 

kuntaa vuonna 1970. Kuntien määrä väheni 1970-luvulla siten, että vuonna 1980 

kuntia oli 464. Kuntaliitosten määrä lisääntyi 2000-luvulla. Vuoden 2010 alussa 

Suomessa oli 342 kuntaa. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne 

2010.) 

Kuvio 2. Maakuntien suhteellinen väestönmuutos vuosina 2008 ja 2009 (Suomen viral-

linen tilasto (SVT) Väestörakenne 2013. © Tilastokeskus, julkaistu Tilastokeskuksen 

luvalla.) 

Ulkomaiden kansalaisia on 2, 9 prosenttia Suomen väestöstä. Vuonna 2008 tilas-

tojen mukaan Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista 98 382 (63 % ulko-

maiden kansalaisista) oli Euroopan maiden kansalaisia. Aasian maiden kansalaisia 

oli 33 540 (22 %), Afrikan maiden kansalaisia 15 843 (10 %) sekä muualta tullei-

ta tai tuntemattomia 7 940 (5 %). (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöraken-

ne 2010.) Ulkomaiden kansalaiset asuvat valtaosin Etelä-Suomessa ja eniten Hel-
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singissä, missä asuu 26,8 prosenttia kaikista Suomessa asuvista ulkomaiden kan-

salaisista ja Helsingin asukasluvusta heitä on 7,2 %. (Kuvio 3.) Espoossa ja Van-

taalla ulkomaalaisia on noin 6 % ja Turussa 4,7 % asukasluvusta. Ahvenanmaalla 

on ulkomaiden kansalaisia (8,2 %) suhteellisesti eniten. Puolet (51 %) heistä on 

Ruotsin kansalaisia. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne 2010.)  

Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhui vuoden 2009 

lopussa 207 037 henkilöä. Heistä venäjänkielisiä oli noin 52 000 ja heidän osuu-

tensa kaikista vieraskielisistä oli 25 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kieliryh-

mät olivat viro, englanti, somali ja arabia. Suomessa oli 30 eri vieraskielistä ryh-

mää, joiden puhujia on vähintään 1 000 henkeä. (Suomen virallinen tilasto (SVT): 

Väestörakenne 2010.) 

 

Kuvio 3. Ulkomaiden kansalaiset maakunnittain 2008 ja 2009 (Suomen virallinen tilasto 

(SVT): Väestörakenne 2010, © Tilastokeskus, julkaistu Tilastokeskuksen luvalla.) 

Suomalaisen väestön sairastavuutta voidaan tarkastella terveyspuntarin sairasta-

vuusindeksin mukaan, mikä perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan. Nämä ovat 

kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä sekä erityiskor-

vattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Tämän tarkastelun pohjalta 

voidaan todeta, että väestön sairastavuus on vähäisintä Ahvenanmaalla ja Etelä-
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Suomessa ja suurinta Itä- ja Pohjois-Suomessa. (Taulukko 1.) Sairastavuus vaihte-

li seutukunnittain siten, että suurimmissa kaupungeissa sairastuvuus oli vähäi-

sempää kuin pienemmissä kaupungeissa. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Sai-

raanhoitokorvaukset 2009.) 

Taulukko 1. Terveyspuntarin sairastavuusindeksi (Suomen virallinen tilasto (SVT): 

Sairaanhoitokorvaukset 2009, © Tilastokeskus, julkaistu Tilastokeskuksen luvalla.) 

Alue Indeksi vuonna 2009 % 

Ahvenanmaa Erityiskorvausoikeusindeksi 

Kuolleisuusindeksi 

Työkyvyttömyysindeksi 

Sairastavuusindeksi 

82,5 

84,9 

62,5 

76,6 

Etelä-Suomi Erityiskorvausoikeusindeksi 

Kuolleisuusindeksi 

Työkyvyttömyysindeksi 

Sairastavuusindeksi 

91,6 

99,9 

87,4 

93,0 

Itä-Suomi Erityiskorvausoikeusindeksi 

Kuolleisuusindeksi 

Työkyvyttömyysindeksi 

Sairastavuusindeksi 

115,7 

106,3 

128,2 

116,7 

Länsi-Suomi Erityiskorvausoikeusindeksi 

Kuolleisuusindeksi 

Työkyvyttömyysindeksi 

Sairastavuusindeksi 

102,1 

97,1 

100,9 

100,0 

Pohjois-Suomi Erityiskorvausoikeusindeksi 

Kuolleisuusindeksi 

Työkyvyttömyysindeksi 

Sairastavuusindeksi 

114,4 

99,9 

122,7 

112,3 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalainen väestö vanhenee ja täten myös 

terveyskeskusten asiakkaiden keski-ikä nousee huomattavasti tulevina vuosi-

kymmeninä ja erityisesti yli 85- vuotiaiden osuus kasvaa. Väestö keskittyy yhä 

enemmän kasvukeskuksiin, joissa syntyvyys on suurinta. Kasvukeskuksien ulko-

puolella väestörakenne painottuu iäkkäämpiin. Sairastavuus on suurinta Itä- ja 

Pohjois-Suomessa. Ulkomailta Suomeen muuttavat keskittyvät erityisesti Etelä-

Suomeen, jossa terveydenhuollon haasteiksi nousevat erityisesti väestön moni-

kulttuurisuus ja monikielisyys. 
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2.1.2 Kuntien terveyspalvelujen henkilöstö 

Vuonna 2009 kuntien terveyspalveluissa työskenteli 138 500 henkilöä. Heistä 

sairaalapalveluissa työskenteli 84 900 ja terveyskeskus- ja vastaavissa yleislääkä-

ripalveluissa 53 600 henkilöä. Suurimman työntekijäryhmän terveydenhuollossa 

muodostavat eri koulutuksen saaneet hoitajat. Terveydenhuollon henkilöstöstä 

43 780 (31,6 %) oli sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä, kun taas pe-

rushoitajia ja lähihoitajia oli 18 460 (13,3 %). Terveyspalvelujen henkilöstö oli 

erittäin naisvaltaista. Miesten osuus oli 12 prosenttia terveyspalveluissa. Kuntien 

terveyspalvelujen henkilöstön ikäkeskiarvo nousi 1990-luvulla nopeasti, mutta 

viime vuosina sen kasvu on tasaantunut. Henkilöstön ikäkeskiarvo oli hieman alle 

45 vuotta ja henkilöstöstä runsas viidennes saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 

vuoden iän. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2010a.) Työelämän haasteena 

voidaan nähdä ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksaminen sekä uusien työn-

tekijöiden rekrytointi eläkkeelle jääneiden tilalle. Samanaikaisesti työntekijöissä 

on yhä enemmän niitä, joille sitoutuminen pitkään työsuhteeseen ei ole elämän-

tehtävä. (Lehto 2008.) 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien ulkomaalaistaustaisten osuus 

on kasvanut 2000-luvulla. Ulkomaalaistaustaisten määrä kaksinkertaistui vuodes-

ta 2000 vuoteen 2007 ja vuoden 2008 alussa heitä oli lähes 10 000. Ulkomaalais-

taustaisten osuus on noin kolme prosenttia alan koko työvoimasta. Terveys- ja 

sosiaalialan koulutuksen saaneiden ulkomaalaisten työllisyystilanne on parantunut 

2000-luvulla, mutta on edelleen heikompi kuin suomalaisten. (Terveyden- ja hy-

vinvoinnin laitos 2010b.) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että terveydenhuoltoala on yhä edelleen hyvin 

naisvaltaista. Tulevina vuosina uuden henkilökunnan rekrytointi tulee vaikeutu-

maan, koska ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien sukupolvien koot ovat 

pienemmät kuin aiemmat. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä on lisään-

tynyt Suomessa, mutta heidän työllistymisensä on ollut heikompaa kuin suoma-

laisten. 

2.1.3 Terveyskeskusten vuodeosastojen toiminta 

Nykyisenmuotoisen perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten perustamisen 

pohjana on vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki. Lain perustavoitteena 

oli terveydenhuollon painopisteen siirtäminen perusterveydenhuollon kehittämi-

seen, jolloin jokaisen kunnan tuli perustaa yksin tai yhdessä muiden kuntien kans-
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sa terveyskeskus. Terveyskeskukseen yhdistettiin erilaiset yleislääkärijohtoiset 

toiminnot, kuten pitkäaikaissairaiden osastohoito. Samassa yhteydessä suuri osa 

yleislääkärijohtoisista paikallissairaaloiden osastoista muutettiin terveyskeskusten 

vuodeosastoiksi. (Teperi & Vuorenkoski 2005.)  

Suomessa oli vuoden 2008 aikana 231 terveyskeskusta (Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitos 2009). Yhä edelleen lähes kaikilla terveyskeskuksilla on omat vuo-

deosastohoitoyksikkönsä. Terveyskeskusten vuodeosastoilla annetaan yleislääke-

tieteen erikoisalan mukaista sairaanhoitoa, jota osa terveyskeskuksista on täyden-

tänyt muun muassa sisätautien ja geriatrian osaamisella. Kotoa tai kotiin rinnas-

tettavasta paikasta tulevien potilaiden osuuden vähentyessä erikoissairaanhoidosta 

jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osuus on lisääntynyt jatkuvasti. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2003.) 

Vuonna 2009 terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin 153 000 potilasta ja 

hoitopäiviä oli 6,8 miljoonaa. Keskimääräinen hoitoaika oli 28 päivää. Verenkier-

toelinten ja psykiatrian sairaudet aiheuttivat lähes puolet kaikista hoitopäivistä. 

Yleisimpiä potilailla olleita verenkiertoelinten sairauksia olivat sydämen vajaa-

toiminta ja aivoverisuonten sairaudet, kuten aivoinfarktit. Diabetekseen liittyvät 

hoitojaksot ovat vähentyneet huomattavasti 2000-luvulla. Psykiatrian sairauksien 

hoitopäivien osalta noin puolet liittyi muistisairausdiagnooseihin. Lähes kaksi 

kolmasosaa (63 %) hoitopäivistä muodostui pitkäaikaisista hoidoista. Potilaiden 

keskimääräinen ikä oli 75 vuotta ja enemmistö potilaista oli naisia (59 %). Kes-

kimääräinen ikä oli noussut 10 vuodessa kahdella vuodella. Vuodeosastotoimin-

nan kustannuksista valtaosan muodostivat henkilöstömenot. (Terveyden- ja hy-

vinvoinnin laitos 2010c.) 

Suomalaisen yhteiskuntapolitiikan tavoitteena on, että vanhusväestö asuisi 

mahdollisimman pitkään omassa kodissaan joko itsenäisesti tai eri tavoin autettu-

na. Tuettu kotona asuminen on yhteiskunnalle edullisempaa kuin laitoshoito. 

(Kuntaliitto 2003.) Terveyskeskusten vuodeosastoiden haasteena on kuntouttaa 

potilaat niin, että he voivat siirtyä asumaan takaisin kotiin. Vuodeosastolla osas-

tonhoitajan työssä korostuu työntekijöiden motivoiminen kuntouttavan työotteen 

käyttämiseen siten, että jokainen arkipäivän tilanne toteutetaan potilaan toiminta-

kyky ja voimavarat huomioiden. 

2.2 Osastonhoitajan työ ja tehtävät 

Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoitotyötä johtaa yleensä osastonhoitaja. Osas-

tonhoitajien johtamistyön tukena toimii useissa organisaatioissa ylihoitaja tai 
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johtava hoitaja. Osassa organisaatioita ei ole enää ylihoitajia tai johtavia hoitajia, 

jolloin osastonhoitajille on siirtynyt enemmän henkilöstöhallinnollisia ja muita 

tehtäviä. Työparina osastonhoitajalla voi olla myös osastosta vastaava lääkäri. 

Osastonhoitaja toimii hoitotyön lähiesimiehenä työyksikössä vastaten toiminnan 

operatiivisesta johtamisesta. Hänen vastuullaan on henkilökuntaresurssien teho-

kas käyttö siten, että se varmistaa laadukkaan hoitotyön. Osastonhoitajan vastuul-

la on seurata ja arvioida yksikön tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa muuttaa 

ja kehittää toimintaa moniammatillisesti yhteistyössä sairaanhoidosta vastaavan 

lääkärin, hoitohenkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. (Hintsala 2005, Vuorinen 

2008.) Taloudellisten resurssien ollessa niukat myös hoitotyön johtamisessa ko-

rostuvat tarpeet tarkastella asioita uudelta kannalta esimerkiksi muuttamalla toi-

mintatapoja resurssien lisäämisen sijasta. (Suonsivu 2003). 

Osastonhoitajien työajan käyttö on perinteisesti jakautunut kliiniseen työhön 

ja johtamistehtäviin. Aiemmin osastonhoitajien työajasta kliiniseen työhön on 

kulunut noin puolet (Narinen 2000), mutta viime aikoina kliiniseen työhön kulu-

nut työaika on selkeästi vähentynyt (Surakka 2006, Vuorinen 2008). Osastonhoi-

tajien työ on suuntautumassa selkeämmin johtamiseen huomioiden työskentely-

organisaation tavoitteet ja henkilöstö- ja talousresurssit, mikä edellyttää osaston-

hoitajalta henkilöstöjohtamistaitoja, talousosaamista, yhteistyö- ja kehittämistaito-

ja, työyksikön kliinisen toiminnan tuntemusta sekä kykyä kriittiseen ajatteluun. 

(Dufva 1995, Narinen 2000, Sinkkonen & Taskinen 2002, Kleinman 2003.) Toi-

saalta osastonhoitajien työn sisältöala on laajentunut viime vuosikymmeninä kä-

sittäen erilaisia johtamisen malleja, kuten tulosjohtaminen (Surakka 2006). Viime 

aikoina on virinnyt uudelleen keskustelu myös hoitohenkilökunnan työnjaosta. 

1970-luvulla vallalla oli tehtäväkeskeinen työnjako, joka monissa organisaatioissa 

uudistettiin yksilövastaiseksi hoitotyöksi, jolloin eri työntekijäryhmien työtehtä-

vien rajat muuttuivat ja osittain hävisivät kokonaan. Viime vuosina työjaon uudis-

tamista on alettu pohtia uudelleen, koska tulevaisuuden uhkana on pula kaikista 

terveydenhuollon henkilöstöryhmistä. Työnjaon uudistaminen työn sisältöä ja 

menetelmiä kehittämällä nähdään keinona lisätä työvoiman saatavuutta. (Peltonen 

ym. 2010.) 

Osastonhoitajan johtamistyö koostuu päivittäisjohtamisesta ja pitkän aikavä-

lin johtamisesta. Päivittäisjohtaminen on tilannesidonnaista ja suunnittelematonta, 

kun taas pitkän aikavälin johtamisella pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. 

(Vuorinen 2008.) Osastonhoitajat toimivat ylimmän johdon asettamien tavoittei-

den ja käytännön potilastyötä tekevien työntekijöiden välissä tehtävässä, jossa 
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heidän on huomioitava sekä organisaation tavoitteet että potilaiden tarpeet (Por-

ter-O´Grady 2003).  

Osastonhoitajan työssä on keskeistä ihmisten johtaminen, jolla vaikutetaan 

työntekijöiden työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Työvoiman saatavuuden 

heiketessä korostuvat valmiudet tukea ikääntyneiden työntekijöiden työssä jak-

samista. Uusien työntekijöiden rekrytointi eläkkeelle jääneiden tilalle tulee ole-

maan haasteellista kansainvälistymisen ja työntekijöiden erilaisten työelämäodo-

tusten myötä. Työmarkkinoiden kansainvälistyessä yhä useammat ihmiset lähte-

vät Suomesta eri maihin opiskelemaan ja työhön samanaikaisesti, kun Suomeen 

muuttaa ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuri- ja kielitausta. Henkilöstön työelä-

mäodotukset ovat nykyisin yhä eriytyneemmät ja osittain vastakkaisemmat kuin 

aiemmin. Työntekijöiden joukossa on urantekijöitä ja perheestä huolehtijoita, 

tutkimussuuntautuneita ja käytännön työntekijöitä. Osa arvostaa erityisesti vapaa-

aikaa ja osa haluaa tehdä paljon töitä. Työelämän muutosten kannalta osa on uu-

distushaluisia ja osa haluaisi pitäytyä vanhoissa, tutuissa toimintatavoissa. Merkil-

le pantavaa on se, että työntekijöissä on yhä enemmän myös niitä, joille sitoutu-

minen pitkään työsuhteeseen ei ole elämäntehtävä. (Lehto 2008.)  

2.3 Osastonhoitajien johtamiskulttuuri 

Johtamisen tutkimusta voidaan tarkastella eri johtamisparadigmojen näkökulmas-

ta, joista keskeiset 1900-luvulla ovat olleet tieteellinen liikkeenjohto, ihmissuhde-

koulukunta, rakenneteoriat ja kulttuuriteoriat. Tässä tutkimuksessa johtamiskult-

tuuria on tarkasteltu kulttuuriteoreettisesta näkökulmasta. Kulttuuriteoriaparadig-

ma lähestyy johtamista ja organisaatioita tarkastelemalla organisatorisia symbo-

leita ja merkitysjärjestelmiä. (Sneeck 2008.) Organisaatioissa, kuten myös terve-

yskeskuksen vuodeosastoilla, ihmisten toimintaa ja ajattelua ohjaa osaltaan orga-

nisaatiokulttuuri. Schein (1991) on kuvannut kulttuurin olevan jonkun tietyn ih-

misjoukon opittua ja uusien kokemusten kautta syntyvää yhteistä kokemusta ja 

näkemystä ympäröivästä maailmasta ja ryhmästä siinä. Kulttuuri on ryhmäkoke-

musten opittua tulosta, perusoletuksia, jotka ovat siirtyneet tiedostamattomalle 

tasolle. Näkemykset organisaatioiden kulttuureista jakautuvat yleisimmin kahteen 

eri luokkaan. Ensinnäkin organisaatio ymmärretään kulttuuriksi, jolloin johtava 

ajatus on, että kulttuuri itsessään on tekijä. Kulttuurin ollessa tekijä ihmisten on 

sopeuduttava organisaation kulttuuriin, jonka muuttaminen on vaikeaa. Tätä kaut-

ta kulttuuri ei ole muutettavissa vaan ihmisten on sopeuduttava kulttuuriin. (Smir-

chich 1983.) Toisen näkemyksen mukaan organisaatiolla on oma kulttuurinsa, jota 
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voidaan kehittää ja parantaa. Kulttuurin muokkaaminen on johtajan tehtävä ja 

kulttuuri sinänsä on johtamisen tulos. Tässä tutkimuksessa organisaatio käsitetään 

omana kulttuurinaan, jota johtaja voi toiminnallaan esimerkiksi erilaisia johtamis-

tyylejä käyttämällä muokata ja kehittää. 

Johtamiskulttuuri ei näy, mutta sen ilmentymät näkyvät esimerkiksi työyhtei-

sössä (Ahonen & Pohjanheimo 2002). Paalumäen (2004) näkemyksen mukaan 

kulttuurin näkyvät ilmiöt artefaktit ovat itsessään keskeinen osa organisaatiokult-

tuuria. Hänen näkemyksensä mukaan artefakteilla on keskeinen rooli siinä, miten 

työntekijät jäsentävät työtään ja miten he kokevat työpaikkansa sosiaaliset suh-

teet. Juutin (1995) näkemyksen mukaan organisaatiokulttuuri on kuin symbolinen 

kenttä, jota luodaan jatkuvasti samalla, kun se ohjaa ihmisten ajattelua ja toimin-

taa. 

Yhteiskunnallisen muutoksen myötä organisaatioiden työpaikkakulttuurit 

muuttuvat nopeasti. Muutoksen myötä autonomia työssä on lisääntynyt samanai-

kaisesti, kun työyhteisön jäsenien välinen sosiaalisuus on murtunut. Työntekijöi-

den odotetaan sopeuttavan oman tunnemaailmansa siten, että se hyödyttää parhai-

ten ja tehokkaimmin organisaation tavoitteita. (Hautaniemi 2009.) Parvinen ym. 

(2005) ovat todenneet, että ihmisten johtamisessa onnistuminen, toiminnallisen ja 

taloudellisen tehokkuuden aikaansaaminen sekä johtamisen työkalujen hyödyn-

täminen ovat keskeisiä haasteita myös terveydenhuoltoalan johtotehtävissä toimi-

ville. Terveydenhuollon organisaatiot ovat kuitenkin monitahoisia kokonaisuuk-

sia, joiden menestystä ei voi mallintaa yksittäisten toimintojen kautta. (Keskinen 

2004.) Kinnunen ym. (2010) ovat käsitteellistäneet tuottavuuden muun muassa 

holistiseksi tuottavuudeksi, jolla tarkoitetaan toimijoiden, toimintaprosessien 

ja -tilojen optimaalista arviointia sekä laadullisesti että määrällisesti. Holistisessa 

tuottavuuden käsitteessä he huomioivat vallitsevan toimintakulttuurin, joka vai-

kuttaa toimintaprosessin arviointiin ja organisointiin edistävästi tai ehkäisevästi. 

Voidaankin todeta, että esimerkiksi henkilöstön määrän lisääminen ei välttämättä 

edistä työn tehostumista ja laadun parantumista, vaan on otettava huomioon orga-

nisaation kompleksisuus ja siihen liittyen kaikki tekijät ja tekijöiden väliset vuo-

rovaikutussuhteet, jotka vaikuttavat tuottavuuteen (Keskinen 2004). 

Suomessa terveydenhuoltoon ja sen organisaatiokulttuuriin liittyvää tutki-

musta ovat tehneet muun muassa Kinnunen (1990) tutkimuskohteenaan terveys-

keskusten organisaatiokulttuuri, Vuori (1995) vertaillessaan julkista ja yksityistä 

terveydenhuoltoa, Taskinen (2005) tutkiessaan oikeudenmukaisuutta ja kulttuuri-

en kohtaamista sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisessä sekä 

Jylhänsaari (2009) tutkiessaan perusterveydenhuollon hallinnon kehittämistä. 
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Terveyskeskusten organisaatiokulttuuria tutkineen Kinnusen (1990) mukaan ter-

veydenhuollon organisaatioissa on erilaisia osakulttuureja, jotka voivat olla risti-

riitaisia koko organisaation yhteiseen kulttuuriin tai toisiinsa nähden. Terveyden-

huollon osakulttuurit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat johtamiskulttuu-

ri, ammatilliset osakulttuurit sekä työyksiköiden työryhmien hoitokulttuurit. 

Virtasen (2010) mukaan sairaalaympäristössä johtamisen toimintakenttä ja-

kautuu kahden ammattikunnan, hoitajien ja lääkärien mukaan. Vaikka organisaa-

tiossa ei ole virallisesti määriteltynä eri ammattikuntien linjaorganisaatioita, käy-

tännössä johtaminen on organisoitunut niin, että kummankin ammattikunnan 

esimiehet pitäytyvät oman ammattikuntansa asioissa puuttumatta toiseen ammat-

tikuntaan kuuluvien johtamiseen. Toisaalta organisaatioiden muutosten koetaan 

nykyisin haastavan esimieshoitajien ja -lääkärien ammattikulttuurisia perusteita 

heidän joutuessaan pohtimaan ja arvioimaan uudelleen omia ammatillisia tavoit-

teitaan sekä arvojaan (Wiili-Peltola 2005). 

Johtamiskulttuurin tutkimuksissa on ollut yleistä näkemys, että johtamisella 

pystytään vaikuttamaan organisaation kulttuurin. Pirneksen (1995) mukaan esi-

miehet luovat käyttäytymisellään tietynlaisen johtamiskulttuurin, jota muuttaa ja 

muuntaa johtajien kasvu sekä parantunut vuorovaikutus johtamisympäristön 

kanssa. Johtamiskulttuuri muodostuu kuudesta eri osakulttuurista, jotka ovat op-

pimis-, tulos-, tehokkuus-, luottamus-, kannuste- ja yhteisymmärryskulttuuri. 

Kostamon (2004) määritelmän mukaan taas johtamiskulttuuri sisältää johta-

misoppeihin ja -malleihin, johtamisjärjestelmiin ja -käytäntöihin sekä johtamisen 

työkaluihin liittyviä asioita johtamisen välineiden näkökulmasta. Johtamiskulttuu-

ria voidaan tarkastella myös johtajan toimintatapojen perusteella (Kauppi 2001) ja 

sillä on yhteys henkilöstön työhyvinvoinnin kokemuksiin, minkä on nähty vaikut-

tavan organisaation ilmapiiriin ja organisaatioon sitoutumiseen (Kekäle 1997).  

Tarkasteltaessa osastonhoitajien johtamiskulttuuria sen voidaan katsoa olevan 

laajemman organisaatiokulttuurin yksi osakulttuuri, jolle olennaista on kollektii-

vinen, jaettu ymmärrys siitä, mitä ja miten johtamisessa, johtajuudessa ja organi-

saation toiminnassa korostetaan (Kinnunen & Vuori 2005). Johtamiskulttuurin 

omana osa-alueena ovat osastonhoitajien käyttämät johtamistyylit. 

2.4 Hoitotyön johtajien johtamistyylit 

Tutkimusprosessin aikana tutkimusvaiheiden kannalta keskeistä aikaisempaa 

kirjallisuutta vuosilta 1994- 2010 on hankittu sähköisesti kotimaisista (Linda, 

Arto, Medic) ja kansainvälisistä tietokannoista (CINAHL, Ovid Medline, PsycIn-
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fo). Oulun yliopiston informaatikon kanssa tehtiin yhteenveto-osan kirjoittamisen 

alkuvaiheessa marraskuun alussa 2010 tiedonhakuja hoitotyön johtajien johtamis-

tyyleistä. Tätä kautta täydennettiin tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena tehtyä 

kirjallisuuskatsausta. Tietoa haettiin sekä kotimaisista että kansainvälisistä tieto-

kannoista. Hakusanoina käytettiin: johtamistyy*, osastonhoi*, ylihoi*, tunneäly, 

hoitotyö, johtaminen ja englanniksi leadership, leadership style, management 

style*, management personal, personnel management, head nurse, ward nurse, 

emotional intelligence, nurs*, nursing, supervisory. Päällekkäiset hakutulokset 

poistettiin. Hakutulokset on kuvattu taulukossa 2.  

Kirjallisuus valittiin tarkempaan tarkasteluun otsikon tai tiivistelmän perus-

teella. Otsikkojen perusteella aineistosta poistettiin artikkelit, jotka käsittelivät 

muita kuin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi potilashoitoa. Abstraktien 

perusteella aineistosta poistettiin pääkirjoitukset, mielipidekirjoitukset, uutiset ja 

ammatilliset artikkelit. Mukaan otettiin artikkelit, jotka olivat englannin-, ruotsin- 

tai suomenkielisiä sekä kaksi suomalaista väitöskirjaa. Lisäksi käytiin läpi tieto-

kannoista löytyneiden artikkeleiden lähdeluetteloita etsien katsaukseen sopivia 

artikkeleita otsikon perusteella. Katsaukseen valittiin tutkimukset, jotka käsitteli-

vät tai sivusivat aihealueeltaan hoitotyön johtajien johtamistyylejä. Sisäänottokri-

teerinä oli lisäksi se, että artikkeli sisälsi selvityksen tutkimusaineis-

tosta, -menetelmistä ja -tuloksista. 

Tiedot tutkimuksista tallennettiin havaintomatriisiin aineistolähtöisesti tutki-

musten aihealueen, kohderyhmien, tutkimusmenetelmien ja keskeisten tulosten 

osalta. Liitetaulukkoon 1 on koottu hoitotyön johtamistyylejä kuvaavia tutkimuk-

sia ja liitetaulukossa 2 esitetään hoitotyön johtamiseen ja johtamistyyleihin liitty-

viä kirjallisuuskatsauksia. Tutkimukset ja kirjallisuuskatsaukset on taulukoitu 

erikseen, koska kirjallisuuskatsausten avulla on tehty ”tutkimuksia tutkimuksista” 

eli on koottu tutkimusten tuloksia, jotka ovat perustana uusille tutkimustuloksille 

(Salminen 2011). Liitetaulukkoon 3 on koottu tutkimuksia tunneälystä ja hoito-

työn johtamisesta. 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetuista tutkimuksista 

40 oli kvantitatiivisella lähestymistavalla ja 12 kvalitatiivisella lähestymistavalla 

tehtyjä tutkimuksia, neljässä tutkimuksessa oli käytetty molempia lähestymistapo-

ja. Kirjallisuuskatsauksia oli 12. 
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Taulukko 2. Hakutulosten määrä tietokannoittain. 

Tietokanta Hakutulokset Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otettujen hakutulosten määrä 

Linda 10 2 

ABI Inform 1 1 

Medic 139 4 

CINAHL 134 34 

Ovid Medline 117 27 

Psycinfo 8 0 

Yhteensä 409 68 

2.4.1 Hoitotyön johtajien käyttämät johtamistyylit 

Aikaisempien tutkimusten perusteella koottu kooste johtamistyyleistä on taulu-

kossa 3. Englanninkielisessä kirjallisuudessa johtamisen käsite on perinteisesti 

luokiteltu ihmisten johtamiseen (leadership) ja asioiden johtamiseen (manage-

ment). Viimeaikoina on voimistunut käsitys, että tämä perinteinen luokittelu on 

vanhentunutta ja ihmisten johtamisen käsitteen tilalle on tullut johtajuuden käsite 

(Kinnunen & Vuori 2005). Erilaisten yksittäisten lähestymistapojen sijaan alettiin 

johtajuutta 1980-luvulla tarkastella erilaisilla, monia tekijöitä huomioon ottavilla 

malleilla. 

Johtajuuteen liittyvissä tutkimuksissa oli 1970-luvun loppuun asti vallalla 

piirre-, johtamistyyli- ja tilannelähestymistavat. Johtamistyyleihin liittyvän tutki-

muksen voidaan katsoa kuuluvan ihmissuhdekoulukunnan paradigmaan, joka 

ymmärretään laajempana kuin jonkin tietyn tieteenalan sisäisenä oppirakenteena. 

Ihmissuhdekoulukunta muodostui joukosta tutkijoita ja teoreetikoita, joita yhdisti 

vuorovaikutukseen ja työpaikan ihmissuhteisiin keskittyvä näkökulma johtami-

seen. Heidän näkökulmansa poikkesi tieteellisen liikkeenjohdon paradigmasta, 

joka oli arvioinut työtä lähinnä tehokkuuden perusteella. Ihmissuhdekoulukunnan 

opit levisivät lähinnä Iso-Britanniassa ja USA:ssa 1920- ja 30-luvuilla keskeisinä 

teoreetikoinaan Mayo ja Lewin. Suomeen ihmissuhdekoulukunnan opit alkoivat 

vaikuttaa 1960–70-luvuilla. (Seeck 2008.) 

Hoitotyön johtajien johtamistyylien tarkastelu tutkimuksissa on paljolti no-

jannut aiemmin eri tieteen aloilla tehtyihin tutkimuksiin ja teorioihin (mm. Lewin 

1951, Blake & Mouton 1964, Burns 1978, Bass 1985, Hershey & Blanchard 

1993, Bass & Avolio 2000, Northouse 2007). Lewin (1951) kuvasi sosiaalipsyko-

logian alaan kuuluvissa tutkimuksissaan autoritääristä, demokraattista ja laissez 

faire -johtamistyylejä, kun taas Blake ja Mouton (1964) kehittivät johtamista 
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jäsentävän johtamisruudukon (Managerial Grid), joka rakentuu kahden ulottu-

vuuden, tuotannon ja ihmisten varaan. Reddin toi johtamisruudukkoon uudeksi 

ulottuvuudeksi johtajan tehokkuuden (Reddin 1970). Hershey ja Blanchard 

(1993) kehittivät tilannejohtamisen teorian.  

Tarkasteltaessa johtamistyylitutkimusta 1990-luvulta lähtien voidaan todeta, 

että eri puolilla maailmaa vallalla on ollut johtamistyylien tarkastelu suhteessa 

moniulotteiseen johtamisen malliin, koska mallin on nähty tarjoavan perinteisiä 

lähestymistapoja laajemman näkökulman johtamiseen. Moniulotteisen johtamisen 

mallissa johtamistyylit on jaoteltuna transformaaliseen, transaktionaaliseen ja 

laissez faire (antaa mennä) -johtamistyyleihin (Burns 1978, Bass 1985, Bass ja 

Avolio 1994.) Transformaalinen johtamistyyli on visiosuuntautunutta muutosjoh-

tamista, joka muodostuu viidestä eri johtamisulottuvuudesta. Nämä ovat johtajan 

luottamusta herättävät ominaisuudet ja luottamusta rakentava toiminta sekä työn-

tekijöiden innostaminen, yksilöllinen kohtaaminen ja älyllinen kannustaminen. 

Transaktionaalisen eli vastavuoroisen johtamistyylin tunnuspiirteitä ovat työnteki-

jöiden palkitseminen sekä aktiivinen ja passiivinen valvonta, kun taas laissez 

faire -johtamistyyli ilmenee johtamisen välttelynä tai puuttumisena. (Bass & Avo-

lio 2000.) 

Hoitajien näkökulmasta transformaalista ja transaktionaalista johtamistyyliä 

on tarkasteltu suhteessa henkilökunnan työtyytyväisyyteen (mm. Medley & La-

rochelle 1995, Morrison ym. 1997, Chen & Baron 2006, Nielsen ym. 2008, Niel-

sen ym. 2009), työhön sitoutumiseen (Kanste 2008), voimaantumiseen (Morrison 

ym. 1997, Larrabee ym.2003), työuupumukseen (Kanste 2005) ja ikäluokkiin 

(Farag ym. 2009) sekä yleensä johtamiseen (Rosengren ym. 2007) ja johtajan 

tehokkuuteen (Al-Mailam 2004). Hoitajien näkökulmasta näitä johtamistyylejä on 

tarkasteltu myös organisatorisesti hoitotyön kehittämisyksikössä verrattuna mui-

hin (Bowles & Bowles 2000) ja läpi organisaation hierarkiatasojen (Stordeur ym. 

2000). Hoitotyön johtajien näkemyksiä transformaalisesta ja transaktionaalisesta 

johtamistyylistä on tarkasteltu suhteessa organisaation tehokkuuteen (Prenkert & 

Ehnfors 1997), johtamisen onnistumiseen (Lindholm ym. 2000), organisaatiokult-

tuuriin (Pinto-Zipp 2008) sekä suhteessa kyseisten johtamistyylien ilmenemiseen 

(Graham & Jack 2008). Hoitajien ja hoitotyön johtajien käsityksiä transformaali-

sesta ja transaktionaalisesta johtamistyylistä on tutkittu hoitajien työtyytyväisyy-

den (Dunham-Taylor 2000, Failla & Stichler 2008), hoitajien työhön sitoutumisen 

(Leach 2005, McGuire & Kennerly 2006, Suleiman 2009) ja johtamisen ilmene-

misen (Sellgren ym. 2006) näkökulmista. Lisäksi on verrattu hoitotyön johtajien 
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arvioita heidän käyttämistään johtamistyyleistä suhteessa henkilökunnan arvioihin 

(Kleinman 2004, McGuire & Kennerly 2006). 

Hoitotyön johtajan johtamistyyliä on kuvattu myös yksittäisesti demokraatti-

seksi (Sanders ym. 1996), emotionaaliseksi ja kognitiiviseksi (Severinsson & 

Hallberg 1996), karismaattiseksi (Boerner & Dutscke 2008), ohjaavaksi ja kasvat-

tavaksi (Chang 2008), kannustavaksi (Kramer ym. 2007), passiivisen vältteleväk-

si (Farag ym. 2009) ja yhdistäväksi (Klakovich 1996, Cook 2001). Webbin ym. 

(1996) hoitajat arvioivat autoritääristä johtamistyyliä ilmenevän enemmän kuin 

hoitotyön johtajat, kun taas Changin (2008) mukaan hoitotyön johtajien mielestä 

korostui autoritäärinen johtamistyyli. 

Yhdysvaltalaisen McNeese Smithin (1997) mukaan hoitotyön johtajan tulee 

hallita sekä ihmisten että asioiden johtaminen, kun taas israelilaisten hoitotyön 

johtajilla korostui asioiden johtaminen (Drach-Zahavy 2002) ja yhdysvaltalaisilla 

ihmisten johtaminen (Upenieks 2003c). Suomalaisilla hoitotyön johtajilla on il-

mennyt autoritääristä johtamistyyliä (Kuokkanen & Katajisto 2003), laissez faire- 

johtamistyyliä (Kanste 2005, 2008), transformaalista johtamistyyliä (Kanste 2005, 

2008) sekä transaktionaalista johtamistyyliä (Kanste 2005, 2008). Johtamista on 

tarkasteltu myös ihmisten johtamisen ja asioiden johtamisen kannalta (Sinkkonen 

& Taskinen 2002, Lohiniva & Purola 2004). 

Viimeisten viiden vuoden aikana nousevana tutkimuskohteena on ollut tun-

neäly johtamisessa. Golemanin ym. (2002) näkemyksen mukaan johtajuuden 

tärkein osa-alue on tunneälyyn pohjautuva johtaminen. Tunneälyn käsitteen käyt-

tö yleistyi 1990-luvulla, jolloin sitä ovat käyttäneet muun muassa Salovey ja 

Mayer (1990) sekä Goleman (1995). Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä havaita tun-

teita sekä itsessä että muissa, motivoitua ja hallita tehokkaasti sekä omia tunneti-

loja että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita (Goleman 1998). Tunneälyn erityinen 

merkitys johtamisessa perustuu siihen, että työntekijöiden ylläpitäessä yhteyttä 

toisiinsa säilyttääkseen vakauden omassa tunne-elämässään, johtaja voi ohjata 

heitä kohti resonanssia, jolloin jokainen yrittää parhaansa tai kohti dissonanssia, 

jolloin vahvistetaan negatiivisia tunteita (Nokelainen & Ruohotie 2006). Goleman 

ym. (2002) on erottanut kuusi johtamistyyliä, joista neljä on resonoivia (visionää-

rinen, valmentava, välittävä, demokraattinen) ja kaksi ei-resonoivaa johtamistyy-

liä (tahdin määräävä ja komentava). Tunneälyyn ja johtamiseen liittyvä tutkimus 

on Suomessa suuntautunut mm. tunneälykkääseen esimiestyöhön (Saarinen 

2007), esimiesvalmennukseen ICT-alalla (Kultanen 2009), ikäjohtamiseen (Sim-

ström 2009) sekä tunneälyjohtamiseen asiantuntijaorganisaation muutoksessa 

(Kolari 2010). 
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Tunneälykästä johtamistyyliä on tutkittu tarkastellen sen merkitystä hoitajien 

reaktioihin sairaaloiden uudistuksissa (Cummings ym. 2005), hoitajien työtyyty-

väisyyteen (Hogan 2005), hyvinvointiin (Akerfjordet & Severinsson 2008), työs-

säpysymiseen (Hogan 2005, Smith ym. 2009), voimaantumiseen (Lucas ym. 

2008) ja ammatilliseen kehittymiseen (Akerfjordet & Severinsson 2008) sekä 

hoitotyön käytäntöön ja koulutukseen (Smith ym. 2009), hoitotyön johtajuuteen 

(Byrom & Downe 2010) ja terveelliseen työympäristöön (Pearson ym. 2007). 

Hoitotyön johtajien johtamistyyleihin liittyvää tutkimusta on tehty eri kulttuureis-

sa ja maanosissa, kuten Euroopassa (mm. Bowles & Bowles 2000, Lindholm ym. 

2000, Sellgren ym. 2006), USA:ssa (mm. McNeese Smith 1997, Morrison ym. 

1997) ja Kanadassa (mm. Cummings ym. 2010). Johtamistyylejä koskevia tutki-

muksia on tehty myös Aasiassa (mm. Chen & Baron 2006), Lähi-Idässä (mm. 

Dehghan Nayeri ym. 2006) ja Australiassa (mm. Graham & Jack 2008) 

Taulukko 3. Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmenneitä johtamistyylejä. 

Johtamistyyli Tutkimuksentekijä(t) ja vuosi 

Demokraattinen Sanders ym. 1996 

Autoritäärinen Webb ym. 1996, Kuokkanen & Katajisto 2003, Mrayyan 2004, Dehghan 

Nayeri ym. 2006, Chang 2008 

Laissez faire Kleinman 2004, Kanste 2005, Skinner & Spurgeon 2005, Bondas 2006, 

Chen & Baron 2006, Kanste 2008 

Ihmisten johtaminen McNeese Smith 1997, Sinkkonen & Taskinen 2002, Upenieks 2003c, 

Lohiniva & Purola 2004, Cummings ym. 2010 

Asioiden johtaminen McNeeseSmith 1997, Drach-Zahavy Sinkkonen & Taskinen 2002, 

Upenieks 2003c, Lohiniva & Purola 2004, Cummings ym. 2010 

Transformaalinen johtaminen Medley & Larochelle 1995, Morrison ym. 1997, Prenkert & Ehnfors 1997, 

Sofarelli & Brown 1998, Bowles & Bowles 2000, Dunham-Taylor 2000, 

Lindholm ym. 2000, Stordeur ym.2000, Cook 2001, Larrabee ym.2003, Al-

Mailam 2004, Kleinman 2004, Force 2005, Hogan 2005, Kanste 2005, 

Leach 2005, Skinner & Spurgeon 2005, Acree 2006, Chen & Baron 2006, 

McGuire & Kennerly 2006, Sellgren ym.2006, Rosengren ym. 2007, 

Casida & Pinto-Zipp 2008, Graham & Jack 2008, Failla & Stichler 2008, 

Kanste 2008, Nielsen ym. 2008, Raup 2008, Farag ym. 2009, Nielsen ym. 

2009, Suleiman 2009 

Transaktionaalinen 

johtaminen 

Medley & Larochelle 1995, Morrison ym.1997,Prenkert & Ehnfors 1997, 

Marquis & Huston1998, Dunham-Taylor 2000, Lindholm ym. 2000, 

Stordeur ym.2000, Cook 2001, Al-Mailam 2004, Kleinman 2004, Kanste 

2005, Skinner & Spurgeon 2005, Acree 2006, Chen & Baron 2006, 

McGuire & Kennerly 2006, Casida & Pinto-Zipp 2008, Failla & Stichler 

2008, Graham & Jack 2008, Farag ym. 2009, Suleiman 2009 
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Tunneälykäs Cummings ym. 2005, Hogan 2005, Lucasym.2008, Smith ym. 2009, 

Byrom & Downe 2010 

Osallistava Nakata &Saylor 1994, Leveck & Jones 1996, Upenieks 2003 

Emotionaalinen ja 

kognitiivinen 

Severinsson & Hallberg 1996 

Karismaattinen Boerner & Dutscke 2008 

Passiivinen välttelevä Farag ym. 2009 

Yhdistävä Klakovich 1996, Cook 2001 

Renessanssi Cook 2001 

Ohjaava, kasvattava, 

kannustava 

Kramer ym. 2007, Chang 2008 

2.4.2 Hoitotyön johtajien johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät 

Aikaisempien tutkimusten mukaan tekijät, jotka vaikuttavat hoitotyön johtajien 

johtamistyyleihin, liittyvät hoitotyön johtajaan itseensä, työorganisaatioon, työn-

tekijöihin ja hoitotyön johtajan esimiehiin. (Taulukko 4.)  

Taulukko 4. Hoitotyön johtajien johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät. 

Johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät Tutkimuksen tekijä(t) ja vuosi 

Hoitotyön johtajaan liittyvät tekijät  

Koulutus McNeese Smith 1997, Dunham-Taylor 2000, Uusitalo & Laakso 

2005, Bondas 2006, Kramer ym.2007  

Sukupuoli Rudan 2003 

Ikä Uusitalo & Laakso 2005 

Johtajan arvot ja uskomukset Cook, 1999, Cook 2001, Chang 2008 

Motivaatio Hansen ym. 1995 

Työkokemus esimiehenä Cook1999, Cook 2001, Uusitalo & Laakso 2005 

Ymmärrys työyksikön tehtävästä Cook 1999, Cook 2001 

Empatia Skinner & Spurgeon 2005 

Työorganisaatioon liittyvät tekijät  

Organisaatiorakenne ja -kulttuuri Cook 1999, Dunham-Taylor 2000, Cook 2001 

Työnohjaus Lohiniva & Purola 2004 

Tilannetekijät Bondas 2006 

Vertaistuki Kramer ym. 200 

Työntekijöihin liittyvät tekijät  

Palaute työntekijöiltä McNeese Smith 1997 

Henkilöstömäärä Lucas ym. 2008 

Esimiehiin liittyvät tekijät  

Edelliset esimiehet roolimalleina Bondas 2006 

Esimiesten tuki Kramer ym. 2007 
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Hoitotyön johtajaan liittyviä tekijöitä ovat muun muassa koulutus, sukupuoli, ikä 

sekä johtajan arvot ja uskomukset, motivaatio, empatia tai sen puute, työkokemus 

esimiehenä ja ymmärrys työyksikön tehtävästä. Työorganisaatioon liittyviä teki-

jöitä ovat organisaatiorakenne- ja kulttuuri, mahdollisuus työnohjaukseen ja tilan-

netekijät. Myös muilta samanlaisissa tehtävissä työskenteleviltä hoitotyön johta-

jilta saatava vertaistuki vaikuttaa johtamistyyliin. Työntekijöihin liittyviä tekijöitä 

ovat henkilöstömäärä sekä työntekijöiltä saatu palaute. Esimiehet, sekä nykyiset 

että entiset, vaikuttavat johtamistyyleihin. Edelliset esimiehet toimivat roolimal-

leina, kun taas nykyisten antama tuki vaikuttaa johtamistyyleihin. 

2.4.3 Hoitotyön johtajien johtamistyylien vaikutukset 

Hoitotyön johtajien johtamistyylit vaikuttavat hoitotyöhön, henkilökuntaan sekä 

organisaation ja sen toimintaan. (Taulukko 5.) Johtamistyylien vaikutukset henki-

lökuntaan heijastuvat suoraan tai epäsuorasti myös hoitotyön laatuun sitä paranta-

en (Leveck & Jones 1996) sekä potilaiden tyytyväisyyteen ja haitallisten hoitota-

pahtumien vähenemiseen (Wong & Cummings 2007). Valtaosin johtamistyylit 

vaikuttavat henkilökuntaan positiivisesti. Kuitenkin asioita painottava johtamis-

tyyli vaikuttaa negatiivisemmin hoitajien työtyytyväisyyteen kuin ihmisiä painot-

tava johtamistyyli (Cummings ym. 2010). Dunham- Taylorin (2000) mukaan 

hoitajien työtyytyväisyys on alhaisempi, kun johtajat käyttävät transaktionaalista 

johtamistyyliä, kun taas Morrisonin ym. (1997) mukaan sekä transformaalinen 

että transaktionaalinen johtamistyyli edistävät työtyytyväisyyttä ja voimaantumis-

ta. Myös tunneälykäs johtamistyyli edistää henkilökunnan voimaantumista (Aker-

fjordet & Severinsson 2008, Byrom & Downe 2010), kun taas autoritäärinen vä-

hentää sitä (Kuokkanen & Katajisto 2003). 

Lähijohtajien transformaalinen johtamistyyli vaikuttaa myös hoitajien työhön 

sitoutumiseen (Force 2005, Leach 2005, McGuire & Kennerly 2006, Kanste 

2008) vaihtuvuuden ollessa pienempi (Raup 2008), toisaalta sitoutumiseen vai-

kutti myös hoitajien oma aikomus pysyä työssä (Taunton ym. 1997, Suleiman 

2009). Laissez faire -johtamistyyli vähentää työhön sitoutumista (Kanste 2008). 

Kleinmanin (2004) ja McGuiren & Kennerlyn (2006) mukaan hoitotyön johtajat 

arvioivat käyttävänsä enemmän transformaalista johtamistyyliä kuin henkilökunta 

arvioi. Johtamistyylit vaikuttivat myös organisaation tehokkuuteen (Prenkert & 

Ehnfors 1997, Stordeur ym. 2000, Casida & Pinto-Zipp 2008) ja tuottavuuteen 

(Dehghan-Nayeri ym. 2006, Cummings ym. 2010) sekä työympäristöön (Sanders 

ym. 1996, Hughes 2005, Pearson ym. 2007, Cummings ym. 2010). 
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Tunneälykäs johtamistyyli vaikutti positiivisen voimaantumisprosessin kautta 

luoden uudistumiselle ja muutokselle suotuisan työilmapiirin (Akerfjordet & 

Severinsson 2008). Se vaikutti myös työntekijöiden työssä pysymiseen, hoitotyön 

laatuun ja tuloksiin (Smith ym. 2009). Työyksikön suuri henkilöstömäärä sen 

sijaan vaikuttaa vähentävästi tunneälykkään johtamistyylin työntekijöitä voi-

maannuttavaan vaikutukseen (Lucas ym.2008). 

Taulukko 5. Hoitotyön johtajien johtamistyylien vaikutukset. 

Johtamistyylien vaikutukset Tutkimuksentekijä(t) ja vuosi 

Vaikutukset hoitotyöhön  

Hoitotyön laatu Leveck & Jones 1996, Dehghan Nayeri ym. 2006, Smith ym. 2009 

Potilaan hoitotarpeet Cummings ym. 2005 

Hoitotyön tulokset Smith ym. 2009 

Potilaiden tyytyväisyys Wong & Cummings 2007 

Haitallisten 

hoitotapahtumien 

väheneminen 

Wong & Cummings 2007 

Voimaantuva professio Sofarelli & Brown 1998 

Vaikutukset henkilökuntaan  

Työtyytyväisyys/ 

työtyytymättömyys 

Nakata & Saylor 1994, Medley & Larochelle 1995, Leveck & Jones 

1996,Morrison ym. 1997, Dunham-Taylor 2000, Larrabee ym. 2003, 

Grönroos & Perälä 2004, Force 2005, Hogan 2005, Smith ym. 2005, Chen 

& Baron 2006, Failla & Stichler 2008, Nielsen ym. 2008, Nielsen ym. 2009, 

Cummings ym. 2010 

Voimaannuttaminen Sanders ym. 1996, Morrison ym. 1997, Sofarelli & Brown 1998, 

Laschinger ym. 1999, Cook 2001, Kuokkanen & Katajisto 2003, Larrabee 

ym. 2003, Upenieks 2003c, Rosengren ym. 2007, Lucas ym. 2008, Byrom 

& Downe 2010 

Työssä pysyminen ja 

sitoutuminen 

Medley & Larochelle 1995, Taunton ym. 1997, Grönroos & Perälä 2004, 

Kleinman 2004, Force 2005, Hogan 2005, Leach 2005, Acree 2006, 

McGuire & Kennerly 2006, Kanste 2008, Raup 2008, Suleiman 2009 

Henkilökunnan väliset 

suhteet 

Shih ym. 2009, Cummings ym. 2010 

Terveys ja hyvinvointi Nielsen ym. 2008, Nielsen ym. 2009, Cummings ym. 2010 

Tehokkuus Dunham-Taylor 2000, Smith ym. 2009, Cummings ym. 2010 

Rooli Vuorinen 2008, Cummings ym. 2010 

Palkka Cummings ym. 2010 

Kokemukset 

vaikutusmahdollisuuksista 

ja osallisuudesta 

Klakovich 1996, Nielsen ym. 2008, Vuorinen 2008  

Työuupumus Kanste 2005 
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Johtamistyylien vaikutukset Tutkimuksentekijä(t) ja vuosi 

Tyytyväisyys johtamiseen Stordeur ym. 2005, Cummings ym. 2005 

Vähentynyt työstressi Leveck & Jones 1996 

Aloitteellisuus Boerner & Dutsch2008 

Kokemus autonomiasta Mrayyan 2004 

Vaikutukset organisaatioon ja 

sen toimintaan 

 

Tuottavuus Dehghan Nayeri ym. 2006, Cummings ym. 2010 

Tehokkuus Prenkert & Ehnfors 1997, Stordeur ym. 2000, Casida & Pinto-Zipp 2008 

Työympäristö Sanders ym. 1996, Hughes 2005, Pearson ym. 2007, Cummings ym. 2010 

Yhteenkuuluvaisuuden tunne 

ja ilmapiiri työyksikössä 

Leveck & Jones 1996 

Työryhmän 

menestyminen 

Rudan 2003, Rosengren ym. 2007 

Yhteistyön paraneminen Cook 1999, Cook 2001, Cummings ym. 2005 

Tehokkaampi johtaminen Al-Mailam 2004 

2.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hoitotyön johtamisen suurena haasteena tulevi-

na vuosina ovat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Nuorempi suomalai-

nen väestö sekä ulkomailta Suomeen muuttavat asettuvat asumaan kasvukeskuk-

siin, usein Etelä-Suomessa. Kasvukeskusten ulkopuolella väestö on iäkkäämpää. 

Erityisesti yli 85- vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa. Suomalaisten sairastavuus 

on suurinta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Terveydenhuoltoalan henkilöstö on edelleen 

hyvin naisvaltaista ja pienenevien ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien suku-

polvien vuoksi uuden henkilökunnan rekrytointi tulee vaikeutumaan. Ulkomaa-

laistaustaisten työntekijöiden määrä kasvaa, vaikkakin heidän työllistymisensä on 

heikompaa kuin suomalaisten. 

Lähes kaikilla terveyskeskuksilla on omat vuodeosastohoitoyksikkönsä, jois-

sa annetaan yleislääketieteen erikoisalan mukaista sairaanhoitoa. Kotoa tai kotiin 

rinnastettavasta paikasta tulevien potilaiden osuuden vähentyessä erikoissairaan-

hoidosta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osuus on lisääntynyt. Potilaiden kes-

kimääräinen hoitoaika on neljä viikkoa ja lähes kaksi kolmasosaa (63 %) hoito-

päivistä muodostuu pitkäaikaisista hoidoista. Potilaiden hoidossa korostuu kun-

touttava, potilasta aktivoiva työskentely. 

Terveyskeskuksen vuodeosastolla johtamiseen vaikuttaa hoitotyötä johtavan 

osastonhoitajan johtamiskulttuuri; kollektiivinen ymmärrys ja se, mitä johtami-

sessa, johtajuudessa ja organisaation toiminnassa korostetaan. Yksi johtamiskult-
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tuurin osa-alue on osastonhoitajan johtamistyyli. Osastonhoitajan johtamistyyliin 

vaikuttavat osastonhoitajan koulutus, sukupuoli, ikä sekä johtajan arvot ja usko-

mukset, motivaatio, empatia tai sen puute, työkokemus esimiehenä ja ymmärrys 

työyksikön tehtävästä. Työorganisaatioon liittyen johtamistyyliin vaikuttavat 

organisaatiorakenne- ja kulttuuri, mahdollisuus työnohjaukseen ja tilannetekijät. 

Muita johtamistyyliin vaikuttavia tekijöitä ovat samanlaisissa tehtävissä työsken-

televiltä hoitotyön johtajilta saatava vertaistuki, työntekijöiltä saatu palaute, työn-

tekijämäärä sekä nykyiset ja entiset esimiehet. Osastonhoitajien johtamistyylit 

vaikuttavat hoitotyöhön, henkilökuntaan sekä organisaatioon ja sen toimintaan. 

Johtamistyylit vaikuttavat myös potilashoidon laatuun, potilaiden tyytyväisyyteen 

ja haitallisten hoitotapahtumien määrään. Henkilökuntaan kohdistuen johtamis-

tyylit vaikuttavat työtyytyväisyyteen ja henkilökunnan sitoutumiseen, kun taas 

organisatorisesti vaikutukset kohdistuvat organisaation tehokkuuteen, tuottavuu-

teen ja työympäristöön.  

Johtamistyyleihin liittyviä tutkimuksia on tehty enemmän kvantitatiivisella 

kuin kvalitatiivisella lähestymistavalla. Tutkimusten kohderyhminä ovat olleet 

hoitotyön johtajat (mm. Prenkert & Ehnfors 1997, Casida & Pinto-Zipp 2008), 

hoitajat (mm. Stordeur ym. 2000, Al-Mailam 2004) tai molemmat ryhmät yhdessä 

(mm. McGuire & Kennerly 2006). Kohderyhmien koot ovat olleet hyvin vaihte-

levat, pienimmän ollessa viisi (Cook 2001) ja suurimman 6526 (Cummings ym. 

2005). Tutkimusten painopistealueina on ollut johtamistyylin vaikutus hoitotyö-

hön, henkilökuntaan sekä organisaatioon ja siihen liittyviin tekijöihin. Erityisen 

paljon on tutkittu johtamistyylin vaikutusta henkilökunnan työtyytyväisyyteen, 

voimaannuttamiseen sekä työhön sitoutumiseen. Suomessa aikaisempi osaston-

hoitajien johtamiseen liittyvä tutkimus on ollut pitkälti keskittynyt erikoissairaan-

hoidossa työskenteleviin osastonhoitajiin. Tässä tutkimuksessa tuotetaan tieteel-

listä tietoa terveyskeskusten osastonhoitajien johtamistyyleistä. Sosiaali- ja terve-

ysministerion Kaste-ohjelman (2012–2015) toimenpiteinä on johtamiskäytäntöjen 

uudistaminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012a). Tutkimus on uuden tiedon tuottajana hyödyllinen myös perusterveyden-

huollon uudistuksen ja vetovoimaisuuden säilyttämisen näkökulmista. 
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3 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, mitä ovat hoitotyön 

osastonhoitajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria terveyskeskusten vuode-

osastoilla, mitkä ovat johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät ja mihin asioihin joh-

tamistyylit vaikuttavat. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten riittävinä terve-

yskeskusten vuodeosastojen osastonhoitajat pitävät tietojaan ja taitojaan johtamis-

tyyleistä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa terveyskeskusten 

vuodeosastojen osastonhoitajien käyttämistä johtamistyyleistä ja niihin vaikutta-

vista tekijöistä sekä heidän johtamistyylitietojensa ja -taitojensa riittävyydestä. 

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa hoitotyön 

johtamiseen liittyvää koulutusta ja kehitettäessä osastonhoitajien johtamistoimin-

taa tulevaisuudessa. Tutkimuksen kulku esitetään taulukossa 6. Yksilöidyt tutki-

muskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten hoitotyön johtajien johtamistyylejä on tutkittu vuosina 1994–2006 

menetelmällisesti ja sisällöllisesti? (I julkaisu.) 

2. Millaisia johtamistyylejä osastonhoitajat käyttävät? (II, III ja IV julkaisu.) 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat osastonhoitajien johtamistyyleihin? (II ja IV julkai-

su.) 

4. Mihin asioihin osastonhoitajien johtamistyylit vaikuttavat? (III julkaisu.) 

5. Kuinka tärkeinä osastonhoitajat pitävät eri johtamistyylejä? ( IV julkaisu.) 

6. Kuinka riittävinä osastonhoitajat pitävät tietojaan ja taitojaan johtamistyyleis-

tä? (IV julkaisu.) 

7. Miten osastonhoitajiin liittyvät taustamuuttujat ovat yhteydessä osastonhoita-

jien käsityksiinsä eri johtamistyylien tärkeydestä? (IV julkaisu.) 

8. Miten osastonhoitajiin liittyvät taustamuuttujat ovat yhteydessä osastonhoita-

jien käsityksiin heidän tiedoistaan ja taidoistaan johtamistyyleistä? (IV julkai-

su.) 
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Taulukko 6. Tutkimuksen eteneminen. 

Tutkimuksen 

vaihe 

Tutkimuskysymys Tutkimusaineisto Lähestymistapa 

/ analyysitapa 

Julkaisu ja 

ajankohta 

1. Systemaat-

tinen kirjalli-

suuskatsaus 

Kuvata, mitä hoitotyön johta-

jien johtamistyyleistä on 

tutkittu 1994–2006 

Hoitotyön johtamis-

tutkimus 1994–2006 

(tietokannat: Cinahl, 

Medic, Medline, Hoito-

tiede- ja Hallinnon 

tutkimuslehdet) 

Sisällönanalyysi Premissi, 2007 

2. Osaston-

hoitajien johta-

mistyylien 

kuvaus 

    

2a) Osaston-

hoitajien haas-

tattelut 

Kuvata ja analysoida, mitä 

osastonhoitajien johtamis-

tyylit ovat osastonhoitajien 

kuvaamana 

Osastonhoitajat 

(n = 13) 

Sisällönanalyysi Journal of 

Nursing 

Management, 

2009 

2b) Ylihoitajien 

ja hoitohenkilö-

kunnan haas-

tattelut 

Kuvata ja analysoida, mitä 

osastonhoitajien johtamis-

tyylit ovat ylihoitajien ja 

hoitohenkilökunnan kuvaa-

mana 

Ylihoitajat (n = 10) ja 

Hoitohenkilö-kunta 

(n = 11) 

Sisällönanalyysi Nursing 

Research and 

Practice, 2012 

3. Osaston-

hoitajien johta-

mistyylien 

arviointi 

Tutkia osastonhoitajien 

johtamistyylejä terveys-

keskusten vuodeosastoilla 

sekä osastonhoitajien näke-

myksiä erilaisten johtamis-

tyylien tärkeydestä ja arvioita 

johtamistyyleihin liittyvien, 

omien tietojensa ja taitojensa 

riittävyydestä 

Terveyskeskusten 

osastonhoitajat 

(N = 400)  

Kvantitatiivinen 

lähestymistapa/ 

tilastolliset 

menetelmät 

ISRN Nursing, 

2013 

4. Yhteenveto-

osan kirjoittami-

nen 

   2008–2013 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimus noudattaa kokonaisuudessaan monimenetelmällistä (mixed methods) 

tutkimusstrategiaa. Monimenetelmällistä tutkimusmenetelmää on käytetty erityi-

sesti hoitotieteessä, psykologiassa sekä johtamisen ja organisaatioiden tutkimises-

sa. Monimenetelmällinen tutkimus tarkoittaa tutkimusmetodien sekoittamista eri 

tavoilla. (Creswell 2003.) Tashakkorin ja Teddlien (2003) mukaan monimenetel-

mällisen tutkimusmenetelmän käytöstä on etua verrattuna muiden tutkimusmene-

telmien käyttöön. Ensiksi sen kautta voidaan saada vastaus tutkimuskysymyk-

seen, mitä muilla metodologioilla ei saada. Toiseksi sen käytön avulla voidaan 

vahvistaa tutkimusjohtopäätöksiä ja se antaa mahdollisuuden esittää laajemmin 

erilaisten näkökulmien moninaisuuden. Tätä kautta voidaan lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimusmenetelmän käytössä keskeistä on aineistojen yhdistämi-

nen tai sulauttaminen, yhden aineiston pohjautuminen toiseen sekä aineistojen 

ristikkäisyys. Myös tutkimusmenetelmiä voidaan yhdistää käyttämällä niitä sa-

manaikaisesti tai jaksottaisesti (Creswell 2003.) 

Tässä tutkimuksessa eri osatutkimukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-

den. Menetelmällisesti käytettiin kolmea erilaista aineistonkeruutapaa: kirjalli-

suuskatsausta, haastattelua ja kyselylomaketta. Tutkimusaineistoa kerättiin osas-

tonhoitajilta, ylihoitajilta ja hoitohenkilökunnalta, koska haluttiin saada monipuo-

linen, erilaisia näkökulmia antava kuva tutkittavasta ilmiöstä. Aineistojen sisäinen 

ristikkäisyys toteutui erityisesti kyselylomakkeen rakentamisessa, joka pohjautui 

kirjallisuuden lisäksi sitä edeltäneiden kvalitatiivisten osatutkimusten tuloksiin. 

Lähes koko tutkimusprosessin aikana eri tutkimuksen vaiheet limittyivät keske-

nään siten, että tutkimusaineistoa kerättiin, tutkimustuloksia analysoitiin ja raport-

tia kirjoitettiin osittain samanaikaisesti. Mainittakoon myös, että tutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa tehtyä kirjallisuuskatsausta täydennettiin raporttia var-

ten. Voidaankin todeta, että tutkimus kokonaisuutena edustaa monimenetelmällis-

tä tutkimusta. 

4.2 Tutkimuksen eteneminen vaiheittain 

Tutkimus toteutettiin kolmessa erillisessä vaiheessa vuosien 2006–2011 aikana. 

Tutkimus jaettiin eri vaiheisiin, koska haluttiin saada laaja-alainen näkemys tut-
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kittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen lähtökohtana oli kuvata ja 

analysoida, mitä osastonhoitajien johtamistyyleistä oli aiemmin tutkittu. Toisen 

vaiheen lähtökohtana oli kuvata ja analysoida laadullisilla menetelmillä kerätyillä 

aineistoilla osastonhoitajien, ylihoitajien ja hoitajien käsityksiä osastonhoitajien 

johtamistyyleistä. Kolmannessa vaiheessa pyrittiin saamaan määrällisillä mene-

telmillä yleistettävää tietoa terveyskeskusten vuodeosastojen johtamistyyleistä. 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe. Tarkoituksena oli kuvata, mitä osastonhoita-

jien johtamistyyleistä on tutkittu 1994–2006 käyttäen apuna tietokantoja aineiston 

keräämisessä katsausta varten. (I julkaisu.) 

Tutkimuksen toinen vaihe. Tarkoituksena oli kuvata ja analysoida, mitä osas-

tonhoitajien johtamistyylit ovat osastonhoitajien, ylihoitajien ja hoitohenkilökun-

nan kuvaamana. Aineistot kerättiin yksilöhaastatteluilla. Osastonhoitajien haastat-

teluiden teemat muodostettiin deduktiivisesti ensimmäisen vaiheen katsauksen 

tulosten perusteella. Ylihoitajien ja hoitohenkilökunnan haastatteluiden teemat 

muodostettiin deduktiivisesti ensimmäisen vaiheen katsauksen ja osastonhoitajien 

haastattelututkimuksen tulosten perusteella. (II julkaisu, III julkaisu.) 

Tutkimuksen kolmas vaihe. Tarkoituksena oli tutkia osastonhoitajien johtamis-

tyylejä terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä kuinka tärkeinä he pitivät erilaisia 

johtamistyylejä. Tarkoituksena oli tutkia myös, kuinka riittävinä osastonhoitajat 

pitivät tietojaan ja taitojaan johtamistyyleistä. Ilmiön tarkasteluun valittiin kvanti-

tatiivinen lähestymistapa. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä. (IV julkaisu.) 

4.3 Aineistot, tutkimukseen osallistujat ja aineistojen keruu 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen laadullisen aineiston muodostivat hoitotyön 

johtajien, erityisesti osastonhoitajien johtamistyylejä koskevat tai niitä sivuavat 

tutkimukset. Niiden pohjalta tehtiin kirjallisuuskatsaus, joka perustui 45 hoitotyön 

johtajien johtamistyylejä tai niitä sivuavaan tieteelliseen julkaisuun. Katsaukseen 

valittiin laadulliset ja määrälliset vähintään lisensiaatti-tasoiset kotimaiset tutki-

mukset ja artikkeleina julkaistut ulkomaiset tutkimukset. Aineiston hankinta rajat-

tiin ajallisesti vuosiin 1994–2006, koska oltiin kiinnostuneita tuoreista ja ajankoh-

taisemmista tutkimuksista. Aineiston hankinnassa hyödynnettiin tietokantoja, 

joiden aihealueisiin hoitotyö ja hoitotyön johtaminen kuuluvat. Kansallisia artik-

keleita haettiin Medic- tietokannasta ’hoitotyö’, ’johtaminen’, ’johtamistyyli’ 

hakusanoilla sekä näistä muodostetuilla yhdistelmillä sekä selaamalla manuaali-

sesti Hoitotiede- ja Hallinnon Tutkimus -lehden vuosikerrat vuosilta 1994–2006. 

Katsauksen ulkomainen aineisto hankittiin Cinahl- ja Medline- tietokannoista. 



 

 43

Kaikki Medline-tietokannasta löytyneet artikkeliviitteet löytyivät myös Cinahl-

tietokannasta. Lisäksi haettaessa hakusanoilla ’nursing’ ja ’leadership style’ se-

kä ’nursing’ ja ’management style’ löytyi 355 samaa viitettä. Tämän vuoksi kah-

den ja kolmen hakusanan yhdistelmäviitteitä oli yhteensä 855. Kaikki kahden ja 

kolmen hakusanan yhdistelmähakujen tuloksena löytyneiden artikkelien otsikot ja 

abstraktit luettiin läpi. 

Otsikkojen perusteella aineistosta poistettiin artikkelit, jotka käsittelivät muita 

kuin johtamiseen liittyviä ilmiöitä, esimerkiksi potilashoitoa. Abstraktien perus-

teella aineistosta poistettiin pääkirjoitukset, mielipidekirjoitukset, uutiset ja am-

matilliset artikkelit. Mukaan otettiin artikkelit, jotka olivat englannin-, ruotsin- tai 

suomenkielisiä. Lisäksi käytiin läpi tietokannoista löytyneiden artikkeleiden läh-

deluetteloita etsien katsaukseen sopivia artikkeleja otsikon perusteella. Katsauk-

seen valittiin tutkimukset, jotka käsittelivät tai sivusivat aihealueeltaan hoitotyön 

johtajien johtamistyylejä. Sisäänottokriteerinä oli lisäksi se, että artikkeli sisälsi 

selvityksen tutkimusaineistosta, -menetelmistä ja -tuloksista. Näiden tutkimusten 

perusteella laadittiin kirjallisuuskatsaus osastonhoitajien johtamistyyleistä. (Tau-

lukko 7.) 

Taulukko 7. Kirjallisuuskatsauksen tietolähteet, aineistonkeruumenetelmät ja ana-

lyysimenetelmät. 

Tarkastelun kohde n % 

Tietolähde   

Hoitotyön johtaja 23 52 

Hoitohenkilökunta 16 36 

Hoitotyönjohtajat ja hoitohenkilökunta 6 12 

Aineistonkeruumenetelmä   

Kysely 31 70 

Haastattelu 7 15 

Eri menetelmiä yhdistelty 7 15 

Analyysimenetelmä   

Tilastolliset menetelmät 30 67 

Sisällön analyysi 8 18 

Analyysitriangulaatio 7 15 

Tutkimuksen toisen vaiheen laadullinen aineisto kerättiin vuonna 2006 haastatte-

lemalla 13 osastonhoitajaa ja vuosina 2006–2008 haastattelemalla 10 ylihoitajaa 

sekä 11 hoitajaa. Osastonhoitajien haastattelujen osalta tutkijalla oli kontaktihen-

kilöitä, jotka informoivat osastonhoitajia tutkimuksesta, antoivat tiedotteen tutki-
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muksesta (Liite 1) ja kysyivät heidän halukkuuttaan tutkimukseen. Tämän jälkeen 

tutkimukseen suostuneiden osastonhoitajien yhteystiedot annettiin tutkijalle. 

Haastattelut tehtiin pääasiassa osastonhoitajien työhuoneissa tai heidän niin halu-

tessaan haastateltavan kodissa. Ennen haastattelua osastonhoitajia pyydettiin alle-

kirjoittamaan kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2) ja 

heille kerrottiin, että he voivat keskeyttää haastattelun niin halutessaan. Tutki-

mukseen haluttiin eri-ikäisiä ja erilaisissa työpaikoissa työskenteleviä osastonhoi-

tajia eri puolilta Suomea. Tutkimukseen osallistuneiden iät vaihtelivat 37 ja 58 

vuoden välillä, keski-iän ollessa 48 vuotta. Heidän työkokemuksensa yleensä 

terveydenhuollossa vaihteli 10 ja 35 vuoden välillä ja osastonhoitajana 1 ja 25 

vuoden välillä. Peruskoulutuksena heillä oli sairaanhoitajan tutkinto ja valtaosalla 

oli erikoistumistutkinto. Osa osallistuneista oli opiskellut hoitotiedettä tai terve-

yshallintotiedettä yliopistossa. 

Ylihoitajien ja hoitohenkilökunnan haastattelututkimukseen haluttiin eri-

ikäisiä ja erilaisissa työpaikoissa työskenteleviä ylihoitajia ja hoitajia. Ylihoitajien 

valinta tutkimukseen tapahtui siten, että tutkija valitsi kriteereihin sopivat organi-

saatiot, informoi ylihoitajia (Liite 1) ja sopi haastatteluajan ja -paikan. Ylihoitajil-

la oli terveydenhuollon peruskoulutuksen lisäksi terveydenhuollon kandidaatin, 

terveystieteiden maisterin tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen hallinnon tutkin-

to (SHJ). Ylihoitajien iät vaihtelivat 38 ja 59 vuoden välillä ja työkokemuksensa 

ylihoitajana 5 ja 21 vuoden välillä. Yhtä lukuun ottamatta osallistujat olivat nai-

sia. Tutkimukseen osallistuneiden hoitajien valinnan suorittivat tutkimukseen 

osallistuneiden organisaatioiden ylihoitajat edellä mainittujen kriteerien mukai-

sesti. Samalla he antoivat tutkimukseen osallistuville suullisen ja kirjallisen in-

formaation tutkimuksesta (Liite 1). Tutkimukseen osallistuneet hoitajat olivat 

koulutukseltaan sairaanhoitajia ja perushoitajia. Hoitajien iät vaihtelivat 30 ja 53 

vuoden välillä ja heidän työkokemuksensa terveydenhuollossa 7 ja 25 vuoden 

välillä. Haastattelut suoritettiin osallistujien työpaikoilla heidän omissa työhuo-

neissaan tai neuvotteluhuoneissa. Tutkimukseen osallistuneet työskentelivät kah-

deksassa sairaalassa ja viidessä vanhainkodissa eri puolilla Suomea. 

Toisen vaiheen haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Teemojen muo-

toilu perustui tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn kirjallisuuskatsauk-

seen osastonhoitajien johtamistyyleistä (I julkaisu). Ennen haastatteluja osaston-

hoitajia, ylihoitajia ja hoitajia pyydettiin allekirjoittamaan kirjallinen suostumus 

tutkimukseen osallistumisesta (Liite 2) ja heille kerrottiin, että he voivat keskeyt-

tää haastattelun niin halutessaan. Haastattelujen alussa kysyttiin osallistujien taus-

tatietoja (ikä, koulutus, työhistoria, nykyinen työtehtävä ja organisaatio), minkä 
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jälkeen edettiin teema-alueiden mukaisesti. Teema-alueet osastonhoitajien haas-

tatteluissa olivat hoitotyön johtaminen, johtamistyylit ja johtamiskulttuuri sekä 

johtamiskokemukset. Ylihoitajien ja hoitajien haastattelujen teema-alueita olivat 

seuraavat: johtamistyylin määrittely, johtamistyyliin vaikuttavat tekijät, erilaiset 

johtamistyylit, johtamistyylin vaikutukset, johtamiskulttuuri ja johtamistyylit 

tulevaisuudessa (Liite 3). Ensimmäisiä ylihoitajien ja hoitajien haastatteluita suo-

rittaessaan tutkija huomasi, että joidenkin hoitajien oli vaikea ymmärtää joitakin 

teema-alueisiin sisältyneitä kysymyksiä. Tämä ilmeni heidän elekielessään ja 

pyynnöissään selkeyttää kysymysten sisältöjä. Tämän seurauksena tutkija pyrki 

muokkaamaan hoitajien kysymyksiä konkreettisemmiksi ja siksi teema-alueisiin 

sisältyneissä kysymyksissä oli eroavuuksia ylihoitajien ja hoitajien osalta. Kaikki 

haastattelut etenivät yksilöllisesti haastateltavat huomioiden. Haastattelut kestivät 

puolesta tunnista puoleentoista tuntiin ja ne nauhoitettiin.  

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kvantitatiivinen aineisto kerättiin loma-

kekyselyllä (Liitteet 4, 5). Kyselylomake kehitettiin tätä tutkimusvaihetta varten 

ja se pohjautui soveltaen Golemanin (2002) esittämään jaotteluun johtamistyyleis-

tä sekä tutkimuksen toisen (II julkaisu) ja kolmannen vaiheen (III julkaisu) tulok-

siin. Ennen lomakkeen käyttöönottoa se esitestattiin. Tätä kautta pyrittiin löytä-

mään mahdolliset tutkimuksen luotettavuutta heikentävät seikat ja tarkentamaan 

lomakkeen väittämien sisältöä (Metsämuuronen 2005). Lomakkeen arvioinnissa 

käytettiin asiantuntijapaneelia, jossa kuusi osastonhoitajaa arvioi lomakkeen taus-

takysymysten ja väittämien luettavuutta kirjallisesti dikotomisella 

lä/ei -asteikolla. Arvioinnin jälkeen tarkennettiin lomakkeen kieliasua ja kahden 

väittämän sisältöä. Lopullisessa kyselylomakkeessa tiedusteltiin vastaajan tausta-

muuttujia (mm. sukupuoli, ikä, koulutus, työkokemus terveydenhuollossa ja osas-

tonhoitajana) sekä hänen työyksikkönsä taustamuuttujia (mm. sairaansijamäärä, 

henkilökuntamäärä). Osastonhoitajien johtamistyylejä selvitettiin 36 väittämällä 

sekä heidän tietojaan ja taitojaan eri johtamisalueilla 34 väittämällä. Viimeksi 

mainituista väittämistä 18 käsitteli johtamistyylejä. Kyselylomakkeen lopussa oli 

avoin kysymys koskien osastonhoitajan työn tulevaisuuden haasteita.  

Kysely suunnattiin terveyskeskusten vuodeosastojen osastonhoitajille. Ennen 

kyselyn alkua Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) pyydettiin terveys-

keskuksittain tiedot terveyskeskusten osastonhoitajien määristä (n = 1317). Tä-

män jälkeen käytettiin ositettua otantaa, jossa perusjoukko jaettiin viiteen osittee-

seen osastonhoitajien määrän mukaan. Ositteet olivat erittäin pienet (1–2 osaston-

hoitajaa), pienet (3–4 osastonhoitajaa), keskikokoiset (5–9 osastonhoitajaa), suu-

ret (10–29 osastonhoitajaa) ja erittäin suuret (30–85 osastonhoitajaa). Ositettu 
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otanta valittiin, koska perusjoukko oli heterogeeninen ja sen nähtiin jakautuvan 

pienempiin, erilaisiin ryhmiin. (Heikkilä 2005.)  

Ositteiden sisällä otanta suoritettiin otantayksikön koon mukaan siten, että 

jokaisesta ositteesta arvottiin terveyskeskuksia mukaan niin kauan, että saatiin 

samassa suhteessa kuin kokonaismäärässä jokaisesta ositteesta osastonhoitajia 

siten, että lopullisessa otannassa heitä oli yhteensä 400. Organisaatioista haettiin 

tutkimusluvat. Sen jälkeen sovittiin, kuinka kyselyaineisto toimitettaisiin osaston-

hoitajille. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta saadut tiedot osastonhoitajien 

määristä olivat osittain erilaiset kuin, mitä osa mukaan valituista terveyskeskuk-

sista ilmoitti. Valtaosassa näistä tapauksista osastonhoitajien määrä oli pienempi 

kuin se, mitä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos oli ilmoittanut. Osassa organisaa-

tioissa materiaalin (saatekirje, kyselylomake, palautuskuori) jakaminen tapahtui 

yhteyshenkilön toimesta, osalle osastonhoitajista materiaali postitettiin suoraan 

heidän työosoitteeseensa. 

Kyselylomakkeen palautti 252 osastonhoitajaa, joten vastausprosentiksi 

muodostui 63 %. Vastanneista naisia oli 246 (97, 6 %) ja miehiä 6 (2, 4 %). Tut-

kimukseen osallistuneiden iät vaihtelivat 32 ja 65 vuoden välillä keski-iän ollessa 

50,5 vuotta. Heidän työkokemuksensa terveydenhuollossa vaihteli 6 ja 40 vuoden 

välillä. Valtaosa vastanneista oli työskennellyt terveydenhuollossa yli 15 vuotta 

(93,4 %) keskiarvon ollessa 26,3 vuotta. Työkokemus osastonhoitajana vaihteli 

0,5 ja 34 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 10,2 vuotta. Osastonhoitajista 

23,3 %:lla oli sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai 

AMK-tutkinto, 61,6 %:lla oli ns. vanhamuotoinen erikoistumistutkinto ja 15,1 % 

oli opiskellut hoitotiedettä tai terveyshallintotiedettä yliopistossa. (IV julkaisu.) 

Osastonhoitajista 120 (47,6 %) työskenteli Etelä-Suomen läänissä, 71 

(28,2 %) Länsi-Suomen läänissä, 38 (15,1 %) Itä-Suomen läänissä, 15 (6 %) Ou-

lun läänissä ja 8 (3,2 %) Lapin läänissä. Mainittakoon että edellä kerrotun mukai-

nen läänijako loppui Suomessa vuoden 2009 lopussa. Osastonhoitajien johtamien 

yksikköjen vuodepaikkojen määrä vaihteli 4 ja 123 välillä, keskimäärin vuode-

paikkoja oli 35. Osastonhoitajien alaisuudessa työskentelevien työntekijöiden 

lukumäärä oli vähimmillään 4 ja enimmillään 110. Työntekijämäärän keskiarvo 

oli 25,6. Suurimmat työntekijämäärät olivat osastonhoitajilla, jotka johtivat useaa 

osastoa. (IV julkaisu.) 

Osastonhoitajat pitivät yllä ammattitaitoaan monin tavoin. Osastonhoitajista 

85,7 % luki ammatillisia lehtiä ja 44,8 % tieteellisiä lehtiä. Kaksi kolmannesta 

(68,7 %) heistä etsi tietoa internetistä, 87,3 % keskusteli kollegojen kanssa ja 

36,1 % kysyi neuvoa asiantuntijoilta. Osastonhoitajista johtamiseen liittyvään 
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täydennyskoulutukseen oli osallistunut 94,0 %. Neljännes osastonhoitajista 

(25 %) ilmoitti pitävänsä ammattitaitoaan yllä muilla tavoilla, joiksi he mainitsi-

vat muun muassa opiskelun, kirjallisuuden lukemisen, seminaareihin osallistumi-

sen, työnohjauksen sekä keskustelut esimiehen kanssa. (IV julkaisu.) 

4.4 Aineistojen analyysit 

Ensimmäisen vaiheen katsauksen toteuttaminen 

Katsaukseen valitut laadulliset ja määrälliset vähintään lisensiaattitasoiset koti-

maiset tutkimukset ja artikkeleina julkaistut ulkomaiset tutkimukset luokiteltiin 

käyttäen ennalta laadittua luokittelurunkoa, josta ilmenivät tutkimuksen tekijät, 

julkaisuvuosi, aihe, otoskoko sekä keskeiset tulokset. Tämän jälkeen tehtiin tut-

kimuksia koskeva menetelmällinen ja sisällöllinen tarkastelu. Menetelmällinen 

tarkastelu kohdistui deduktiivisen sisällönanalyysin kautta tutkimuksissa käytet-

tyihin tutkimusmenetelmiin, tietolähteisiin, aineistonkeruumenetelmiin ja ana-

lyysimenetelmiin. Sisällöllinen tarkastelu keskittyi induktiivisen sisällönanalyysin 

kautta tutkittavan ilmiön tarkastelunäkökulmiin, jotka olivat hoitotyön johtamis-

tyylit muutoksen aikana ja hoitotyön johtamistyylien vaikutukset hoitohenkilö-

kunnan työhyvinvointiin.  

Toisen vaiheen analyysi 

Toisen vaiheen tutkimusaineistot muodostuivat osastonhoitajien, ylihoitajien ja 

hoitajien haastatteluista. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Osastonhoitajien 

haastatteluaineisto analysoitiin laadullisella sisällön analyysilla (Cavanagh 1997, 

Elo & Kyngäs 2007). Aluksi haastattelutekstit luettiin läpi useita kertoja huomioi-

den tutkijan empiirinen ja teoreettinen esiymmärrys tutkimukseen osallistuvien 

osastonhoitajien ammatillisesta tehtävästä. Analyysiyksikköinä toimivat yksittäi-

set sanat ja sanaryhmät. Johtamistyylejä käsittelevä luokittelumatriisi kehitettiin 

Golemanin esittämän johtamistyylien luokittelun pohjalta (Goleman ym. 2002). 

Johtamistyyleihin vaikuttavien tekijöiden luokittelurunko muodostettiin induktii-

visesti määrittelemällä kategorioita ja alateemoja. Analyysiyksikön kohdentumi-

nen tiettyyn kategoriaan varmistettiin kysymyksillä koskien analyysiyksikön so-

pivuutta kategoriaan. Alateemat nimettiin sisältöä kuvaavilla käsitteillä ja luoki-



 

 48

teltiin määriteltyihin kategorioihin kuuluviksi. Tämän jälkeen kategorioille annet-

tiin nimet. (Cavanagh 1997.) 

Myös ylihoitajien ja hoitohenkilökunnan haastatteluaineisto analysoitiin laa-

dullisella sisällön analyysilla. Analyysin alussa haastattelutekstejä luettiin useita 

kertoja, minkä jälkeen kehitettiin alustava luokittelurunko johtamistyyleistä ja 

luokat sen rajojen sisälle. Analyysiyksikköinä käytettiin sanaryhmiä ja aineisto 

koodattiin luokkiin. (Elo & Kyngäs 2007.) 

Kolmannen vaiheen analyysi  

Tutkimuksen kolmannen vaiheen aineisto analysoitiin tilastollisesti käyttäen 

SPSS for Windows 18.0 -ohjelmaa. Muuttujien jakaumia tarkasteltiin käyttäen 

prosentti- ja frekvenssijakaumia sekä tunnuslukuja. Avoimilla kysymyksillä kysy-

tyt taustamuuttujat (ikä, koulutus, työkokemus terveydenhuollossa, osastonhoita-

jatyökokemus, työyksikön sairaansijojen määrä, työntekijöiden määrä) luokiteltiin 

ennen frekvenssi- ja prosenttijakauman laskemista tilastollista analyysia varten. 

Väittämistä koskien visionääristä johtamistyyliä (n = 6), valmentavaa johtamis-

tyyliä (n = 6), välittävää johtamistyyliä (n = 6), demokraattista johtamistyyliä 

(n = 6), komentavaa johtamistyyliä(n = 6) ja eristäytyvää johtamistyyliä (n = 6) 

muodostettiin summamuuttujat (n = 6), jotka jaettiin muodostettuihin summa-

muuttujiin kuuluvien väittämien lukumäärällä. Seuraavaksi uusien summamuuttu-

jien arvot pyöristettiin kokonaisluvuiksi. Uusille summamuuttujille laskettiin 

keskiarvot, keskijakaumat sekä minimi- ja maksimiarvot. (Metsämuuronen 2005.) 

Summamuuttujien sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin Cronbachin alfakertoi-

mella, arvojen vaihdellessa 0, 6 ja 0,7 välillä (Munro 2001). Muuttujien välisiä 

suhteita tarkasteltiin käyttäen ristiintaulukointia ja khiin neliötestiä. Yksisuuntais-

ta varianssianalyysia käytettiin tarkasteltaessa summamuuttujien keskiarvoeroja 

taustamuuttujien ryhmässä. 

4.5 Eettiset näkökohdat 

Eettisten näkökohtien tarkastelu on osa tutkimusetiikkaa, jossa tarkastellaan ai-

neiston hankintaan ja tutkittavien suojaan liittyviä kysymyksiä, tieteellistä tietoa, 

sen soveltamista ja vaikutuksia koskevia kysymyksiä sekä tieteen sisäisiä asioita 

(Kuula 2006). Seuraavassa tarkastellaan tähän tutkimukseen liittyviä eettisiä nä-

kökohtia liittyen aiheen valintaan, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä 

tulosten raportointiin. Tutkimusaiheen valinta perustui tutkijan henkilökohtaiseen 
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kiinnostukseen osastonhoitajan johtamistyötä ja sen vaikutuksia kohtaan. Tutki-

musta varten pyydettiin eettisen toimikunnan lausunto ja tutkimuksen kolmeen 

viimeiseen vaiheeseen hankittiin niitä koskevista organisaatioista asianmukaiset 

tutkimusluvat.  

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin aihe-

piiriin liittyvään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Valtaosa tutkimuksista oli tehty 

englanninkielisissä maissa, joiden kulttuuri poikkeaa jonkin verran suomalaisesta 

kulttuurista ja hoitoympäristöstä. Tämän kulttuurisen vaikutuksen huomioon ot-

taminen tutkimustuloksia tarkastellessa oli haasteellista.  

Tutkimukseen osallistuville tulee antaa riittävästi tietoa tutkimuksesta (Kuula 

2006). Tutkimuksen toisessa vaiheessa osastonhoitajien yksilöhaastatteluihin osal-

listuneita osastonhoitajia informoitiin tutkimuksesta suullisesti etukäteen ja tut-

kimukseen osallistumisesta sovittiin jokaisen haastateltavan kanssa erikseen. 

Myös kaikkia haastatteluihin osallistuneita ylihoitajia ja hoitajia informoitiin 

suullisesti etukäteen tutkimuksesta ja heille kerrottiin, että heidän osallistumisen-

sa on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimukseen osallistuneet saivat tutki-

muksesta myös kirjallisen tiedotteen, joka sisälsi terveydenhuollon eettisen neu-

vottelukunnan ETENE:n (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001) edellyttämät tiedot 

tutkimuksen tarkoituksesta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta (Liite 1).  

Haastatteluihin osallistuneita informoitiin suullisesti haastattelun alussa mah-

dollisuudesta heidän niin halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ja 

heiltä pyydettiin suullinen ja kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen 

(Liite 2). Laadullisten haastatteluaineistojen osalta tutkija kirjoitti itse nauhalta 

auki kaikki haastattelut. Aineiston keruussa käytetyt haastattelunauhat on tyhjen-

netty aukikirjoituksen jälkeen. Aukikirjoitetut haastattelut säilytetään sähköisenä 

tutkijan tiedostoissa salasanan takana ja tulostettuna lukitussa kaapissa. Aukikir-

joitetut haastattelut on koodattu juoksevalla numerolla ja ne eivät sisällä haastatel-

tavan tai hänen työpaikkansa tietoja. Tutkimukseen osallistujien tunnistamatto-

muuden säilyttämiseksi osallistujien työorganisaatioita eikä paikkakuntia rapor-

toida.  

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa terveyskeskuksista haettiin tutkimuslu-

vat niiden käytäntöjen mukaisesti, minkä jälkeen kerättiin tutkimusaineisto. Tut-

kimukseen osallistujia informoitiin tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta saatekirjeessä. Saa-

tekirje sisälsi myös tutkijan yhteystiedot (Liite 4). Kyselylomakkeiden palautus 

tutkijalle oli järjestetty kirjepostina, mikä varmisti sen, että vastaajien henkilölli-

syys pysyi salassa.  
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5 Tulokset 

Tutkimustulosten esittely etenee aiemmin esitettyjen tutkimuskysymysten mukai-

sessa järjestyksessä siten, että ensiksi esitellään tutkimuksen ensimmäisessä vai-

heessa tehty hoitotyön johtajien johtamistyylitutkimus vuosina 1994- 2006 mene-

telmällisesti ja sisällöllisesti. Tämän jälkeen raportoidaan osastonhoitajien johta-

mistyylit, osastonhoitajien johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät ja osastonhoitaji-

en johtamistyylien vaikutukset, osastonhoitajien käsitykset eri johtamistyylien 

tärkeydestä sekä osastonhoitajien johtamistyyleihin liittyvien tietojen ja taitojen 

riittävyys huomioiden osastonhoitajien taustamuuttujat. Lopuksi esitetään yhteen-

veto tuloksista. 

5.1 Hoitotyön johtajien johtamistyylitutkimus vuosina 1994-2006 

menetelmällisesti ja sisällöllisesti 

Katsaukseen valikoitui 45 tutkimusta, joista yli puolet oli tehty kvantitatiivisin 

(67 %) ja vajaa viidennes kvalitatiivisin menetelmin (18 %). Seitsemässä tutki-

muksessa (15 %) oli käytetty molempia menetelmiä. Puolessa tutkimuksissa tieto-

lähteenä oli käytetty hoitotyön johtajia (52 %), kolmanneksessa hoitohenkilökun-

taa (36 %) ja joka kymmenennessä heitä yhdessä (12 %). Tutkimusten aineistot 

oli kerätty valtaosin kyselyillä (70 %) ja sen lisäksi haastattelemalla (15 %) tai eri 

tutkimusmenetelmien yhdistelmillä (15 %). Analyysimenetelmät tuottivat lähinnä 

kuvailevaa ja jonkin verran selittävää tietoa. Kahdessa kolmasosassa tutkimuksis-

ta oli käytetty tilastollisia analyysimenetelmiä, joista yleisimmin frekvenssi- ja 

prosenttijakaumia, keskilukuja, korrelaatioita sekä harvemmin Cronbachin alfaa, 

varianssi- ja regressioanalyysia sekä t-testiä. Sisällönanalyysia oli käytetty ainoa-

na analyysimenetelmänä joka viidennessä tutkimuksessa (18 %) ja analyysitrian-

gulaatiota oli käytetty 7 tutkimuksessa (15 %). Tällöin oli yhdistetty tilastollinen 

analyysi sekä sisällönanalyysi. (I julkaisu) 

Hoitotyön johtajien johtamistyylejä koskevissa tutkimuksissa nousi esiin kak-

si tutkittavan ilmiön tarkastelunäkökulmaa, jotka ovat hoitotyön johtamistyylit 

muutoksen aikana sekä hoitotyön johtamistyylien vaikutus hoitohenkilökunnan 

työhyvinvointiin. Muuttuvissa organisaatioissa esiintyi monenlaisia johtamistyy-

lejä, jotka oli jaoteltu eri tavoin eri tutkimuksissa. Ihmisten johtamisen ohella 

korostui asioiden johtaminen, jotta organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutettiin. 

Johtamistyylejä jaoteltiin myös muutosjohtamiseen ja vuorovaikutusjohtamiseen. 

(I julkaisu.) 
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Muutosjohtamisessa korostuivat yhteistyö ja neuvotteleva konsensuksen et-

siminen sekä panostus vuorovaikutustaitoihin ja persoonalliseen kohtaamiseen, 

kun taas vuorovaikutusjohtaminen perustui organisaatiossa olevan aseman ja 

virallisen vallan voimaan palkita ja painostaa tehtävän suorittamiseen. Organisaa-

tiomuutoksen aikana oli tärkeää, että hoitotyön johtaja toimi sitoutuneesti pää-

määrään suuntautuneesti, kannusti ja tuki henkilökuntaa sekä kertoi organisaa-

tiomuutoksen edistymisestä henkilökunnalle. Johtamisessa korostuivat myös hoi-

totyön puhemiehenä toimiminen, henkilökunnan kehittäminen sekä päämäärien, 

muutoksen ja vision operationalisointi. Johtajien ominaisuudet, kuten yleiset joh-

tamistaidot, vuorovaikutus- ja henkilökunnan kehittämistaidot, vaikuttivat taitoi-

hin johtaa muutostilanteita. Hoitotyön johtajien mielestä he eivät saaneet riittäväs-

ti konsultaatiota ja tukea muutosprosessin valmisteluun. Heidän työskentelyään 

vaikeutti myös se, että organisaatiomuutoksen seurauksena heidän omat roolinsa 

olivat epäselvät. (I julkaisu.) 

Osastonhoitajan johtamistyyli vaikutti ilmapiiriin ja ryhmähenkeen. Yksi-

köissä, joissa oli osallistava johtamistyyli, oli korkeampi yhteenkuuluvaisuuden 

tunne ja vähemmän työstressiä. Demokraattinen johtamistyyli ilmeni humaanin ja 

tuottavan työympäristön luomisena, missä työntekijöillä oli mahdollisuus vahvis-

taa positiivista käsitystä itsestään. Työntekijöiden työtyytyväisyyttä lisäsi mahdol-

lisuus osallistua työtä koskevaan päätöksentekoon. Työntekijöiden voimaantumis-

ta edistivät johtajat, jotka määrittelivät henkilökunnan työn tarkoituksen ja roolin 

organisaatiossa, antoivat riittävästi resursseja ja luottivat alaisten kykyyn selviy-

tyä tehtävistään. Autoritäärinen johtaminen ehkäisi voimaantumista, kun taas sekä 

muutos- että vuorovaikutusjohtaminen vaikuttivat valtaosin positiivisesti työtyy-

tyväisyyteen. Johtamistyylin vaikutuksesta henkilökunnan työssä pysymiseen tuli 

ilmi ristiriitaista tietoa. Johtajan karismaattisuuden ja kyvyn ottaa huomioon hen-

kilökunta nähtiin toisaalta vaikuttavan työssä pysymiseen ja sitoutumiseen, toi-

saalta yksilöllinen huomioiminen ei vaikuttanut työntekijän työssä pysymiseen tai 

poislähtemiseen. Hoitotyön johtajan taito johtaa sekä ihmisiä että toimintaa lisäsi 

työmotivaatiota, vaikkakaan se ei aina taannut työntekijöiden pysymistä työyhtei-

sössä. (I julkaisu.) 

5.2 Osastonhoitajien johtamistyylit 

Osastonhoitajilta, ylihoitajilta sekä hoitajilta (sairaanhoitajat ja perushoitajat) 

kysyttiin haastattelussa heidän näkemyksiään osastonhoitajien johtamistyyleistä. 

Osastonhoitajien haastatteluaineiston analyysissa nousi esiin viisi erilaista johta-
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mistyyliä, jotka olivat visionäärinen, valmentava, välittävä, demokraattinen ja 

komentava. (II julkaisu, kuvio 1.) Ylihoitajien ja hoitajien haastatteluaineistoista 

nousi edellä mainittujen johtamistyylien lisäksi eristäytyvä johtamistyyli. (III 

julkaisu, kuvio 1.)  

Visionäärinen johtamistyyli 

Osastonhoitajat kertoivat katsovansa organisaation tulevaisuuteen ja työskentele-

vänsä ohjaten työntekijöitä kohti jaettua visiota. Myös heidän esimiestensä mie-

lestä he käyttävät visionääristä johtamistyyliä enemmän kuin aiemmin. (II, III 

julkaisu.) Aiemmin monissa organisaatioissa ei ollut määritelty omaa visiota ja 

osastonhoitajilla oli vähemmän mahdollisuuksia osallistua organisaatioiden kehit-

tämistyöhön tulevaisuutta varten. Osastonhoitajien kyvyt johtaa visionäärisesti 

kehittämistyötä ovat vaihtelevat. (III julkaisu.) Visionääristä johtamistyyliä käyt-

täville osastonhoitajille oli luonteenomaista, että he painottivat ja keskustelivat 

visiosta ja välittivät työssä tarvittavaa tietoa työntekijöille. Pyrkiessään visiota 

kohti he loivat suuntaviivoja sille, kuinka työn tavoitteet saavutetaan. He korosti-

vat sitä, että koko henkilökunta on tietoinen työn tarkoituksesta ja siitä, kuinka 

työtä tehdään oikealla tavalla. (II, III julkaisu.) Näillä osastonhoitajilla oli syste-

maattinen ja määrätietoinen tyyli johtaa, mikä perustui hoitotieteeseen ja käytän-

nön hoitotyöhön. Yleensä he työskentelivät organisaatioissa, joissa oli määritelty 

selkeästi strategia ja visio. (III julkaisu.) 

Organisaation määritellyn strategian ja vision saavuttamiseksi osastonhoitajil-

la oli selkeä työn päämäärä ja ohjeet työn tekemiseen. Työn päämäärien tulee olla 

linjassa organisaation vision kanssa. Esimerkiksi siirtyminen yksilövastuiseen 

hoitotyöhön oli hoitotyön käytännön päämäärä. Osastonhoitajat kävivät kehitys-

keskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa vuosittain. Keskustelun aikana osas-

tonhoitaja selitti ja kertasi päämääriä ja keskusteli jokaisen työntekijän kanssa 

heidän työnsä tarkoituksesta. Samanaikaisesti he sopivat työntekijän seuraavan 

vuoden tavoitteet. Ylihoitajien kuvauksen mukaan visionääriset osastonhoitajat 

olivat jämäköitä ja sinnikkäitä yrityksissään saada työyksiköt saavuttamaan ta-

voitteensa. Uudemman koulutuksen saaneilla osastonhoitajilla oli paremmat val-

miudet etsiä tietoa kuin vanhemman koulutuksen käyneillä osastonhoitajilla. Li-

säksi heillä oli usein selkeä näkemys hoitotyön käytännön kehittämistarpeista. (III 

julkaisu.) 

Ylihoitajat kertoivat, että toisinaan organisaation vision puuttuminen tai tule-

vaisuuden suunnan selkiytymättömyys oli este visionääriselle johtamistyylille. 
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Tämä korostui muutostilanteissa, kuten uusien tietokonejärjestelmien käyttöön-

otoissa organisaatiossa. Jotkut osastonhoitajat työskentelivät enemmän päivä 

kerrallaan. Johtajien toimintaa ohjasivat vaihtelevat tilanteet. Tulevaisuutta varten 

ei ollut suunnitelmia. (III julkaisu.) 

”Tällä osastonhoitajalla oli visioita ja meillä oli pitkän tähtäimen suunnitel-

mia, mutta nämä suunnitelmat muuttuivat usein” (III julkaisu.) 

Sairaanhoitajat korostivat sitä, että on tärkeää tehdä visio ymmärrettäväksi anta-

malla tietoa työyksikön ajankohtaisista asioista. Osastonhoitajan taidot välittää 

tietoa objektiivisesti ja positiivisesti vaikuttaa tapaan, miten henkilökunta reagoi 

ajankohtaisiin asioihin. Oli tärkeää myös kertoa päätösten takana olevista motii-

veista ja keskustella päivän ajankohtaisista asioista. (III julkaisu.) 

Valmentava johtamistyyli 

Valmentavaa johtamistyyliä käyttäville osastonhoitajille oli tärkeää voida valmen-

taa ja antaa mahdollisuuksia työntekijöille parantaa heidän ammatillisia taitojaan. 

He valmensivat aktiivisesti niitä työntekijöitä, jotka olivat oma-aloitteisia ja halu-

sivat kehittyä ammatillisesti. 

”Annan mahdollisuuden työntekijälle, joka haluaa koulutusta. Koulutukselli-

nen tieto voidaan hyödyntää osastollamme” (II julkaisu.) 

Osastonhoitajat luottivat työntekijöihinsä ja antoivat heidän tehdä itsenäisiä pää-

töksiä. (II julkaisu.) Sekä hoitajien että hoitotyön johtajien mielestä valmentavaa 

johtamistyyliä käyttävät osastonhoitajat kiinnittävät huomiota työntekijöiden 

ammatilliseen kehittymiseen ja työn delegoimiseen. Työntekijöillä oli resursseja 

ja heidät nähtiin asiantuntijoina, joille osastonhoitaja delegoi tehtäviä. Työnteki-

jöiden taidot työskennellä vaihtelivat yksilöllisesti. Jotkut työntekijät tarvitsivat 

enemmän ohjausta, kun taas toiset olivat tyytyväisiä saadessaan käyttää omia 

ammatillisia taitojaan itsenäisesti. (III julkaisu.) 

Delegoimisen onnistuminen riippui yhteisistä toimintaohjeista, jotka ohjasi-

vat työntekijöitä niin, että kaikki tiesivät omat tehtävänsä. Työntekijät työskente-

livät ja tekivät päätöksiä itsenäisesti sovittujen rajojen puitteissa. Osastonhoitajal-

la oli merkittävä rooli hänen tukiessaan työntekijöitä ratkaisemaan työssä esiin 

tulevia ongelmia. He olivat myös vastuussa siitä, että työn organisointi ja yhteis-

työ sujui yksikössä kokonaisuudessaan. (III julkaisu.) 
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“Osastonhoitaja teki suunnitelmat käytännön hoitotyölle niin, että jokainen 

tiesi, mikä oli heidän vastuu-alueensa ja siihen kuuluvat tehtävät” (III julkai-

su.) 

Osastonhoitaja kiinnitti huomiota työntekijöiden ammatillisiin taitoihin ja rohkai-

si heitä opiskelemaan edelleen. Sekä henkilökunnan kompetenssi että osastonhoi-

tajan taidot johtaa vaikuttivat kehittämistyöhön yksikössä. Oli hyödyllistä kirkas-

taa, millaisia tarpeita työyksiköllä ja työntekijöillä oli lisäkoulutukseen ja tehdä 

siltä pohjalta koulutussuunnitelma. Tämä suunnitelma oli mielekäs perusta ohjata 

työntekijöitä tarpeellisiin koulutuksiin. Jokaisen työntekijän vastuulla oli jakaa 

uusi tieto muille työntekijöille. Osastonhoitaja rohkaisi työntekijöitä keräämään 

tietoa oma-aloitteisesti ja ajattelemaan itsenäisesti. Hän antoi myös palautetta 

työntekijän ammatillisesta kehittymisestä. (III julkaisu.) 

Välittävä johtamistyyli 

Välittävää johtamistyyliä käyttävien osastonhoitajien mielestä johtajan vastuulla 

oli löytää henkilökuntaa yhdistäviä asioita ja luoda yhteishenkeä. On tärkeää luo-

da kulttuuri, missä ihmiset hyväksyvät erilaiset ihmiset. Välittävä johtaja voi 

huomioida erilaisuuden voimavarana, jota voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteis-

sa.  

” Minulla on jonkinlaista herkkyyttä ja minä tiedän nämä ihmiset. Oveni on 

aina auki ja olen valmis kuuntelemaan heidän henkilökohtaisia murheitaan. 

Mielestäni se on tärkeää, koska yksilön oman elämän tilanne vaikuttaa myös 

hänen työhönsä.” (II julkaisu.) 

Sekä hoitajat että ylihoitajat kuvasivat välittävää johtamistyyliä. Välittävää joh-

tamistyyliä käyttävät osastonhoitajat korostivat harmoniaa ja erilaisuuden hyväk-

symistä. Työntekijät ja heidän parhaansa olivat tärkein arvo osastonhoitajalle. 

Osastonhoitajat tiesivät organisaation säännöt ja ohjeistukset, mutta he ottivat 

huomioon työntekijöiden toiveet ja tarpeet joustavasti. Osastonhoitajalla oli taidot 

ymmärtää toisen ihmisen tunteet ja tukea häntä kuuntelemalla herkästi. Osaston-

hoitaja ja hänen henkilökuntansa luottivat toisiinsa. Hoitajat kertoivat, että tämä 

rohkaisee työntekijöitä keskustelemaan henkilökohtaisista asioista osastonhoita-

jan kanssa. (III julkaisu.) 

”Tapa toimia, ottaa huomioon työntekijä, kuunteletko häntä vai et, tämä on 

avainkysymys” (III julkaisu.) 
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Toisaalta ylihoitajien mukaan johtaminen voi olla ylihuolehtivaistakin. Johtamis-

tyyli voi perustua työntekijöiden hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden tukemiseen, 

mikä voi olla tärkeämpää kuin käytännön hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena 

harmoninen ilmapiiri ilman ristiriitoja voi olla este suunnitelluille muutoksille. 

Osastonhoitajilta voi puuttua organisaation korkeammilta tasoilta tuleva tuki, 

vaikka heidän vastuullaan voi olla suurien muutoksien aikaansaaminen työyksi-

kössä. (III julkaisu.) 

Sekä hoitajien että ylihoitajien mielestä on tärkeää, että osastonhoitaja arvos-

taa työntekijöiden erilaisuutta ja persoonallisia piirteitä unohtamatta työntekijöi-

den tasa-arvoisuutta. Johtamiskäyttäytyminen, joka sisältää työntekijöiden amma-

tillisten ja koulutuksellisten tarpeiden huomioimisen vaikuttaa positiivisesti hoita-

jien työssä pysymiseen. Työntekijää arvostava, heidän yksilöllisyytensä hyväksy-

vää osastonhoitajaa on helppo lähestyä. Toisaalta osastonhoitajan läheinen ystä-

vyys työntekijöiden kanssa voi vaikeuttaa työyksikön ja sen toimintojen objektii-

vista tarkastelua. (III julkaisu.) 

“On esimerkkejä, että osastonhoitajat ovat hyvin suvaitsevaisia ja antavat 

työntekijöiden käyttäytyä jokaisen omalla tavallaan, tällöin on tavallista, että 

uusia pieniä johtajia nousee heidän rinnalleen” (III julkaisu.) 

Tulosten mukaan osastonhoitajat käyttäytyvät joskus tavalla, jonka työntekijät 

kokevat epätasa-arvoiseksi. Hoitajat arvioivat tämän johtuvan joko esimies-

työntekijäsuhteen vuorovaikutusongelmista tai työntekijöiden persoonallisuuspiir-

teiden vaikutuksesta osastonhoitajan käyttäytymiseen. 

”Näyttää siltä, että jos olet voimakastahtoinen persoona, saat todennäköi-

semmin sen, mitä haluat kuin persoona, joka on sopeutuva ja rauhallinen” 

(III julkaisu.) 

Demokraattinen johtamistyyli 

Demokraattista johtamistyyliä käyttävät osastonhoitajat ilmoittivat, että he antavat 

ihmisten suunnitella ja tehdä työnsä itse. Tällä tavalla ihmiset ovat enemmän 

sitoutuneita työhönsä. He luottivat työntekijöihinsä, keskustelivat ja pohtivat työtä 

yhdessä työntekijöiden kanssa. He tekivät päätöksiä joustavasti yhdessä työnteki-

jöiden kanssa (II julkaisu.) 

Sekä hoitajat että ylihoitajat kertoivat, että demokraattiselle osastonhoitajalle 

oli tyypillistä korostaa ryhmätyötä ja työhön sitoutumista. Kaikkien työntekijöi-
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den osallistuminen oli tärkeää hänelle. Hän tunsi työntekijät ja luotti heidän asian-

tuntemukseensa. Osastonhoitaja työskenteli ja keskusteli työstä yhdessä henkilö-

kunnan kanssa. Työntekijöillä oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja ottaa 

osaa ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Kuitenkin osastonhoitajan odotet-

tiin perimmiltään päättävän asioista. (III julkaisu.) 

“...ja löytää ja tehdä päätös yhdessä miettimällä ja kuuntelemalla mielipiteitä 

ja kysymällä työntekijöiden mielipiteitä ja keskustelemalla yhdessä, kuitenkin, 

hän on joissain tapauksissa lopullisen päätöksen tekijä.” (III julkaisu.) 

Osastonhoitajan asemasta tätä johtamistyyliä käytettäessä oli erilaisia käsityksiä. 

Toisaalta heidän ajateltiin olevan vastuussa työyksikössä tehtävästä työstä ja te-

kevän järkeviä päätöksiä keskusteltuaan työntekijöiden kanssa. Toisaalta osa yli-

hoitajista koki, että jotkut osastonhoitajat eivät erottaudu johtajina vaan ryhmän 

jäseninä. Tällöin osastonhoitajan omat tehtävät voivat olla tärkeydeltään toisar-

voisia. (III julkaisu.)  

”…hän työskentelee paljon meidän kanssa ja hänellä on vaikeuksia suorittaa 

omia osastonhoitajan tehtäviään” (III julkaisu.) 

Ylihoitajat näkivät, että osastonhoitaja on tärkeässä roolissa tehtäessä yhteistyötä 

ja kehitettäessä yhteistyössä yhdessä erilaisten ammattiryhmien ja työyksikköjen 

välillä. Hänen taitonsa saada työntekijät sitoutumaan yhteisiin päämääriin nähtiin 

merkittävänä. Työn suunnittelu yhdessä henkilökunnan kanssa muodosti pohjan 

työntekijöiden työhön sitoutumiselle. Tämä oli olennaista työyksikön toiminnan 

kehittämisessä. (III julkaisu.) 

”Johtamistyyli vaikuttaa toimintaan kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi miten 

osastonhoitaja saa työntekijät sitoutumaan yhteisiin päätöksiin ja kuinka hän 

hoitaa työntekijöiden väliset ristiriidat” (III julkaisu.) 

Komentava johtamistyyli 

Useimmat osastonhoitajat kertoivat, että heidän täytyy joskus komentaa, miten 

työ pitää tehdä. He mainitsivat, että on olemassa sääntöjä, joita kaikkien pitää 

noudattaa. Tämä on tärkeää, kun johtaja pyrkii saavuttamaan päämäärän. Työnte-

kijät haluavat usein, että mikään ei muutu. Komentava johtaja antaa työn tekijöil-

le määräykset työn tekemiseksi. Hän käyttää suoria käskyjä, kuten ’mene, tuo se 

tänne’ ilman pyyntöjä. Hän odottaa, että työntekijät mukautuvat saamiinsa käs-
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kyihin. Osastonhoitajat sanoivat myös, että he valvoivat, että työ tehtiin niin kuin 

he halusivat. (II julkaisu.) 

Sekä hoitajat että ylihoitajat tunnistivat komentavan johtamistyylin, mikä il-

meni ohjeiden noudattamisen ja valvonnan korostamisena. Hoitajat kuten ylihoi-

tajatkin kertoivat, että komentavaa johtamistyyliä käyttäville osastonhoitajille oli 

tärkeää seurata selviä määräyksiä ja ohjeita, joita he odottivat saavansa muilta, 

esimerkiksi esimiehiltään. Työntekijöiden odotettiin noudattavan näitä käskyjä. 

Osastonhoitaja saattoi kysyä työntekijän mielipiteitä, kuinka löytää ratkaisu työ-

yksikössä olevaan ongelmaan. Tavallisesti hän oli kuitenkin jo tehnyt päätöksen ja 

se ei ollut muutettavissa työntekijöiden mielipiteiden johdosta. Osastonhoitaja ei 

pitänyt tarpeellisena perustella päätöksiään. Johtamistyylin kuvattiin olevan auto-

ritäärisen, hierarkkisen ja joustamattoman. (III julkaisu.) 

”Osastonhoitajat, jolla ei ole viimeistä tietoa johtamisesta, he vaativat, että 

pitää olla selkeät ohjeet ja lait kaikkeen ja joustavuutta ei ole, on helppoa 

komentaa ja käyttää osastonhoitajan asemaa” (III julkaisu.) 

Komentava johtamistyyli oli tavallisempi 1970- ja 1980-luvuilla ja sitä pidettiin 

nykyisin perinteisenä ja vanhentuneena. Kuitenkin se kuvattiin soveltuvana joh-

tamistyylinä, kun työntekijät ovat nuoria ja kokemattomia tai kun työyksikössä on 

suuria muutoksia. Osastonhoitajien kuvattiin kontrolloivan henkilökunnan käyt-

täytymistä, vaikkakin havainnot tällaisesta käyttäytymisestä ovat vähentyneet 

huomattavasti. (III julkaisu.) 

Eristäytyvä johtamistyyli 

Osastonhoitajat itse eivät kuvanneet käyttävänsä eristäytyvää johtamistyyliä (II 

julkaisu). Sen sijaan sekä hoitajat että ylihoitajat kuvasivat, että osastonhoitajat 

voivat eristäytyä itsekseen työyksiköstä ja vetäytyä omiin työhuoneisiin, missä he 

työskentelevät yksin ilman aktiivista vuorovaikutusta työn tekijöiden kanssa. 

Tällaisessa tapauksessa työntekijät kokivat, että heidät oli jätetty yksin ilman 

johtajaa. Ongelmatilanteita kuten ristiriitoja työntekijöiden välillä nousi ja ne 

olivat vaikeita korjata. Osastonhoitaja ja työntekijät eivät saaneet tietoa, mitä he 

tarvitsivat työssään. Joskus osastonhoitaja työskenteli hyvin aktiivisesti työyksik-

könsä ulkopuolella. (III julkaisu.) 
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”Osastonhoitaja on aika eristäytynyt, hän työskentelee yksin huoneessaan, 

me käymme hänen luonaan, kun meillä on jotain keskusteltavaa hänen kans-

saan.” (III julkaisu.) 

5.3 Osastonhoitajien johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät 

Osastonhoitajien haastattelujen perusteella osastonhoitajien johtamistyyleihin 

vaikuttivat aiemmat esimiehet, osastonhoitajien ja organisaation arvot, tiedotta-

minen, yhteistyö, työntekijät ja osastonhoitajan koulutustausta. Osastonhoitajien 

mukaan aiemmat esimiehet vaikuttivat heidän johtamistyyliinsä kahdella tavalla. 

Osa näki esimiehet ja heidän käyttäytymisensä innoittavana esimerkkinä itselleen, 

kun taas osa halusi välttää joitakin aiempien esimiesten työskentelytapoja. Posi-

tiivisina asioina osastonhoitajat mainitsivat tavat, miten johtaja keskittyy työhön-

sä, organisoi työn, keskustelee asioista työntekijöiden kanssa ja käyttäytyy jämä-

kästi. Päinvastoin kuin aiemmat esimiehet osastonhoitajat halusivat välttää työn-

tekijöiden nolaamista ja syyllistämistä sekä kaikista asioista huolehtimista omassa 

johtamisessaan. (II julkaisu, taulukko 2.) 

Organisaation arvot vaikuttivat johtamistyyleihin. Monissa organisaatioissa 

arvot oli määritelty ja ne muodostivat pohjan hoitotyön filosofialle. Toisaalta osa 

osastonhoitajista kertoi, että heidän omat arvonsa ohjasivat heidän työtään enem-

män kuin organisaation arvot. Tärkeänä pidettiin kuitenkin, että osastonhoitajien 

omat ja organisaation arvot olivat linjassa keskenään. Osa osastonhoitajista oli 

työskennellyt organisaatioissa, joissa tapahtui erilaisia muutoksia. Heidän mu-

kaansa tiedonkulku vaikuttaa heidän johtamistyylinsä, koska organisaation ylem-

män tason vuorovaikutusongelmilla on negatiivinen vaikutus työskentelyyn työ-

yksiköissä. Osastonhoitajat tunsivat välillä saavansa tarpeeksi tietoa, mutta ajoit-

tain he eivät saaneet työssä tarvitsemaansa tietoa. Tiedonkulun ongelmat vaikutti-

vat johtamistyyliin, koska johtajat eivät voineet käyttää kaikkea tarvitsemaansa 

tietoa johtamistyössään. (II julkaisu.) 

Osastonhoitajat kokivat ajoittain olevansa yksin omassa työssään. Yhteistyö 

oman esimiehen kanssa oli tärkeää ja osastonhoitajat arvostivat keskustelua esi-

miestensä kanssa omasta ja yksikössä tehtävästä työstä. Esimiestä, joka antoi 

osastonhoitajan tehdä itsenäisiä päätöksiä työhön liittyvissä asioissa, pidettiin 

hyvänä. Toisaalta osastonhoitajat toivoivat saavansa enemmän tukea esimiehiltä 

päätöksenteossa. He näkivät, että keskustelu esimiehen kanssa auttoi heitä huo-

maamaan ja arvostamaan heidän omaa johtamistyyliään. Yhteistyö kollegojen 
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kanssa nähtiin myös tärkeäksi. Kokouksissa ja yhteydenotoissa kollegojen kanssa 

voitiin jakaa työhön liittyviä murheita ja saada vertaistukea. (II julkaisu.) 

Osa osastonhoitajista kertoi, että he kiinnittävät johtaessaan huomiota työnte-

kijöiden ikään, persoonallisuuteen ja työkokemukseen. Heidän mielestään nuo-

remmat työntekijät tarvitsevat enemmän tukea ja neuvoja työssään, vaikkakin 

toisaalta nuorilla työntekijöillä on uusia ideoita kehittää hoitotyön käytäntöä. 

Vanhemmilla työntekijöillä on enemmän kokemusta ja heillä on enemmän mah-

dollisuuksia työskennellä haluamallaan tavalla. Työntekijän elämänhistorian tun-

temusta pidettiin tärkeänä, koska se voi vaikuttaa työntekijän käyttäytymiseen ja 

suhtautumiseen osastonhoitajaan. Osa osastonhoitajista oli sitä mieltä, että työn-

tekijöiden erilaisuus ei vaikuttanut heidän johtamistyyliinsä. Vastauksissa koros-

tettiin työntekijöiden tasa-arvoisuutta ja johtajien oikeudenmukaisuutta. Johtajien 

itsensä kehittäminen vaikuttaa johtamistyyliin, koska koulutus vaikuttaa johtajien 

ajatuksiin ja mielipiteisiin. Se antaa heille työkaluja tarkastella omaa johtajuuttaan 

eri näkökulmista. Osa johtajista työskentelee välillä toisilla osastoilla, koska he 

kokevat sen antavan mahdollisuuden tarkastella omaa johtamistyyliään toisesta 

näkökulmasta kuin yleensä. (II julkaisu.) 

5.4 Osastonhoitajien johtamistyylien vaikutukset 

Ylihoitajien ja hoitajien haastattelujen perusteella osastonhoitajien johtamistyylit 

vaikuttivat työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. Lisäksi johtamistyylit 

vaikuttivat työyksikön toimintaan ja kehittämiseen, yhteistyöhön työyksikön si-

sällä ja sen ulkopuolella sekä organisaation ilmapiiriin.  

Sekä hoitajien että ylihoitajien mielestä osastonhoitajan johtamistyyli vaikut-

taa työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. Osastonhoitajan 

oikeudenmukaisuus ja luottamus työntekijöihin edisti heidän työmotivaatiotaan ja 

työhön osallistumistaan. On tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus kehittää 

ammatillisia taitojaan. Johtamistyyli edistää työtyytyväisyyttä, jos osastonhoita-

jalla on taitoja ehkäistä ja ratkaista ristiriitoja. (III julkaisu.) 

Kaikkien vastaajien mielestä osastonhoitajan taidot johtaa työyksikköä ja mo-

tivoida työntekijöitä vaikuttivat työyksikön menestykseen. Usein hänen täytyy 

pyytää asianmukaisia resursseja. On tärkeää, että työntekijöitä on tarpeeksi ja he 

tietävät vastuualueensa, joista he ovat vastuussa. Ylihoitajat (osastonhoitajien 

esimiehet) painottivat johtamistyylin vaikutusta tehokkuuteen ja taloudellisuu-

teen, koska toiminnan sujuvuudella on vaikutusta siihen, miten paljon rahaa käy-

tetään. Osastonhoitajat vaikuttavat merkittävästi kehittämis- ja muutostoimintaan. 
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On tärkeää, että myös työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työn kehittämi-

seen. Osastonhoitajan johtamistyyli voi edistää tai vaikeuttaa kehittämistä työyk-

sikössä. (III julkaisu.) 

Ylihoitajat korostivat osastonhoitajien merkittävää roolia yhteistyön edistäjä-

nä työyksikössä ja sen ulkopuolella. Osa osastonhoitajista haluaa työskennellä 

vain oman yksikkönsä sisällä, kun taas toiset haluavat katsoa asioita laajemmissa 

yhteyksissä. Osastonhoitajan johtamistyyli vaikuttaa, kuinka ulospäin suuntautu-

nutta henkilökunta on ja onko heillä yhteyksiä työyksikön ulkopuolelle. Toisin 

sanoen kuinka työyksikkö on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Osaston-

hoitaja voi edistää potilaan hoidon jatkuvuutta yhteistyöllä muiden yksikköjen 

kanssa. Hän toimii myös roolimallina sille, kuinka opiskelijoita kohdellaan. (III 

julkaisu.) 

Sekä hoitajat että osastonhoitajien esimiehet kokivat, että ristiriidat työnteki-

jöiden välillä tai tyytymättömyys osastonhoitajaan heijastuvat potilaiden hoitoon. 

Osastonhoitajan aktiivisuus tai passiivisuus vaikuttaa työyksikön imagoon. (III 

julkaisu.) 

”Jos potilaita kaltoin kohdellaan ja potilaat valittavat siitä, osastonhoitajan 

vastuulla on päättää kuinka reagoidaan, esimerkiksi ’meidän yksikössä poti-

laita kohdellaan hyvin’ tai ’me emme reagoi mitenkään valitukseen’” (III jul-

kaisu.) 

Johtamistyylillä on vaikutusta potilaan tyytyväisyyteen ja hoidon laatuun. Jos 

osastonhoitajan perusarvoihin kuuluu potilaan hyvä hoito, se vaikuttaa monin 

tavoin hänen johtamistyyliinsä ja siihen, miten hän organisoi asiat työyksikössä. 

(III julkaisu.) 

5.5 Osastonhoitajien käsitykset eri johtamistyylien tärkeydestä 

Osastonhoitajat pohtivat kaikkien kuuden aiemmin mainitun johtamistyylin – 

visionäärinen, valmentava, välittävä, demokraattinen, komentava, eristäytyvä – 

tärkeyttä. Lähes kaikki osastonhoitajat kaikissa ikäryhmissä pitivät hyvin tärkeänä 

tai tärkeänä visionääristä, valmentavaa, välittävää ja demokraattista johtamistyy-

liä. Tärkeimpänä johtamistyylinä osastonhoitajat raportoivat visionäärisen ja vähi-

ten tärkeänä eristäytyvän. (IV julkaisu.) Visionääristä johtamistyyliä käyttäville 

osastonhoitajille on tärkeää, että koko henkilökunta on tietoinen työn tarkoituk-

sesta ja oikeasta tavasta tehdä työtä. (II, III julkaisu.) Osastonhoitajan alaisena 
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työskentelevien työntekijöiden määrällä ei ollut vaikutusta osastonhoitajien käsi-

tyksiin eri johtamistyylien tärkeydestä. (IV julkaisu.) 

Osastonhoitajille oli tärkeää valmentaa ja antaa mahdollisuuksia työntekijöil-

le parantaa heidän ammatillisia taitojaan. (II julkaisu.) Iäkkäämmät (yli 55-

vuotiaat) ja täydennyskoulutukseen osallistuneet osastonhoitajat (p = 0,000) ym-

märsivät valmentavan johtamistyylin tärkeyden useammin kuin muut. Välittävää 

johtamistyyliä käyttäville osastonhoitajille oli tärkeää luoda kulttuuri, missä ihmi-

set hyväksyvät erilaiset ihmiset. (II julkaisu.) Osastonhoitajista, joilla oli erikois-

sairaanhoitajan koulutus, noin puolet (52,6 %) piti välittävää johtamistyyliä erit-

täin tärkeänä, kun taas yliopistotutkinnon suorittaneista osastonhoitajista tätä 

mieltä oli runsas kolmannes (35,1 %). Työkokemuksen pituudesta riippumatta 

lähes kaikki osastonhoitajat pitivät demokraattista johtamistyyliä tärkeänä tai 

erittäin tärkeänä. (IV julkaisu.) Kaikkien työntekijöiden osallistuminen oli heille 

tärkeää. (II julkaisu.) Yli puolet osastonhoitajista riippumatta heidän koulutukses-

taan piti komentavaa johtamistyyliä melko tärkeänä. Tämä johtamistyylin merkit-

tävyys korostuu, kun johtaja pyrkii nopeasti saavuttamaan päämäärän. (II julkai-

su.) Myös eristäytyvää johtamistyyliä piti melko tärkeänä yli puolet vastaajista 

riippumatta heidän iästään, koulutuksestaan tai työkokemuksestaan. (IV julkaisu.) 

5.6 Osastonhoitajien johtamistyyleihin liittyvien tietojen ja taitojen 
riittävyys 

Alle kymmenesosa (7,2 %) osastonhoitajista koki, ettei heillä ole ollenkaan riittä-

västi ja kaksi kolmasosaa (64 %), ettei heillä ole aivan riittävästi valmiuksia käyt-

tää visionääristä johtamistyyliä. Jonkin verran lisää tietotaitoa ilmoittivat tarvitse-

vansa sairaanhoitajataustaiset osastonhoitajat (10,7 %), alle viisi vuotta osaston-

hoitajana toimineet (10,1 %) ja 32–45-vuotiaat osastonhoitajat (9,1 %). Uudem-

man, nykyaikaisen koulutuksen saaneilla osastonhoitajilla oli paremmat valmiu-

det etsiä tietoa kuin vanhemman koulutuksen käyneillä osastonhoitajilla. (III jul-

kaisu.) Työkokemuksen lisääntyessä myös tiedot ja taidot käyttää visionääristä 

johtamistyyliä lisääntyvät (p = 0,005). (IV julkaisu.) 

Valtaosa osastonhoitajasta arvioi valmentavaan johtamistyyliin liittyvän tieto-

taitonsa vähintään lähes riittäväksi (90,2 %). Joka kymmenes koki tarvitsevansa 

lisää valmiuksia, näistä erikoissairaanhoitajataustaisia osastonhoitajia oli 11,4 %. 

Eniten osaamisvajetta raportoivat 5–9 vuotta osastonhoitajatyökokemusta omaa-

vat (17,5 %). (IV julkaisu.) 
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Osastonhoitajan iästä ja koulutustaustasta riippumatta lähes kolmasosan 

(28,8 %) mielestä heillä on tarpeeksi ja kahden kolmasosan (66,7 %) mielestä 

lähes tarpeeksi tietoa ja taitoa käyttää välittävää johtamistyyliä. Iäkkäämmät 

(p = 0,005) ja pitemmän työkokemuksen omaavat (p = 0,003) osastonhoitajat 

osasivat paremmin käyttää välittävää johtamistyyliä kuin nuoremmat, vähemmän 

työkokemusta omaavat osastonhoitajat. Työyksikön koko ja työntekijöiden määrä 

vaikuttivat myös osastonhoitajien taitoon käyttää välittävää johtamistyyliä. Ison 

työyksikön johtajilla, joilla oli paljon työntekijöitä, oli vähemmän valmiuksia 

käyttää välittävää johtamistyyliä verrattuna pienten yksikköjen johtajiin 

(p = 0,003). (IV julkaisu.) 

Melkein kaikki osastonhoitajat (96,8 %) arvioivat tietonsa ja taitonsa käyttää 

demokraattista johtamistyyliä riittäviksi tai lähes riittäviksi. Osastonhoitajien 

täydennyskoulutus lisäsi osastonhoitajien tietoja ja taitoja käyttää demokraattista 

johtamistyyliä (p = 0,005). Pitempi työkokemus osastonhoitajana lisäsi osaston-

hoitajien tietotaitoa komentavan johtamistyylin käyttämisessä (p = 0,0225.) Kaksi 

kolmesosaa (68,5 %) osastonhoitajista koki omaavansa riittävästi taitoja käyttää 

eristäytyvää johtamistyyliä. Osastonhoitajien osallistuminen täydennyskoulutuk-

seen lisäsi heidän taitojaan käyttää eristäytyvää johtamistyyliä (p = 0,003). (IV 

julkaisu.) 

5.7 Yhteenveto tuloksista 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen tulosten 

mukaan hoitotyön johtajien johtamistyylejä koskevissa tutkimuksissa nousi esiin 

kaksi tutkittavan ilmiön tarkastelunäkökulmaa, jotka ovat hoitotyön johtamistyylit 

muutoksen aikana sekä hoitotyön johtamistyylien vaikutus hoitohenkilökunnan 

työhyvinvointiin. Muuttuvissa organisaatioissa esiintyi monenlaisia johtamistyy-

lejä, jotka olivat jaoteltu eri tavoin eri tutkimuksissa. Ihmisten johtamisen ohella 

korostui asioiden johtaminen, jotta organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutettiin. 

Johtamistyylejä jaoteltiin myös muutosjohtamiseen ja vuorovaikutusjohtamiseen. 

(I julkaisu.) 

Osastonhoitajien johtamistyyleihin vaikuttivat tiedonkulku, organisaation ar-

vot, aiemmat esimiehet, osastonhoitajien koulutus ja arvot, osastonhoitajien alai-

set työntekijät sekä yhteistyö. (II julkaisu.) Osastonhoitajat kuvasivat käyttävänsä 

neljää resonoivaa johtamistyyliä, jotka olivat visionäärinen, valmentava, välittävä 

ja demokraattinen, kun taas ei- resonoivista johtamistyyleistä he käyttivät komen-
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tavaa johtamistyyliä. (II, IV julkaisu.) Ylihoitajien ja henkilökunnan mukaan 

osastonhoitajat käyttivät myös eristäytyvää johtamistyyliä. (III julkaisu.) 

Johtamistyylit vaikuttivat yhteistyöhön, työntekijöiden työhyvinvointiin ja si-

toutumiseen, työyksikön toimintaan ja kehittämistyöhön sekä organisaation ilma-

piiriin. Kaikki nämä tekijät vaikuttivat suorasti tai epäsuorasti potilaiden hoitoon. 

(III julkaisu.) Tärkeimpänä johtamistyylinä osastonhoitajat raportoivat visionääri-

sen ja vähiten tärkeänä eristäytyvän. (IV julkaisu.) Yli kaksi kolmasosaa osaston-

hoitajista raportoi, että he tarvitsevat lisää tietoja ja taitoja käyttääkseen visionää-

ristä johtamistyyliä. Valtaosa osastonhoitajista arvioi valmentavaan johtamistyy-

liin liittyvän tietotaitonsa vähintään lähes riittäväksi. Ison työyksikön johtajilla, 

joilla oli paljon työntekijöitä, oli vähemmän valmiuksia käyttää välittävää johta-

mistyyliä verrattuna pienten yksikköjen johtajiin. Melkein kaikki osastonhoitajat 

arvioivat tietonsa ja taitonsa käyttää demokraattista johtamistyyliä riittäviksi tai 

lähes riittäviksi. Pitempi työkokemus osastonhoitajana lisäsi osastonhoitajien 

tietotaitoa komentavan johtamistyylin käyttämisessä, kun taas täydennyskoulu-

tukseen osallistuminen lisäsi taitoja käyttää eristäytyvää johtamistyyliä. (IV jul-

kaisu.) Osastonhoitajat kuvasivat käyttävänsä useita johtamistyylejä siten, että 

yksi johtamistyyli oli hallitseva. Itsereflektion kautta osastonhoitajat voivat vah-

vistaa tietojaan ja taitojaan eri johtamistyylien käytöstä ja niiden vaikutuksista 

sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Osastonhoitajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuseettisen lautakunnan (2002) mukaan hyvän tieteellisen käytännön edel-

lytyksiä ovat muun muassa tunnustettujen toimintatapojen noudattaminen, tieteel-

listen kriteerien soveltaminen aineistonkäsittelyssä, muiden tutkijoiden töiden 

huomioonottaminen sekä tutkimuksen yksityiskohtainen suunnittelu ja raportoin-

ti. Hoitotyön johtaminen ja tässä tutkimuksessa johtamistyylit ovat monitahoisia 

ilmiöitä, joita käsittelevän tutkimuksen valinnat koskien otantaa, tutkimusmene-

telmiä ja raportointia koskevat valinnat tulee perustella huolellisesti luotettavuu-

den lisäämiseksi. Tässä tutkimuksessa on käytetty monimenetelmällistä tutki-

musmenetelmää aineisto- ja menetelmätriangulaatiota hyödyntäen, minkä takia 

luotettavuutta tarkastellaan ensin tutkimusten eri vaiheiden osalta ja lopuksi tut-

kimuskokonaisuuden kannalta.  

6.1.1 Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen luotettavuuden arviointi 

Kirjallisuuskatsauksen aineisto valittiin systemaattisilla tietokantahauilla suuresta 

perusjoukosta eri maissa tehtyjä tutkimuksia, joten sen voitiin olettaa edustavan 

kattavasti ja laajasti ilmiötä koskevaa tai sitä sivuavaa tutkimusta. Katsaukseen 

mukaan otettujen tutkimusten valintaa ohjasivat tutkimuskysymykset ja sisäänot-

tokriteerit. Haun kattavuutta varmennettiin uusintahaulla, jonka kautta ei saatu 

merkittävästi lisäaineistoa. Hakua täydennettiin myös käymällä läpi löydettyjen 

artikkeleiden lähdeluetteloja, mitä kautta uusia artikkeleita löytyi vähän. Katsauk-

sen rajoituksena on mukaan otettujen tutkimusten kielellinen rajaus suomen-, 

ruotsin- ja englanninkielisiin tutkimuksiin. Aineiston analyysiprosessi tehtiin 

systemaattisesti siten, että tutkimukset taulukoitiin tutkimuksen tekijöiden, tutki-

muskysymysten, tutkimusmenetelmien ja keskeisten tulosten osalta. Luotettavuu-

den parantamiseksi alkuperäiseen aineistoon palattiin uudelleen ja aineisto analy-

soitiin toisen kerran puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä analyysista (Grane-

heim & Lundman 2004). Katsauksen luotettavuutta saattaa heikentää se, että tut-

kija analysoi aineiston laadullisella sisällönanalyysillä yksin. 



 

 68

6.1.2 Tutkimuksen toisen vaiheen luotettavuuden arviointi 

Lincoln ja Cuba (1985) ovat esittäneet laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnin kriteereiksi uskottavuuden (credibility), siirrettävyyden (transferabili-

ty), seuraamuksellisuuden (debendability) ja vahvistettavuuden (confirmability). 

Tulosten uskottavuus on yhteydessä niiden totuuden mukaisuuteen. Totuudenmu-

kaisuus on riippuvainen siitä, mitä tutkimukseen osallistujat kertovat käsityksis-

tään ja miten tutkija tiedostaa itseensä liittyvät tekijät, jotka voivat vaikuttaa tut-

kimuksen tuloksiin. Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan haastatteluun tiedon-

keruumenetelmänä tulee suhtautua realistisesti olettaen, että ihmiset kertovat 

asioista niin kuin ne todella ovat. On kuitenkin huomioitava, että haastateltaessa 

riskinä on, että vastaajat yrittävät miellyttää haastattelijaa kertomalla asioita, mitä 

he uskovat haastattelijan haluavan kuulla. Tutkimuksen toisessa vaiheessa haas-

tattelija oli ulkopuolinen eikä hän tuntenut haastateltavia etukäteen. Tutkimustu-

losten uskottavuus vaarantuu, jos tutkija ei tunne tutkittavaa kontekstia. Aiemman 

työkokemuksensa kautta haastattelijalla oli tietoa aihealueesta. Haastatteluteemo-

jen muotoilu perustui tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn kirjallisuus-

katsaukseen osastonhoitajien johtamistyyleistä. Osastonhoitajien, ylihoitajien ja 

hoitohenkilökunnan teemahaastattelurungot eivät olleet samat, koska osastonhoi-

tajat kuvasivat itseään ja omaa toimintaansa. Ylihoitajilla ja hoitajilla teemahaas-

tattelurungot olivat lähes identtiset. Erityisesti hoitohenkilökuntaa haastateltaessa 

kysymyksiä oli tarkennettava ja konkretisoitava, koska osa hoitajista koki kysy-

mykset liian abstrakteina. Toisaalta haastattelijalla oli vähän kokemusta haastatte-

lujen suorittamisesta erityisesti tutkimuksen toisessa vaiheessa, mikä osaltaan 

saattoi heikentää haastattelijan taitoja esittää täydentäviä lisäkysymyksiä. Sinänsä 

teemojen valinta oli onnistunut, koska sitä kautta saatiin tietoa tutkittavasta ilmi-

östä.  

Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa myös tutkimukseen osallistujien valin-

ta (Denzin & Lincoln 2005). Tutkimuksen toisen vaiheen alussa haastateltiin 13 

osastonhoitajaa. Vaikka vastaajia oli vain 13, aineisto saturoitui ja antoi monipuo-

lisen kuvan osastonhoitajien johtamistyyleistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 

Tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä pienen vastaajamäärän takia. Suu-

rempi vastaajamäärä olisi voinut antaa vielä monipuolisemman kuvan tutkittavas-

ta ilmiöstä. Luotettavuuden parantamiseksi toisen vaiheen aineisto analysoitiin 

uudelleen kuuden kuukauden kuluttua alkuperäiseen aineistoon palaten, koska 

toista aineiston analysoijaa ei ollut käytettävissä, minkä takia tutkija analysoi 

aineiston yksin (Graneheim & Lundman 2004). Tutkimuksen toisessa vaiheessa 
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haastateltiin myös 10 ylihoitajaa ja 11 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Tutkimuk-

sen toisen vaiheen aineistotriangulaatio lisäsi uskottavuutta, koska sen kautta 

saatiin erilaisia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Ylihoitajien ja hoitajien haastat-

teluaineiston keruun ja analyysiprosessin osalta voidaan todeta, että tutkimuksella 

on joitain rajoituksia. Tutkija keräsi ja analysoi aineiston yksin ja hänen persoo-

nallinen ja ammatillinen historiansa ovat voineet vaikuttaa tulkintaan. (Graneheim 

& Lundman 2004.)  

Siirrettävyys luotettavuuden kriteerinä viittaa siihen, miten tulokset ovat siir-

rettävissä toiseen kontekstiin ja voidaanko tuloksia hyödyntää laajemmin. (Lin-

coln & Cuba 1985, Miles ja Huberman (1994.) Toisessa tutkimusvaiheessa haas-

tateltavina oli suomalaisia osastonhoitajia, ylihoitajia ja hoitohenkilökuntaa, siksi 

tulokset heijastavat ainoastaan heidän käsityksiään johtamistyyleistä. Useampien 

haastattelujen ja enempien tiedonantajien kautta olisi saatu mahdollisesti enem-

män näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Seuraamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, 

että laadullisen tutkimukseen liittyviä piirteitä ovat tutkittavan ilmiön ja asetel-

man muuttuvuus. Tämän takia tutkimustilanteita ei voida toistaa identtisinä. Tut-

kimuksen luotettavuuden vahvistamiseksi on tärkeää havainnollistaa tutkimuspro-

sessin kulku. (Lincoln & Cuba 1985.) Tämän tutkimuksen toisen vaiheen aineis-

ton keruut ja analyysiprosessit on kuvattu niin, että on mahdollista ymmärtää sen 

rajoitukset. Varsinkin ensimmäisissä haastatteluissa oli vaikeaa arvioida haastatel-

tavien tarvetta saada miettimisaikaa vastauksiinsa. Analyysiprosessin aikana oli 

haaste luoda kategorioita, koska aineiston tulkinta perustui tutkijan subjektiivi-

seen näkökulmaan. Todeksi vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tulokset 

perustuvat aineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin (Lincoln & Cuba 1985). 

Tulosten vahvistettavuuden lisäämiseksi tutkimustuloksissa on käytetty suoria 

lainauksia tutkimusaineistosta.  

6.1.3 Tutkimuksen kolmannen vaiheen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake perustui Golemanin ym. (2002) esittämiin 

sekä tutkimuksen toisessa ja kolmannessa vaiheessa (II ja III julkaisu) esiintullei-

siin johtamistyyleihin. mittarin kehittämiseen. Goleman ym. (2002) kuvaa johta-

mista (´ Primal Leadership´), joka edellyttää johtajalta tunneälyn käyttöä johtami-

sessa. Tunneälyn käsitteen kompleksisuutta hoitotyön johtamisessa on viime ai-

koina tarkasteltu kriittisesti. Erityisesti Akerfjordet ja Severinsson (2010) ovat 

tuoneet julki tarvetta syventää tietoa tunneälyn käsitteestä ja siihen liittyvästä 

tieteellisestä kritiikistä, kun käsitettä integroidaan hoitotieteelliseen tutkimukseen. 
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Kvantitatiivisen mittarin luotettavuutta tutkitaan testaamalla sen validiteettia ja 

reliabiliteettia. Validiteettia voidaan tarkastella sisällön, rakenteen ja kriteerien 

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sisällön validiteettia tutkimalla 

sitä, ovatko käytetyt käsitteet oikein operationalisoidut ja kattavatko ne riittävästi 

tarkasteltavan ilmiön. (Metsämuuronen 2005.) Tässä tutkimuksessa käytetyn 

mittarin sisällön validiteetin on arvioinut asiantuntijapaneeli, joka muodostui 

osastonhoitajista. Asiantuntijapaneeli oli arvioinut dikotomisella kyllä/ei  

-asteikolla taustakysymysten ja väittämien luettavuutta, minkä perusteella mittaria 

oli kehitetty edelleen. Mittarin esitestauksesta huolimatta muutama väittämä oli 

sisällöltään epäselvä. Jotkut väittämät aiheuttivat myös tunnereaktioita vastaajissa 

ja he olivat kirjoittaneet kommenttejaan kyselylomakkeeseen. Tutkimuksen saate-

kirjeessä oli maininta mahdollisuudesta ottaa yhteyttä tarvittaessa tutkijaan sekä 

tutkijan yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite). Yksi tut-

kimukseen osallistunut soitti, koska halusi tarkentaa yhden väittämän sisältöä. 

Jotkut vastaajat olivat myös kirjoittaneet tutkimukseen liittyviä ja muita, yleensä 

kannustavia kommentteja erillisille papereille.  

Kyselylomakkeen osalta voidaan todeta, että se oli pitkä ja kuormittava vasta-

ta. Osalla vastaajista oli jäänyt vastaamatta joitakin kohtia. Tutkimuksessa käyte-

tystä kyselylomakkeesta saatuja kaikkia tuloksia ei ole raportoitu IV julkaisussa. 

Raportoimatta jätettiin 32 väittämää, jotka koskettivat muita johtamisen osa-

alueita kuin johtamistyyleihin liittyviä. Näiden väittämien antamien tulosten poh-

jalta on tarkoitus kirjoittaa artikkeli tulevaisuudessa. Kysymys, joka koski työor-

ganisaation vakituista terveydenhuollon henkilöstömäärää kokonaisuudessaan, oli 

osasta vastaajia vaikeasti ymmärrettävissä. Tämä ilmeni siten, että vastauslomak-

keisiin oli kirjoitettu kommentteja, tarkoitetaanko kysymyksellä omaa yksikköä 

vai koko organisaation henkilöstömäärää. Kommenttien perusteella voitiin todeta, 

että kysymys ei ollut yksiselitteinen, mikä vähensi vastausten luotettavuutta. Tä-

män takia tulokset jätettiin raportoimatta tämän kysymyksen osalta. Kyselylo-

makkeen lopussa oli avoin kysymys koskien osastonhoitajien tulevaisuuden joh-

tamishaasteita. Tämän kysymyksen tuloksien osalta on tarkoitus tulevaisuudessa 

kirjoittaa erillinen artikkeli. 

Tutkimuksella on rajoituksensa. Tässä tutkimuksessa otos muodostuu suoma-

laisista hoitotyön johtajista, siksi tulokset heijastelevat ainoastaan heidän käsityk-

siään johtamistyyleistä. Vastausprosentti oli 63, mitä voidaan pitää kohtuullisena 

ottaen huomioon sen, että kyselylomake lähetettiin postitse.  
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6.1.4 Väitöskirjatutkimuksen kokonaisluotettavuuden ja 
yleistettävyyden arviointi 

Koko väitöskirjatutkimuksen kokonaisluotettavuuden arvioinnissa on huomioita-

va, onko määrällisiä ja laadullisia menetelmiä käytetty perustellulla, asianmukai-

sella tavalla ja onko eri menetelmien yhdistäminen tehty asianmukaisella, perus-

tellulla tavalla (Hänninen 2009). Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi on 

käytetty monimenetelmällistä tutkimusotetta eli tutkimusmetodeja on sekoitettu 

eri tavoilla (Creswell 2003). Aineisto- ja menetelmätriangulaation kautta tutkitta-

vasta ilmiöstä on tuotu esille erilaisia näkökulmia. Tätä kautta on voitu vahvistaa 

tutkimuksen johtopäätöksiä. (Tashakkori & Teddlie 2003.)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarkasteltava ilmiö oli moniulotteinen, mi-

kä asettaa haasteita tutkimuksen luotettavuudelle ja erityisesti yleistettävyydelle. 

Tutkimuksessa käytetyt käsitteet: johtamistyyli, johtamiskulttuuri ja tunneäly ovat 

monitieteellisiä ja osin selkiytymättömiä. Toisaalta tutkimukseen osallistuneiden 

osastonhoitajien työskentely-ympäristöt, terveyskeskusten vuodeosastot ovat 

kaikki toimintaympäristöltään ja kulttuuriltaan suomalaisia, minkä voidaan katsoa 

tuovan tiettyä samankaltaisuutta johtamiskulttuuriin ja tyyliin. Tutkimuksen ko-

konaistulosten yleistettävyyttä arvioitaessa voidaan todeta, että tulokset ovat jos-

sain määrin yleistettävissä Suomessa.  

6.2 Tutkimustulosten ja niiden merkitysten tarkastelu 

6.2.1 Osastonhoitajien johtamistyylit 

Tässä tutkimuksessa osastonhoitajat kuvasivat käyttävänsä neljää resonoivaa 

johtamistyyliä, jotka olivat visionäärinen, valmentava, välittävä ja demokraatti-

nen, kun taas ei- resonoivista johtamistyyleistä he käyttivät komentavaa johtamis-

tyyliä. Ylihoitajien ja hoitajien näkemysten mukaan osastonhoitajat käyttivät 

myös eristäytyvää johtamistyyliä. Enemmistö osastonhoitajista kertoi käyttävänsä 

monia johtamistyylejä kuitenkin niin, että jokin tyyli oli hallitsevampi kuin muut. 

Aiempien tutkimustulosten (Cummings ym. 2005) mukaan resonoivaa johtamis-

tyyliä käyttävien johtajien kanssa työskentelevät hoitajat olivat enemmän tyyty-

väisiä johtamiseen ja työhönsä kuin hoitajat, jotka työskentelivät dissonoivien eli 

ei-resonoivia johtamistyylejä käyttävien johtajien kanssa. Resonoivat johtamis-

tyylit nähtiin tehokkaampina ja ne vaikuttivat positiivisesti työntekijöiden työtyy-

tyväisyyteen ja ammatilliseen kehittymiseen. Nämä tekijät taas heijastuvat poti-
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laiden hoidon laatuun. Johtajan käyttämät resonoivat johtamistyylit vaikuttavat 

työntekijöiden voimaantumiseen ja organisaation saavuttamiin tuloksiin positiivi-

sesti (Akerjordet & Severinsson 2008).  

Muutosjohtamisessa korostuu johtajan taito ohjata toiminta haluttua päämää-

rää kohti (Kuokkanen & Katajisto 2003). Osastonhoitajat tiesivät tämän tutki-

muksen tulosten mukaan työskentelyorganisaationsa vision ja työskentelivät sen 

suuntaisesti. Osastonhoitajien toive on, että heillä olisi enemmän aikaa selkeyttää 

visiota henkilökunnalle (Graham & Jack 2008). On havaittu, että muutoksesta 

keskustelu ja kommunikointi johtajan ja henkilökunnan välillä on tärkeää (Fager-

ström & Salmela 2010). Tätä kautta työntekijät hankkivat tietoa tulevaisuuden 

suunnitelmista, tavoitteista ja strategioista (Morjikian ym. 2007). Johtajan antama 

tuki sekä selkeä sitoutuminen muutokseen koettiin myös tärkeäksi (Knox ja Irving 

1997, Laschinger ym. 1999). Osastonhoitajan tuleekin huomioida työntekijät 

yksilöinä, jotka reagoivat muutoksen eri tavoilla ja tarvitsevat persoonallista oh-

jausta ja tukea voidakseen osallistua muutokseen rakentavalla tavalla. Vuorisen 

(2008) mukaan visiointi ja toimintojen kyseenalaistaminen näkyivät harvoin osas-

tonhoitajien johtamisessa, koska osastonhoitajat olivat maltillisia uudistuksia 

tehtäessä. Toistuva visiosta ja muutoksesta keskusteleminen olisi kuitenkin tärke-

ää, jotta muutoksen suunta pysyisi oikeana. Keskustelussa on tärkeää, että kaikki 

työntekijät kertovat oman näkemyksensä ja mielipiteensä. Tätä kautta osastonhoi-

taja voi varmistaa, että kaikki työntekijät ovat ymmärtäneet vision samalla tavalla 

sekä motivoida heitä pyrkimään visiota kohti.  

Osastonhoitajat pitivät tämän tutkimuksen tulosten perusteella työntekijöiden 

rohkaisemista ammatilliseen kehittymiseen tärkeänä. Työntekijät ovat organisaa-

tion tärkein voimavara ja heille tulee antaa mahdollisuus oppia uusia taitoja ja 

tehdä työtään koskevia päätöksiä. Upenieksin (2003a) mukaan sairaanhoitajat 

arvostavat valmentavaa johtamistyyliä ja suunnitelmia heidän osallistumisestaan 

lisääntyneeseen päätöksentekoon. Erityisesti muutoksia valmisteltaessa henkilös-

tön osaamisen varmistaminen on tärkeää (Viitala 2007), jotta henkilökunnalla on 

tiedot ja taidot osallistua muutoksen läpivientiin.  

Porter-O’Gradyn (2003) mukaan johtajan mielialalla, asenteilla ja tavoilla ol-

la vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa on valtava vaikutus kulttuuriin sekä 

työn kontekstiin ja sisältöön. Johtajan työn tärkeimpänä tavoitteena on organisaa-

tion kestävän tulevaisuuden varmistaminen (Porter-O’Grady 2003) ja sellaisen 

organisaatiokulttuurin luominen, jossa yhdistyy korkealaatuinen hoitotyö, potilas-

turvallisuus sekä pitkälle kehittyneet yhteistyötaidot (Huston 2008). Tämän tut-

kimuksen tulosten mukaan osastonhoitajat, joilla on välittävä johtamistyyli, ko-
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rostavat saavutettavuutta, yhteistyötä ja kuuntelevaa johtamiskulttuuria, mitkä 

ovat onnistuneen johtamisen edellytyksiä muuttuvissa organisaatioissa. Faragin 

ym. (2009) mukaan eri-ikäisten hoitajien näkemykset työyhteisön ilmapiiristä 

eroavat toisistaan. Jotta työntekijöiden erilaiset näkemykset tulisivat esiin, olisi 

suositeltavaa, että näkemyksiä tarkasteltaisiin myös tutkimuksellisin menetelmin. 

Tätä kautta saataisiin myös tarkempi yleiskuva henkilökunnan näkemyksistä.  

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet vastaajat kuvasivat johtamistyyliään 

demokraattiseksi. Demokraattista johtamistyyliä pidettiin tärkeänä, koska se edisti 

työntekijöiden sitoutumista työhönsä. Golemanin ym. (2002) mukaan demokraat-

tinen johtamistyyli toimii parhaiten, kun johtaja on epävarma toiminnan suunnas-

ta tai tarvitsee uusia, tuoreita ideoita. Työntekijät kertovat mielipiteensä ja ottavat 

osaa päätöksentekoon. Heille on tärkeää, että osastonhoitaja luottaa heihin ja että 

he työskentelevät yhdessä. Demokraattista johtamistyyliä käyttävä johtaja antaa 

vaikutelman, että hän todella haluaa kuulla työntekijöiden ajatuksia ja työskennel-

lä ryhmän jäsenenä. Demokraattisen johtamistyylin voidaan katsoa olevan lähellä 

osallistavaa johtamista, jolla tarkoitetaan henkilökunnan osallistumista tukevaa ja 

siihen kannustavaa johtamistapaa. Osallistava johtaminen tukee henkilökunnan 

ammatillisia vaikutusmahdollisuuksia omassa työssään ja antaa heille mahdolli-

suuden vaikuttaa mahdollisesti organisaation muihin toiminta-alueisiin. Osallista-

vassa johtamisessa vuorovaikutus toteutuu erilaisten toimielinten muodostamassa 

matriisissa, jossa vaihdetaan tietoa, osaamista ja asiantuntemusta. Tällöin työnte-

kijöiden osaamista voidaan hyödyntää uudella tavalla ja henkilökunta osallistuu 

päätöksentekoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a.) 

Komentava johtamistyyli oli tämän tutkimuksen tulosten mukaan tyypillistä 

työpaikoissa, joissa työntekijöiden on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti muuttu-

viin tilanteisiin. Se muistuttaa autoritääristä johtamistyyliä, mikä pienentää hoita-

jien autonomiaa (Mrayyan 2004). Autoritäärinen johtamistyyli ehkäisee sairaan-

hoitajien voimaantumista, koska heillä ei ole mahdollisuutta osallistua työn suun-

nitteluun (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2001). Uusi ilmiö tässä tutkimuksessa on 

esille tullut osastonhoitajan eristäytyvä johtamistyyli, joka ilmeni niin, että osas-

tonhoitaja eristäytyi muusta työyksiköstä ja vetäytyi omaan työhuoneeseensa. 

Osastonhoitaja työskenteli yksin eikä hakeutunut vuorovaikutukseen henkilökun-

tansa kanssa. Henkilökunta koki jääneensä ilman johtajaa. Osastonhoitajan pas-

siivisuus johti myös siihen, että tiedonkulku osastonhoitajan ja työntekijöiden 

välillä ontui ja syntyneitä ristiriitatilanteita ei selvitetty asianmukaisesti. Eristäy-

tyvä johtamistyyli voidaan nähdä vastakohtana Sydänmaanlakan (2003) kuvaa-

malle älykkäälle johtajuudelle, joka perustuu johtajan ja työntekijöiden väliselle 



 

 74

dialogille, jossa he yrittävät vaikuttaa toisiinsa saavuttaakseen vision ja tavoitteet 

tehokkaasti. Eristäytyvän johtamisen sijaan tulisi pyrkiä yhteistyöverkostojen 

hyödyntämiseen, joiden kautta voidaan parantaa niin osastonhoitajien kuin henki-

lökunnankin mahdollisuuksia osallistua käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönot-

tamiseen. Myös työyksikössä voidaan luoda sellaiset toimintatavat, että jokainen 

työntekijä voi osallistua oman työnsä kehittämiseen ja päätöksentekoon sen toteu-

tuksesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009a.) 

6.2.2 Osastonhoitajien johtamistyyleihin vaikuttavat tekijät 

Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että johtamistyyliin vaikuttavat johtajaan 

itseensä, työorganisaatioon, työntekijöihin ja johtajan esimiehiin liittyvät tekijät. 

(Taulukko 4.) Tässä tutkimuksessa tarkasteltaessa organisaatiota ja sen vaikutusta 

johtamistyyliin huomattiin, että organisaation arvot ja tiedonkulku olivat pääasial-

liset johtamistyyliin vaikuttavat tekijät, kun taas aiemmissa tutkimuksissa organi-

saatioon liittyvinä tekijöinä on kuvattu muun muassa organisaatiorakenne- ja 

kulttuuri ( Dunham-Taylor 2000), työnohjaus (Lohiniva & Purola 2004) ja tilan-

netekijät (Bondas 2006).  

Yhteiskuntaa kokonaisuudessaan kuten myös terveydenhuoltoa kohtaan yhä 

lisääntyvät, uudet haasteet, joihin niiden tulee reagoida nopeasti. On tärkeää, että 

terveydenhuollon organisaatiot tekevät pitkän aikavälin suunnitelmia ja valmis-

tautuvat tulevaan kiinnittämällä huomiota väestön tarpeisiin ja niiden vaatimiin 

resursseihin. Visio on tavoitteiden perusta myös työyksikössä. Tämän tutkimuk-

sen tulosten mukaan johtajat kokivat, että heidän johtamistyyliinsä vaikuttivat 

tiedonkulun ongelmat organisaatiossa. Tämän takia oli vaikeaa johtaa työntekijöi-

tä kohti visiota, koska johtajilla ei ollut riittävästi tietoa visiosta ja siihen pyrkimi-

seen liittyvistä tavoitteista. Morjikian ym. (2002) mukaan kommunikaatio tulevai-

suuden suunnitelmista, tavoitteista ja strategiasta on kuitenkin tärkeää osastonhoi-

tajan ja työntekijöiden välillä. Aiempien tutkimuksien mukaan johtamistyyliin 

vaikuttavat henkilöstömäärä (McNeese Smith 1997) ja palaute työntekijöiltä (Lu-

cas ym. 2008). On tärkeää tiedottaa visiosta ja selittää sekä perustella sitä sään-

nöllisesti kaikille työntekijöille, koska joskus työntekijät unohtavat työnsä tarkoi-

tuksen ja heidän työskentelynsä ei ole silloin tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 

Työntekijöiden sitouttamiseksi työntekijöiden mielipiteiden ja palautteen aito 

kuuleminen voi edesauttaa visioon sitoutumista.  

Johtajaan liittyviä, johtamistyyleihin vaikuttavia tekijöitä aiemmissa tutki-

musten mukaan ovat esimerkiksi koulutus, työkokemus esimiehenä sekä johtajan 
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arvot ja uskomukset. Tämä tutkimus päätyi samankaltaisiin tuloksiin johtajan 

arvojen mukaan. Hoitotyön johtajien mukaan heidän omat arvonsa muodostivat 

perustan heidän työlleen ja johtajien oma henkinen kasvu teki oman johtamistyy-

lin reflektoimisen mahdolliseksi. Johtajat kokivat myös, että hoitotieteeseen ja 

hoitotyön käytäntöön liittyvät tiedot antoivat heille valmiuksia käyttää visionää-

ristä johtamistyyliä ja tehdä suunnitelmia tulevaisuudelle.  

Tähän tutkimukseen osallistuneiden mukaan osastonhoitajat käyttivät monia 

johtamistyylejä, mutta normaalisti heillä oli yksi johtamistyyli, jota he käyttivät 

muita enemmän. Osastonhoitajien johtamistyylin valintaan vaikuttaa myös työn-

tekijöiden erilaisuus. Reynoldsin ja Rogersin (2003) mukaan työntekijöillä on 

erilaisia kompetenssitasoja riippuen tilanteesta. Tämä asettaa osastonhoitajille 

vaateita mukauttaa johtamistyyliään.  

6.2.3 Osastonhoitajien johtamistyylien vaikutukset 

Aikaisempien tutkimusten mukaan hoitotyön johtajien johtamistyylit vaikuttavat 

henkilökuntaan, hoitotyöhön sekä organisaatioon ja sen toimintaan. (Taulukko 5.) 

Osastonhoitajalla on tärkeä rooli hänen johtaessaan työyksikköä kokonaisuutena. 

Työyksikön sanotaankin olevan osastonhoitajansa ´näköinen´. Tämän tutkimuk-

sen tulosten mukaan osastonhoitajan johtamistyyli vaikuttaa henkilökunnan työ-

tyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen. Samansuuntaisia tuloksia on tullut ilmi 

aiemmissa tutkimuksissa (Chen & Baron 2006, Santa Maria 2007, Espinoza ym. 

2009, Feather 2009, Cowden ym. 2011). On havaittu, että osastonhoitajan luotta-

mus työntekijöihin edistää heidän motivaatiotaan ja työhön osallistumistaan. Way 

kumppaneineen (2007) osoittivat, että luottamus ja työtyytyväisyys lisäävät sitou-

tumista ja halua pysyä työssä. Osastonhoitajat luovat perusolosuhteita toiminnalle 

ja työn kehittämiselle. Johtamistyyli, joka rohkaisee henkilökuntaa, vaikuttaa 

positiivisesti henkilökunnan ammatilliseen kehittymiseen. (Stapleton ym. 2007.) 

Osastonhoitajan taidot rakentaa yhteyksiä ja etsiä molemminpuolisesti hyödyllisiä 

suhteita vaikuttavat yhteistyöhön työyksikössä ja sen ympärillä.  

Rosengrenin ym. (2007) mukaan sairaanhoitajat näkevät hoitotyön johtami-

sen käsittävän ammatillisen tunnustamisen, käytännön hoitotyön tukemisen, läs-

näolon päivittäisessä työssä sekä hoitotyön kehittämisen niin työryhmän kuin 

yksilönkin kannalta. Tunneälykäs osastonhoitaja luo myönteisen työilmapiirin, 

jonka luonteenomaisia piirteitä ovat uudistuminen, joustavuus ja muutos (Aker-

jordet & Severinsson 2008). Hoitotyön johtajan johtamistaidot vuorovaikutuksel-
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lisena tekijänä parantavat hoitajien työtyytyväisyyttä ja edistävat heidän työssä-

pysymistään (Andrews & Dziegielewski 2005).  

Tulevaisuudessa terveydenhuollon suuri haaste on ammattitaitoisten työnteki-

jöiden saannin turvaaminen. Suomessa tähän tarpeeseen on osaltaan vastattu 

muun muassa Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -hankkeella, jonka tarkoituk-

sena on kehittää moniulotteinen näyttöön perustuva hoitotyön/terveydenhuollon 

organisointimalli, jolla tuetaan vaikuttavan hoitotyön edellytyksiä johtamisen, 

koulutuksen ja tutkimuksen kautta (Itä-Suomen yliopisto 2011). Aiempien tutki-

musten mukaan johtamistyyli voi voimaannuttaa henkilökuntaa ( Lucas ym. 2008, 

Byrom & Downe 2010.) Tämän tutkimuksen tulosten mukaan osastonhoitajat, 

jotka käyttävät valmentavaa johtamistyyliä, arvostavat työntekijöiden ammatilli-

sia taitoja ja kannustavat heitä opiskelemaan edelleen. Osastonhoitajien huomioi-

dessa työntekijöiden ammatilliset ja koulutukselliset tarpeet työntekijät pysyvät 

paremmin työssään.  

Työntekijäpulan aikana hoitajilla on monia mahdollisuuksia valita ja vaihtaa 

työpaikkoja. Työntekijöiden sitouttaminen henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi 

on haasteellista hoitotyön johtajille (Laschinger ym. 2009). Globalisaation seu-

rauksena sekä työntekijät että potilaat ovat monista eri kulttuureista (Ollila 2007). 

Heidän käyttäytymisensä ja tapansa ilmaista tarpeita ovat erilaiset. Tässä tutki-

muksessa esiin noussut välittävä johtamistyyli pyrkimyksenään sopusointuisuus 

ja erilaisuuden hyväksyminen voi sopia monikulttuuriseen työyksikköön. Osas-

tonhoitajalle on haaste kuunnella sensitiivisesti ja ottaa huomioon työntekijän 

persoonalliset tarpeet yksilöllisesti ollen samaan aikaan objektiivinen unohtamatta 

työntekijöiden tasa-arvoisuutta. Kuitenkin, kuten Kenmore (2008) väittää, jos 

osastonhoitaja on liian keskittynyt luomaan sopusointuisuutta, se voi johtaa on-

gelmien välttelyyn. 

Aiemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että johtamistyylit vaikuttavat hoito-

työn laatuun ja tuloksiin (Smith ym. 2009) sekä potilaiden tyytyväisyyteen (Wong 

& Cummings 2007.) Kenmoren (2008) mukaan valmentava johtamistyyli on 

toimiva, kun työntekijät ovat innokkaita kehittämään ja johtamistyyli antaa sille 

mahdollisuuden. Koulutus antaa työntekijöille lisävalmiuksia työskennellä ja 

tehdä työhön liittyviä päätöksiä itsenäisesti. Osastonhoitaja organisoi yksikössä 

tehtävän työn kokonaisuuden ja on vastuullinen kehittämistyöstä. Hänen tuellaan 

on lisäksi merkittävä rooli myös hänen auttaessaan työntekijöitä selviytymään ja 

ratkaisemaan heidän työssään kohtaamista haasteista. 

Hustonin (2008) mukaan pätevällä hoitotyön johtajalla on kyky luoda organi-

saatiokulttuuri, jossa yhdistyvät korkeatasoinen hoitotyö, potilas- ja työturvalli-
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suus sekä pitkälle kehitetyt yhteistyö ja ryhmätyötaidot. Johtamistyylillä voidaan 

tutkimusten mukaan vaikuttaa myös organisaatiossa ilmapiiriin (Leveck & Jones 

1996), yhteistyön paranemiseen (Cummings ym. 2005) ja tehokkuuteen (Casida 

& Pinto-Zipp 2008), jotka vaikuttavat siihen, kuinka potilaan hoito onnistuu ja 

kuinka potilas kokee saamansa hoidon. Johtamistyyli vaikuttaa myös siihen, mi-

ten jokapäiväisistä asioista keskustellaan. Osastonhoitaja luo perustan sille, kuin-

ka erilaisia mielipiteitä käsitellään ja ongelmia ratkaistaan työyksikössä. Osaston-

hoitajan on oltava joustava erilaisissa muutostilanteissa riippumatta siitä, onko 

muutos hänen omasta tai muiden tahojen taholta aikaan saatu.  

Komentavalla johtamistyylillä on samanlaisia ominaisuuksia kuin autoritääri-

sellä johtamistyylillä, joka ehkäisee hoitajien voimaantumista, koska heillä ei ole 

mahdollisuuksia osallistua työnsä suunnitteluun (Kuokkanen & Leino-Kilpi 

2001). Kuitenkin on tilanteita, joissa komentava johtamistyyli on tarkoituksen-

mukainen. Lähes puolet suomalaisista hoitajista jää eläkkeelle vuosien 2008–

2025 aikana (Hanhijoki ym. 2011) ja työyksiköissä on monia nuoria hoitajia, 

joilla on vähän työkokemusta. Vähän työkokemusta omaavat hoitajat voivat tarvi-

ta suoria määräyksiä esimerkiksi akuuttitilanteissa silloin, kun potilaan elämä on 

mahdollisesti vaarantunut. 

Toisaalta ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa johtamistyyliä: sama tulos voidaan saa-

vuttaa monella tavalla. Voidaankin todeta, että yksi hoitotyön johtajan oleellisista 

johtamistaidoista on käyttää erilaisia johtamistyylejä (Casida & Parker 2011). 

Johtaja, jolla on taito reflektoida omaa käyttäytymistään, on kykenevämpi sääte-

lemään ja arvioimaan omaa johtamistyyliään erilaisten työntekijöiden kanssa 

erilaisissa tilanteissa (Sydänmaanlakka 2003). Johtamistyyli vaikuttaa potilaiden 

hoitoon ja sen laatuun ainakin epäsuorasti (Smith ym. 2009). Osastonhoitajalla on 

merkittävä rooli hänen käyttäessään johtamistyyliä, joka edistää potilaan hyvää 

hoitoa. 

Tämän tutkimuksen tuloksena löydettiin eristäytyvä johtamistyyli. Tällöin 

osastonhoitaja työskenteli yksin ilman aktiivista vuorovaikutusta työntekijöiden 

kanssa. Voidaan pohtia, miten eristäytyvä johtamistyyli vaikuttaa henkilökuntaan 

ja hoitotyöhön, kun työntekijöiden oli työskenneltävä ilman johtajaa, mikä saattoi 

aiheuttaa pelkoja työntekijöissä, jotka kaipasivat johtajan tukea. Tällaisessa tilan-

teessa korostuu osastonhoitajan esimiehen kuten ylihoitajan rooli tukea osaston-

hoitajaa hänen johtamistyössään. 
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6.2.4 Osastonhoitajien käsitykset eri johtamistyylien tärkeydestä ja 
niihin liittyvien tietojen ja taitojen riittävyys 

Nykyisten hoitotyön johtajien on käytettävä johtamistyylejä, jotka ovat tarkoituk-

senmukaisia jatkuvasti muuttuvassa, kompleksisessa terveydenhuollossa (Casida 

& Pinto-Zipp 2008). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan osastonhoitajat käytti-

vät eniten visionääristä, valmentavaa, välittävää ja demokraattista johtamistyyliä. 

Komentavaa ja eristäytyvää johtamistyyliä raportoitiin käytetyn harvemmin. Yli 

70 % vastanneista riippumatta heidän työkokemuksen pituudesta pitivät visionää-

ristä, valmentavaa ja välittävää johtamistyyliä tärkeänä. Samanaikaisesti vain noin 

25 % vastanneista, joilla oli osastonhoitajatyökokemusta alle 10 vuotta, raportoi-

vat heillä olevan riittävästi tietoja ja taitoja käyttää näitä johtamistyylejä. Voidaan 

todeta, että vähän johtamiskokemusta omaavat osastonhoitajat tarvitsevat koulu-

tusta ja tukea voidakseen käyttää erilaisia johtamistyylejä tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Suomalaisessa terveydenhuollossa on tällä hetkellä menossa sekä toimin-

taan että organisoitumiseen liittyviä muutoksia. Uudet osastonhoitajat tarvitsevat 

koulutusta saadakseen valmiuksia irtaantua perinteisistä toimintamalleista ja 

suuntautua kehittämään ja toteuttamaan uudenlaisia toimintaprosesseja. Muutok-

sen läpivieminen edellyttää heiltä taitoja käyttää erilaisia johtamistyylejä, jotta he 

voivat tukea ja motivoida työntekijöitä muuttamaan toimintatapojaan. Koulutuk-

sen lisäksi osastonhoitajat tarvitsevat tukea esimerkiksi työnohjauksen kautta. 

Näyttöön perustuva hoitotyön käytäntö voidaan nähdä jatkuvana, tavoitelta-

vana visiona pohdittaessa hoitotieteen tutkimuksen ja hoitotyön johtamisen haas-

teita. Avainkysymyksenä visioon pyrittäessä on, kuinka asianmukaiset taidot hoi-

totyön johtajalla on hyödyntää hoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia ja ”kääntää” 

niitä käytännön kielelle (Newhouse 2007). Aiempien tutkimusten mukaan hoito-

työn johtajat toivoivat saavansa enemmän aikaa vision esiin tuomiseen (Graham 

& Jack 2008), kun taas tämän tutkimuksen tulosten mukaan hoitajat korostivat, 

kuinka tärkeää on tehdä visio ymmärrettäväksi antamalla tietoa ajankohtaisista 

asioista. Nämä kahden ammattiryhmän eroavat näkemykset osoittavat ristiriidan, 

mikä vallitsee organisaation vision sekä sen implementaatiotietotaitojen ja annet-

tujen resurssien välillä. Hoitotyön johtajien tiedot ja taidot käyttää visionääristä 

johtamistyyliä paranevat työkokemuksen lisääntymisen kautta. Voidaankin tehdä 

johtopäätös, että hoitotyön johtajien työskenneltyä pitempään organisaatioissa he 

ovat perehtyneet organisaation strategiaan ja visioon sekä mahdollisesti myös sen 

luomiseen, mikä edistää visionäärisen johtamistyylin käyttöä. On tärkeää huoma-

ta, että erityisesti nuoret hoitotyön johtajat tarvitsevat koulutusta voidakseen pa-
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remmin johtaa vision suuntaisesti. Koulutuksen lisäksi he tarvitsevat kokeneem-

pien kollegojen tukea, miten soveltaa koulutuksen myötä saamaansa tietoa käy-

tännön kehittämistyöhön. (Cathcart ym. 2010). Tällöin voidaan käyttää esimer-

kiksi mentorointia, jonka kautta mentori voi tukea nuoremman johtajan ammatil-

lista ja persoonallista kasvua. 

Vanhemmat hoitajasukupolvet ovat jäämässä eläkkeelle samanaikaisesti, kun 

työssä olevilla nuorilla hoitajilla on ajatuksia lopettaa työskentely hoitajana. He 

kokevat työtyytyväisyytensa ja mahdollisuutensa kehittyä työssään huonoiksi. 

(Flinkman ym. 2008.) Ruotsalaisen tutkimuksen (Rosengren ym. 2007) mukaan 

johtaminen on onnistunutta sen ollessa rakennettuna suhteille, joihin myötävai-

kuttavat hyvin toimiva työyksikkö ja positiivisuutta edistävä ilmapiiri. Myös luot-

tamuksella ja työtyytyväisyydellä on vahvat yhteydet työhön sitoutumiseen (Way 

ym. 2007). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan osastonhoitajien pitempi esi-

mieskokemus lisäsi heidän tietotaitoaan käyttää komentavaa johtamistyyliä. Voi-

daan pohtia, ovatko myös aiempien esimiesten antamat roolimallit ja johtamis-

kulttuuri vaikuttaneet tämän tietotaidon lisääntymiseen. Komentavaa johtamistyy-

liä tulee käyttää erittäin harkiten. Hoitotyön johtajien halutessa edistää sukupolvi-

en välistä yhteistyötä, tarvitaan positiivista ja ymmärtävää asennetta. Tärkeintä on 

se, että hoitajat ovat sitoutuneita potilaidensa hoitoon ja hoitotyön johtajat tuke-

maan hoitajia riippumatta sukupolvien erilaisuudesta (Mensik 2007). On kuiten-

kin muistettava, että harmonian luominen ei poista mahdollisuutta siitä, että työn-

tekijät kokevat joskus mielipahaa ja heillä on erilaiset mielipiteet (Kenmore 

2008). 

Upenieksin (2003c) mukaan magneettisairaaloiden hoitotyön johtajat korosti-

vat työntekijöiden jatkuvan koulutuksen merkitystä, koska hoitajat eivät voi jäädä 

jälkeen ammatissaan ilman tietämystä uusimmista hoidoista ja hoivamuodoista. 

Vaikka suhtautuminen valmentavaan johtamistyyliin oli positiivista, joka kymme-

nes vastaajista arvioi tietonsa ja taitonsa riittämättömiksi. Terveydenhuollon orga-

nisaatiot elävät muutoksessa, joka luo paineita ja toisaalta antaa mahdollisuuksia 

hoitotyön johtajille ja työntekijöille muuttaa ja kehittää työtään. Valmentavaa 

johtamistyyliä käyttävät hoitotyön johtajat tarvitsevatkin voimaa ja jämäkkyyttä 

johtaessaan työntekijöitä muutoksessa (Watters 2009). Myös muutosagentin työs-

kentely johtajan tukena voi edistää muutoksen läpivientiä (Chreim ym. 2010). 

Muutosagentin tehtävänä voi olla esimerkiksi henkilökunnan kannustus ja moti-

vointi tai uusien toimintaprosessien mallinnus. Tehtävien jakaminen mahdollistaa 

johtajalle enemmän aikaa ja voimavaroja käydä keskusteluja ja tukea työntekijöi-

tä.  
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Osastonhoitajat tarvitsevat täydennyskoulutusta kehittääkseen omaa ammatil-

lista osaamistaan. Lisäksi he tarvitsevat hoitotieteellistä, johtamiseen liittyvää 

teoriatietoa sekä käytännön hoitotyön tietoa voidakseen johtaa työyksikön koko-

naisuutta. Hoitotyön johtajien on pystyttävä perustelemaan päätökset niin, että 

työntekijät sitoutuvat työhönsä ja muutoksiin. Toisaalta hoitotyön johtajat tarvit-

sevat näitä taitoja myös keskustellessaan näyttöön perustuvasta hoitotyöstä suh-

teessa hoitotyön vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. (Newhouse 2007.) Organisaa-

tion valmistellessa uutta tulevaisuuden strategiaa ja visiota mukaan lukien hoito-

työn käytäntö, hoitotyön johtaja on avainhenkilö tarkasteltaessa visiota suhteessa 

hoitotyöhön ja sen resursseihin. 

Demokraattinen, osallistava johtamistyyli antaa hoitajille mahdollisuuden 

osallistua potilaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon ja yhteistyöhön muiden 

henkilöstöryhmien kanssa (Upenieks 2003c). Osa hoitotyön johtajista haluaakin 

olla mieluummin ryhmän jäseniä kuin johtajia. Tämä voi tarkoittaa sitä, että hoi-

totyön johtaja ei näe johtamista ensisijaisena tehtävänään. Hoitotyön johtajilla on 

työssään joskus tilanteita, joissa heidän on tehtävä vaikeita päätöksiä yksin esi-

merkiksi henkilöstöasioissa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan täydennyskou-

lutukseen osallistuminen lisäsi taitoja käyttää eristäytyvää johtamistyyliä. Hoito-

työn johtajan voidaan ajatella saaneen valmiuksia käyttää työaikaansa asioiden 

valmisteluun ja pohdintaan irti työyhteisön käytännön arjesta. Osastonhoitajan 

vetäytyminen työhuoneeseensa pohtimaan ratkaisuja päätettäviin asioihin voi 

joissakin tilanteissa antaa mahdollisuuden tarkastella eri näkökulmia kauempaa 

objektiivisesti, mikä voi helpottavaa päätöksentekoa. Tämä ei poissulje kollegoi-

den ja esimiesten kanssa käytävien keskustelujen merkitystä osastonhoitajan poh-

tiessa vaihtoehtoja ratkaistaviin asioihin. 

Tulevaisuudessa tarvitaan motivoituneita, ammatillisesti kehittyviä hoitajia 

terveyskeskusten vuodeosastoille. Samanaikaisesti hoitotyön johtajat tarvitsevat 

tietoja ja taitoja johtaa työyhteisöjä visionäärisesti, tulevaisuuteen suuntautuen. 

Työyksiköt, työntekijät ja tilanteet ovat erilaisia, minkä vuoksi ei voida määritellä 

yhtä ainoaa oikeaa johtamistyyliä, vaan sama tulos voidaan saavuttaa monella eri 

tavalla. Voidaan kuitenkin todeta, että hoitotyön johtajat ovat avainroolissa kehi-

tettäessä olemassa olevaa työkulttuuria terveydenhuollossa (Suhonen & Paasivaa-

ra 2011). Tunneälykkäiden johtajien käytös stimuloi työntekijöiden luovuutta 

(Rego ym. 2007). Hoitotyön johtajan kyky reflektoida omaa käytöstään antaa 

lisävalmiuksia säädellä ja arvioida omaa johtamistyyliä suhteessa erilaisiin työn-

tekijöihin erilaisissa tilanteissa (Codier ym. 2011). 
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Osastonhoitajien täytyy jatkuvasti tarkastella olemassa olevaa tilannetta ja 

ymmärtää, että se saattaa olla seuraus heidän johtamistoiminnastaan (Hogan 

2005). On tärkeää, että osastonhoitajilla on taitoja reflektoida omaa johtamistyyli-

ään ja ottaa vastaan palautetta siitä. Tämä antaa heille työkaluja käyttää erilaisia 

johtamistyylejä erilaisissa tilanteissa. Johtamis- ja strategiakoulutuksissa sekä 

käytännön strategisessa päätöksenteossa tulisikin ottaa huomioon johtajien itse-

tuntemuksen tärkeys (Gallen 2010). Hoitotyön johtamisen vaativuus on lisäänty-

nyt viime vuosina ja sen myötä myös osastonhoitajan työtehtävät ovat laajentu-

neet ja monipuolistuneet. Laadukkaan hoitotyön johtamisen edistämiseksi ja tur-

vaamiseksi on organisaatioiden johdon varmistettava ja mahdollistettava, että 

osastonhoitajille järjestetään riittävästi täydennyskoulutusta ja työnohjausta tuke-

maan heitä heidän johtamistyössään. 

6.3 Tutkimuksen merkitys hoitotieteelle ja jatkotutkimushaasteet 

Tämä tutkimus edustaa hoitotieteellistä, hoitotyön johtamiseen liittyvää sovelta-

vaa tutkimusta. Terveyskeskuksen vuodeosastojen osastonhoitajien johtamistyyle-

jä ei ole aiemmin Suomessa hoitotieteellisesti näin laajasti tutkittu, joten tämä 

tutkimus tuottaa uutta tietoa hoitotieteelliseen johtamiseen liittyvään tietoperus-

taan. Tulevaisuudessa johtamistyylitutkimusta tulisi tehdä näkökulmasta, jossa 

tarkastellaan valmentavaa johtamistyyliä ja sen vaikutuksia työntekijän työskente-

lyyn osastonhoitajan, työntekijän ja organisaation näkökulmasta. Tutkimuksessa 

on käytetty monimenetelmällistä tutkimusmenetelmää, joten tutkimusta voi tar-

kastella esimerkkinä erilaisten lähestymistapojen, tutkimusaineistojen ja tutki-

musmenetelmien yhteiskäytöstä.  

Tutkimus tunneälyn osuudesta hoitotyön johtamiseen on alkuvaiheessa. Tun-

neälyn ja siihen liittyvien käsitteiden kirkastaminen ja niiden välisten suhteiden 

selvittäminen antaisi mahdollisuuksia hyödyntää käsitteitä tulevissa tutkimuksis-

sa. 

Tulevaisuudessa tarvitaan tutkimusta myös siitä, miten hoitotyön johtajat 

voivat oppia reflektoimaan omia johtamistyylejään ja niiden vaikutuksia työnteki-

jöihin ja heidän työhönsä. Jatkotutkimusta tarvitaan myös osastonhoitajien johta-

mistyyleistä ja tulevaisuuden haasteista, jotta voidaan vaikuttaa heidän tulevai-

suuden johtamistyyleihinsä niin, että ne edistävät ja mahdollistavat osaltaan hy-

vää, laadukasta ja turvallista potilashoitoa. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hoitotyön johtamisen perus-, 

jatko- ja täydennyskoulutuksessa avaamassa näkökulmaa ja keskustelua hoitotyön 
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johtamisen haasteista ja kehittämistarpeista. Koulutusta tarvitaan myös erilaisista 

johtamistyyleistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksista, jotta niitä 

voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti hoitotyön johtamisessa. 
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7 Päätelmät ja suositukset 

Tutkimuksen tuloksiin pohjaten voidaan esittää seuraavat päätelmät ja suosituk-

set. 

Päätelmät: 

1. Resonoivat johtamistyylit (visionäärinen, valmentava, välittävä, demokraatti-

nen) vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen, ammatilli-

seen kehittymiseen ja työssä pysymiseen. Nämä tekijät vaikuttavat potilaiden 

hoidon laatuun myönteisesti. 

2. Osastonhoitajat käyttävät jonkin verran myös ei-resonoivia johtamistyylejä 

(komentava, eristäytyvä) perustellen niiden käyttöä tilannetekijöillä. 

3. Osastonhoitajat käyttävät monia johtamistyylejä, mutta normaalisti heillä on 

jokin tyyli, mitä he käyttävät muita enemmän. 

4. Osastonhoitajien tulee tarkastella johtamistyyliään suhteessa työntekijöihin, 

tilannetekijöihin ja organisaation päämääriin. 

5. Johtamistyylit, joissa työntekijät nähdään osallistuvassa, aktiivisessa roolissa 

ovat tulleet yleisemmiksi kuin aiemmin.  

Suositukset: 

1. Osastonhoitajille tulee järjestää vertaisryhmiä ja mentoreita edesauttamaan 

heidän kehittymistään johtajina. 

2. Terveydenhuollon organisaatioiden vastuulla on luoda toiminnalle selkeä 

visio ja tavoitteet sekä mahdollistaa menestyksekäs hoitotyön johtaminen 

osana moniammatillista yhteistyötä. 

3. Hoitotyön koulutusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut) tulee 

suunnitella yhdessä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa koulutusoh-

jelmia hoitotyön johtajille tulevaisuuden haasteita varten.  
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Liite 1 Tiedote tutkimukseen osallistujalle 

Oulun yliopisto 

Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos 

TIEDOTE TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 

HYVÄ TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJA 

Teen jatko-opintoja Oulun yliopistossa ja osana opintojani toteuttamani tutkimuk-

sen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, mitä ovat terveyskeskusten osastonhoi-

tajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria. Osastonhoitajien johtamisen tutki-

minen on tärkeää, koska se vaikuttaa hoitotyöhön, sen kehittämiseen ja henkilö-

kunnan työssä viihtymiseen. Lähivuosina valtaosa nykyisistä osastonhoitajista jää 

eläkkeelle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koulutettaessa nykyisiä ja 

tulevia osastonhoitajia analysoimaan ja kehittämään omaa johtamistoimintaansa. 

Tutkimukseni tietolähteinä ovat osastonhoitajat, ylihoitajat ja hoitohenkilökunta. 

Kerään tutkimusaineiston haastattelemalla ja pyydän Teitä osallistumaan haastat-

teluun. Tulokset raportoidaan v. 2012 valmistuvassa väitöskirjassani.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikkia tutkimuksen aikana esille 

tulleita tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä yksittäistä osallistujaa voi tun-

nistaa tuloksista. Osallistumisenne on tärkeää, jotta saataisiin tietoa osastonhoita-

jien johtamisesta hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Haastattelu kestää arviolta 

30–45 minuuttia ja se nauhoitetaan. Haastattelun alussa pyydän Teiltä kirjallisen 

suostumuksen osallistumisestanne tutkimukseeni. Kirjoitan haastattelun nauhalta 

tekstiksi ja tutkimuksen valmistuttua haastattelunauha tuhotaan.Tutkimukseni 

ohjaajina toimivat THT professori Arja Isola sekä TtT dosentti Leena Paasivaara 

Oulun yliopistosta. 

Vastaan mielelläni asiaa koskeviin kysymyksiin. 

TtM Soili Vesterinen 

Sähköposti: soili.vesterinen@luukku.com 
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Liite 2 Suostumusasiakirja 

SUOSTUMUS 

Suostun osallistumaan osastonhoitajien johtamistyylejä osana johtamiskulttuuria 

käsittelevään haastattelututkimukseen, joka on osa Soili Vesterisen väitöskirjatut-

kimusta. 

Päiväys: Allekirjoitus: 
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Liite 3 Yksilöhaastatteluissa käytetyt 
teemahaastattelurungot 

Osastonhoitajien teemahaastattelun runko 

Taustatiedot/nykytilanne 

Ikä, koulutus 

Aiempi työura 

Miksi on hakeutunut osastonhoitajaksi? 

Osastonhoitajan toimimisen ajallinen pituus 

Millaisessa organisaatiossa työskentelee? 

Paljonko on työntekijöitä alaisina? 

Hoitotyön johtaminen 

Minkä näkee hoitotyön johtamisen tavoitteena? 

Millä tavoilla pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet? 

Johtamistyylit ja johtamiskulttuuri 

Mitä johtamistyyli mielestään on? 

Miten määrittelet itsensä esimiehenä? 

Minkälaisia johtamistyylejä käyttää ja millaisissa tilanteissa? 

Minkälaisia muita johtamistyylejä on? 

Miten eri alaiset vaikuttavat johtamistyyliin? 

Miten organisaatio vaikuttaa johtamistyyliin (arvot, normit)? 

Miten määrittelee johtamiskulttuurin? 

Johtamiskokemukset 

Millaisia kokemuksia on johtamisesta? 

Onko ollut mukana muutosprosesseissa, miten on toiminut niissä? 

Mikä on keskeisintä johtamisessa? 

Mikä on vaikeinta johtamisessa? 

Mitkä tekijät edistävät onnistumista johtajana? 

Mitkä tekijät vaikeuttavat onnistumista johtajana? 

Miten on kehittynyt, oppinut johtajana? 

Miten haluaisi vielä kehittyä? 
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Ylihoitajien teemahaastattelun runko  

Taustatiedot/ Nykytilanne: 

Koulutus 

Millaisessa organisaatiossa työskentelee? 

Onko työskennellyt aiemmin muualla ylihoitajana? 

Kuinka kauan on toiminut ylihoitajana? 

Paljonko on osastonhoitajia alaisina? 

Johtamistyylin määrittely 

Mitä johtamistyyli mielestänne on? 

Johtamistyyliin vaikuttavat tekijät 

Mitkä tekijät vaikuttavat osastonhoitajan johtamistyyliin? 

Miten organisaatio vaikuttaa osastonhoitajien johtamistyyliin (arvot, normit)? 

Johtaako osastonhoitaja eri alaisia samalla tavalla vai eri tavalla? 

Erilaiset johtamistyylit 

Minkälaisia erilaisia johtamistyylejä osastonhoitajat käyttävät, esimerkkejä? 

Eroaako osastonhoitajan päivittäisjohtaminen pitkän tähtäimen johtamisesta, mil-

lä tavalla? 

Ovatko osastonhoitajien johtamistyylit muuttuneet viime vuosikymmeninä, jos 

on, millä tavalla? 

Mitkä asiat osastonhoitajien johtamistyyleissä korostuvat? 

Millä tavalla osastonhoitajat ovat toimineet muutostilanteissa? 

Johtamistyylin vaikutukset 

Mihin asioihin osastonhoitajan johtamistyyli vaikuttaa? 

Johtamiskulttuuri 

Onko osastonhoitajien johtamiskulttuuri pysynyt samanlaisena vai muuttunut 

viime vuosina? 

Johtamistyylit tulevaisuudessa 

Miten osastonhoitajan tulisi tulevaisuudessa johtaa? 
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Hoitohenkilökunnan teemahaastattelun runko  

Haastateltavan taustatiedot: 

Työtehtävät 

Työyksikkö 

Ikä 

Sukupuoli 

Koulutus 

Työkokemuksen pituus ja monipuolisuus 

Johtamistyylit 

Mitä johtamistyyli mielestänne on? 

Johtamistyyliin vaikuttavat tekijät 

Mitkä tekijät vaikuttavat osastonhoitajan johtamiseen? 

Eroaako osastonhoitajan päivittäisjohtaminen pitkän tähtäimen johtamisesta, mil-

lä tavalla? 

Johtaako osastonhoitaja eri alaisia samalla tavalla vai eri tavalla? 

Näkyvätkö organisaation arvot johtamisessa? 

Erilaiset johtamistyylit 

Millä tavalla esimies (osastonhoitaja) johtaa, kerro esimerkkejä? 

Minkälaisia erilaisia johtamistyylejä osastonhoitaja käyttää? 

Jos olette työskennelleet eri osastonhoitajien alaisuudessa, kuinka heidän johtami-

sensa eroaa toisistaan? 

Ovatko osastonhoitajien johtamistyylit muuttuneet viime vuosikymmeninä, jos on 

millä tavalla? 

Jos työyksikössänne on ollut muutoksia, miten osastonhoitaja on silloin toiminut? 

Mitkä asiat osastonhoitajien johtamistyyleissä korostuvat? 

Johtamistyylin vaikutukset 

Mihin asioihin osastonhoitajan johtamistyyli vaikuttaa? 

Johtamiskulttuuri 

Onko osastonhoitajien johtamiskulttuuri pysynyt samanlaisena vai muuttunut 

viime vuosina? 
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Johtamistyylit tulevaisuudessa 

Miten osastonhoitajan tulisi tulevaisuudessa johtaa? 
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Liite 4 Saatekirje lomakekyselyyn 

HYVÄ OSASTONHOITAJA! 

Teen jatko-opintoihini liittyvää tutkimustyötä Oulun yliopistossa, terveystieteiden 

laitoksella ja osana opintojani toteuttamani tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 

ja analysoida, mitä ovat terveyskeskusten osastonhoitajien johtamistyylit osana 

johtamiskulttuuria. Tutkimukseni ohjaajina toimivat THT professori Arja Isola 

sekä TtT dosentti Leena Paasivaara Oulun yliopistosta. 

Osastonhoitajien johtamisen tutkiminen on tärkeää, koska se vaikuttaa hoitotyö-

hön, sen kehittämiseen ja henkilökunnan työssä viihtymiseen. Lähivuosina valta-

osa nykyisistä osastonhoitajista jää eläkkeelle. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

hyödyntää koulutettaessa nykyisiä ja tulevia osastonhoitajia analysoimaan ja ke-

hittämään omaa johtamistoimintaansa. Tulokset raportoidaan v. 2010 valmistu-

vassa väitöskirjassani.  

Tämä kysely tehdään 400 osastonhoitajalle, jotka työskentelevät terveyskeskusten 

vuodeosastoilla. Olen hakenut ja minulle on myönnetty tutkimuslupa työskente-

lyorganisaatiossanne. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikkia 

tutkimuksen aikana esille tulleita tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä yksit-

täistä osallistujaa voida tunnistaa tuloksista. Koska otos on suuri, käsittelen vasta-

uksia suurissa ryhmissä enkä tutki terveyskeskuskohtaista tietoa. Osallistumisen-

ne on tärkeää, jotta saataisiin tietoa osastonhoitajien johtamisesta osastonhoitajien 

näkökulmasta.  

Vastattuanne laittakaa kyselylomake suljettuun kirjekuoreen ja postittakaa vas-

tauksenne suoraan minulle 30.4.2010 mennessä. Vastaan mielelläni asiaa koske-

viin kysymyksiin. 

Kiitokset vastauksestanne! 

Soili Vesterinen, TtM  

Sähköposti: soili.vesterinen@luukku.com 
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Liite 5 Kyselylomake 

 

1

Kyselylomake

Vastatkaa ympäröimällä Teille sopiva vastausvaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.

1. Sukupuolenne
1 Nainen
2 Mies

2. Ikänne vuosina: vuotta

3. Siviilisäätynne
1 Naimaton
2 Avoliitossa
3 Naimisissa
4 Leski
5 Eronnut/asumuserossa
6 Muu, mikä_

4. Ylimmän tutkintonimikkeen koulutuksenne
1Sairaanhoitaja
2Ns. vanhamuotoinen erikoissairaanhoitaja 
3 Terveydenhoitaja
4 Sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja AMK
5 Sairaanhoitaja YMK
6 Terveydenhuollon/terveystieteiden kandidaatti/maisteri
8 Hallintotieteiden kandidaatti/maisteri
9 Muu tutkinto, mikä_

5. Työkokemuksenne osastonhoitajana vuosina: vuosina

6. Kokonaistyökokemuksenne terveydenhuollossa: vuosina

7. Millä tavalla pidätte yllä ammattitaitoanne (voitte valita yhden tai useampia vaihtoehtoja)?
1 lukemalla alan ammattilehtiä, mitä_
2 lukemalla alan tieteellisiä lehtiä, mitä_
3 käymällä alan täydennyskoulutuksessa
4etsimällä tietoa internetistä
5keskustelemalla kollegojen kanssa 
6 konsultoimalla alan asiantuntijoita
7 muulla tavalla, miten
8 en mitenkään

8. Oletteko osallistunut johtamiseen liittyvään täydennyskoulutukseen (jos olette, milloin viimeksi ja millaiseen)?
1 Kyllä_
2 En

9. Työorganisaationne sijainti
1 Etelä-Suomen lääni
2 Länsi-Suomen lääni
3 Itä-Suomen lääni
4 Oulun lääni
5 Lapin lääni

10. Työorganisaationne vakituinen terveydenhuollon henkilöstömäärä kokonaisuudessaan
1 alle 50
2 50-149
3 150-499
4 500-999
5 1000-5000
6 yli 5000
7 en osaa sanoa
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11. Vuodesastollanne on ___________vuodepaikkaa

12. Teillä on ___________ vakituista alaista vuodeosastolla.

13. Arvioikaa seuraavien tekijöiden merkittävyyttä työskennellessänne osastonhoitajana. Rastittakaa
jokaisesta väittämästä vaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsityksiänne asteikolla 1= ei lainkaan tärkeä, 2= vain
vähän tärkeä, 3= melko tärkeä, 4= tärkeä, 5= erittäin tärkeä.

Osastonhoitajana… 1 2 3 4 5

13.1. arvostan työntekijöiden erilaisuutta

13.2. informoin työntekijöitä työyksikköä ja organisaatiota koskevista
asioista

13.3. osallistun päivittäiseen työskentelyyn yhdessä muiden
työntekijöiden kanssa

13.4. päätän yksin kaikista työyhteisöä koskevista asioista

13.5. annan työntekijälle vastuualueita, joiden puitteissa he voivat
työskennellä itsenäisesti

13.6. keskityn omaan työhöni ja annan muiden työskennellä
keskenään

13.7. kuuntelen ja tuen työntekijöitä

13.8. motivoin työntekijöitä kehittämään itseään

13.9. valvon sovittujen sääntöjen noudattamista

13.10. kerron työntekijälle, mitä häneltä odotetaan

13.11. luotan työntekijöihini

13.12. en pidä asioihin puuttumisesta

13.13. arvostan työyhteisön harmoniaa

13.14. pidän työntekijöiden mielessä työn tulokset

13.15. annan työntekijöille määräyksiä, kuinka työ on tehtävä

13.16. edistän työntekijöiden työhön sitoutumista

13.17. otan kantaa työhön liittyviin asioihin

13.18. delegoin tehtäviä työntekijöille
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14. Arvioikaa seuraavien väittämien tärkeyttä omassa johtamistoiminnassanne. Rastittakaa jokaisesta
väittämästä vaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsityksiänne asteikolla 1= ei lainkaan tärkeä, 2= vain vähän
tärkeä, 3= melko tärkeä, 4= tärkeä, 5= erittäin tärkeä.

Pidän tärkeänä… 1 2 3 4 5

14.1.työntekijöiden osallistumista työyhteisöään koskevaan
päätöksentekoon

14.2. annettujen sääntöjen noudattamista

14.3. työyhteisön tavoitteiden kirkastamista säännöllisesti

14.4. kuunnella työntekijöiden huolia ja murheita

14.5. antaa työntekijöiden suunnitella yhdessä työhön liittyviä asioita

14.6. työntekijöiden mahdollisuutta päättää itsenäisesti työhönsä
liittyvistä asioista sovituissa rajoissa

14.7. työskentelyäni yksin omassa huoneessani

14.8. säännöllistä tiedottamista ajankohtaisista asioista

14.9. työntekijöiden erilaisuuden hyväksymistä

14.10. valvoa työntekijöiden työskentelyä ja käyttäytymistä

14.11. vahvistaa työntekijöiden sitoutumista työhönsä luottamalla
heihin

14.12. työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämistä kannustamalla heitä
kouluttamaan itseään

14.13. antaa työntekijöiden työskennellä omissa oloissaan kuten myös
itsenikin

14.14. delegoida osa tehtävistä työntekijöille

14.15. työyhteisön sopusointuista ilmapiiriä

14.16. työyhteisön toiminnan suuntaamista pitkäjänteisesti
tulevaisuuteen

14.17. pitää yllä päätösvaltaani kaikissa työyhteisöä koskevissa
asioissa

14.18. pitää etäisyyttä työntekijöihin olemalla osallistumatta
päivittäiseen toimintaan
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15. -16. Seuraavassa Teitä pyydetään arvioimaan tietojenne ja taitojenne riittävyyttä johtamisen eri osa-
alueilla sekä johtamisen eri osa-alueiden tärkeyttä.

Teiltä kysytään kunkin osa-alueen kohdalla kahta asiaa:
a) miten riittävinä pidätte tietojanne ja taitojanne toimia seuraavilla johtamisen osa-alueilla
&
b) miten tärkeänä pidätte seuraavia johtamisen osa-alueita?

a) Riittävyysasteikko b) Tärkeysasteikko

1 Ei lainkaan riittävästi 1 Ei tärkeä
2 Ei ihan riittävästi 2 Vähän tärkeä
3 Melko riittävästi 3 Melko tärkeä
4 Riittävästi 4 Tärkeä

Rastittakaa jokaisesta väittämästä mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto sekä riittävyys- että
tärkeysasteikolla.

Miten riittävästi
Teillä on tietoja ja
taitoja…

1 2 3 4 Kuinka tärkeänä
pidätte…

1 2 3 4

15.1. visioiden
luomisessa

16.1. visioiden luomista

15.2. työtehtävien
delegoimisessa

16.2. työtehtävien
delegoimista

15.3. henkilöstö-
johtamisessa

16.3. henkilöstö-
johtamista

15.4. laatutyöstä 16.4. laatutyötä

15.5. erilaisten talou-
den ja toiminnan ra-
portointijärjestelmi-
en käytössä

16.5.erilaisten talouden
ja toiminnan raportoin-
tijärjestelmien käyttöä

15.6. yhteistyöstä
työntekijöiden
kanssa

16.6. yhteistyötä
työntekijöiden kanssa

15.7. osaamisen
johtamisessa

16.7. osaamisen
johtamista

15.8. valvoa sään-
töjen noudattamista

16.8. sääntöjen noudat-
tamisen valvomista

15.9. työskennellä
yhdessä työntekijöi-
den kanssa

16.9. yksintyöskentely-
änne erillään työnteki-
jöistä

15.10.arvojohtami-
sessa

16.10. arvojohtamista
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Miten riittävästi
Teillä on tietoja ja
taitoja…

1 2 3 4 Kuinka tärkeänä
pidätte…

1 2 3 4

15.11. tiedottamises-
sa

16.11. tiedottamista

15.12. työntekijöiden
osaamisen kehittä-
misessä

16.12. työntekijöiden
osaamisen kehittämistä

15.13. työyhteisönne
työrauhan ylläpitä-
misessä

16.13. työyhteisönne
työrauhan ylläpitämistä

15.14. monikulttuu-
risuudesta

16.14. monikulttuuri-
suuden ymmärtämistä

15.15. työntekijöiden
motivoimisessa

16.15. työntekijöiden
motivoimista

15.16. tehdä yksin
päätöksiä asioista

16.16. itsenäistä päätök-
sentekoa asioista

15.17. strategia-
työssä

16.17. strategiatyötä

15.18. käyttää tieto-
tekniikkaa työssänne

16.18. tietotekniikan
käyttöä työssänne

15.19. yksikkönne
talouden seurannassa

16.19. yksikkönne
talouden seurantaa

15.20. olla läsnä ja
saatavilla työnteki-
jöiden tarvitessa

16.20. olla läsnä ja
saatavilla työnteki-
jöiden tarvitessa

15.21. työntekijöi-
den kuuntelussa

16.21. työntekijöiden
kuuntelua

15.22. laajemmasta
sosiaali- ja tervey-
denhuollon johtami-
sen tuntemuksesta

16.22. laajempaa
sosiaali- ja terveyden-
huollon johtamisen
tuntemusta

15.23. moniammatil-
lisesta yhteistyöstä

16.23. moniammatillista
yhteistyötä

15.24. ohjeiden nou-
dattamisen valvon-
nassa

16.24. ohjeiden noudat-
tamisen valvontaa

15.25 olla ajan tasal-
la työnyksikön toi-
minnasta

16.25. olla ajan tasalla
työyksikön toiminnasta
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Miten riittävästi
Teillä on tietoja ja
taitoja…

1 2 3 4 Kuinka tärkeänä
pidätte…

1 2 3 4

15.26. hoitotyön
etiikassa

16.26. hoitotyön etiikan
tuntemusta

15.27. terveyden-
huollon lainsäädän-
nössä

16.27. tietoa tervey-
denhuollon lainsää-
dännöstä

15.28. kommunikaa-
tiossa työn tavoit-
teista

16.28. kommunikaa-
tiota työn tavoitteista

15.29. turvallisuus-
johtamisessa

16.29. tietoa turvalli-
suusjohtamisesta

15.30. muutos-
johtamisessa

16.30. muutosjohtamis-
ta

15.31. tietotekniikas-
sa ja sen käytössä

16.31. tietotekniikka-
taitoja

15.32. tutkimustie-
don hyödyntämises-
sä

16.32. tutkimustiedon
hyödyntämistä

15.33. työntekijöi-
den työhön sitoutu-
misen vahvistami-
sesta

16.33. vahvistaa työn-
tekijöiden sitoutumista
työhönsä

15.34. erilaisista
työssä käytettävistä
tietojärjestelmistä ja
niiden käytöstä

16.34. erilaisten työssä
käytettävien tietojärjes-
telmien tuntemusta

17. Mitkä ovat mielestänne osastonhoitajien tulevaisuuden johtamishaasteet? Kirjoittakaa
näkemyksenne alle varattuun tilaan ja seuraavalla sivulle.
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Kiitos vastauksestanne!
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Liite 6 Liitetaulukot 

Taulukko 8. Liitetaulukko 1 Hoitotyön johtamistyylejä kuvaavia tutkimuksia. 

Tekijä(t), 

vuosi, 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Nakata & 

Saylor 

1994, USA 

Tutkittiin, mitä ovat 

sairaanhoitajien havait-

semat hoitotyön lähijoh-

tajien johtamistyylit ja 

mitä johtamistyylejä he 

halu-aisivat sekä onko 

johtamis-tyylillä ja työtyy-

tyväisyydellä yhteyttä. 

102 hoitajaa Kysely-

lomake 

Mitä lähempänä johtamistyyli oli 

osallistuvan ryhmän johtamista, sitä 

korkeampi oli työtyytyväisyys. 

Hansen ym. 

1995, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien persoonallisuut-

ta ja hoitajien käsityksiä 

johtajien johtamisesta. 

99 hoitotyön 

johtajaa 

1035 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajilla oli vähemmän 

motivaatiota johtamiseen kuin liike-

elämän ja terveyspalvelujen johtajil-

la ja enemmän kuin julkisten koulu-

jen naispuolisilla johtajilla. Hoitajat 

arvioivat positiivisemmin johtamis-

tyyliä, voimaa ja vaikutusta. Per-

soonallisuus oli yhteydessä moti-

vaatioon johtaa ja valikoituihin 

johtamisen näkökulmiin. 

Medley & 

Larochelle 

1995, USA 

Tutkittiin, miten laajasti 

hoitajat erottavat hoito-

työn johtajien transfor-

maalisen ja transaktio-

naalisen johtamistyylin ja 

mikä yhteys näillä tyyleil-

lä oli henkilöstön työtyy-

tyväisyyteen. 

122 hoitajaa Kyselylo-

make 

Hoitotyön johtajien transformaali-

sella johtamistyylillä oli yhteys 

henkilö-kunnan työtyytyväisyyteen, 

kun taas transaktionaalisella joh-

tamistyylillä ei havaittu olevan 

yhteyttä. Transformaalinen johta-

mistyyli edisti henkilö-kunnan 

työssä pysymistä ja ehkäisi henki-

lökunnan vaihtuvuutta. 

Klakovich 

1996, USA 

Tutkittiin, mitkä organi-

saatioon, johtamiseen ja 

hoitamiseen liittyvät 

tekijät selittävät hoitajien 

vaikutusmahdollisuuksia 

työssään. 

113 hoitajaa Kyselylo-

make 

Hoitajien vaikutusmahdollisuudet 

olivat suurimmat, kun organisaati-

ossa oli konstruktivistinen johta-

miskulttuuri ja yhdistävä johtamis-

tyyli. 
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Tekijä(t), 

vuosi, 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Leveck & 

Jones 1996, 

USA 

Tutkittiin johtamistyylin, 

ryhmän yhteenkuulu-

vuuden, työstressin, 

organisatorisen ja am-

matillisen työtyytyväi-

syyden vaikutusta 

hoitotyön käytäntöön. 

358 hoitajaa Kysely-

lomake 

Yksiköissä, joissa oli osallistava 

johtamistyyli, oli korkeampi yhteen-

kuuluvuuden tunne ja vähemmän 

työstressiä. Johtamistyyli edisti 

epäsuorasti hoitotyön laatua. 

Työssä pysymiseen vaikuttivat 

työkokemus yksikössä ja ammatilli-

nen työtyytyväisyys. 

Sanders 

ym. 1996, 

USA 

Kuvattiin hoitotyön 

johtajien näkemyksiä 

siitä, mitä kuuluu heidän 

rooliinsa ja vastuuseen-

sa. 

74 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat arvioivat johta-

mis-tyylinsä demokraattiseksi. 

Lähes kaikki vastaajat pitivät 

tärkeimpänä tehtävänä luoda 

humaani ja tuottava työympäristö 

sekä vahvistaa työn tekijöiden 

positiivista käsitystä itsestään. 

Tärkeänä pidettiin myös osallistu-

mista suoraan ja epäsuorasti 

potilaiden hoitoon. 

Severinsson 

& Hallberg 

1996, 

Ruotsi 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien käsityksiä 

johtamistyyleistään, 

persoonallisuusominai-

suuksistaan ja johtamis-

rooleistaan sekä näiden 

tyylien kehittämisestä. 

18 hoitotyön 

johtajaa 

Haastattelu Tuloksista ilmeni kaksi erityistä 

johtamistyyliä: emotionaalinen ja 

kognitiivinen johtamistyyli. Persoo-

nallisuus-tekijöitä olivat halukkuus 

ja valmius osoittaa ymmärrystä, 

aitojen tunteiden ulostuonti ja 

vahvistaminen. 

Webb ym. 

1996, USA 

Tutkittiin, miten hoitotyön 

työryhmät arvioivat 

auktoriteetin ja vas-

tuunoton suhdetta. 

21 hoitotyön 

johtajaa 

213 hoitajaa 

Kyselylo-

make 

Hoitajat arvioivat työryhmässään 

ilmenevän enemmän autoritääri-

syyttä kuin johtajat. Riippuen 

johtajan johtamistyylistä, nämä 

arviot voidaan nähdä uhkana 

johtajan valta-asemalle. Peruster-

veydenhuollon johtajat ja hoitajat 

arvostavat enemmän vastuuta, 

auktoriteettia ja autonomiaa kuin 

sairaaloissa työskentelevät hoitajat 

ja hoitotyön johtajat. 
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Tekijä(t), 

vuosi, 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

McNeese 

Smith 1997, 

USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien käytöksen 

vaikutuksia hoitajien 

työtyytyväisyyteen, 

tuottavuuteen ja työhön 

sitoutumiseen. 

30 hoitajaa Haastattelu Johtajien tulee hallita sekä asioiden 

että ihmisten johtaminen. Kasvua 

näissä taidoissa voidaan tukea 

koulutuksella sekä työntekijöiltä 

saadulla palautteella. 

Morrison 

ym. 1997, 

USA 

Tutkittiin johtamistyylin ja 

voimaantumisen suhdet-

ta ja sen vaikutusta 

hoitajien työtyytyväisyy-

teen. 

275 hoitajaa  Kyselylo-

make 

Sekä transformaalinen että trans-

aktionaalinen johtamistyyli vaikutti-

vat positiivisesti voimaantumiseen 

ja työtyytyväisyyteen. 

Prenkert & 

Ehnfors 

1997, 

Ruotsi 

Tutkittiin, miten trans-

formaalinen johtamistyyli 

ja transaktionaalinen 

johtamistyyli yhdessä 

vaikuttavat organisaation 

tehokkuuteen. 

23 hoitotyön 

johtajaa 

Kyselylo-

make 

Haastattelu 

Johtajan transformaalinen johta-

mis-tyyli ei vaikuta merkittävästi 

enemmän sairaalaorganisaation 

tehokkuuteen yhdessä transaktio-

naalisen johtamistyylin kanssa 

verrattuna pelkkään transaktionaa-

liseen johtamistyyliin. 

Taunton ym. 

1997, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien johtamistyylien 

ja henkilöstön pysyvyy-

den välisiä yhteyksiä. 

95 hoitotyön 

johtajaa 

1171 hoitajaa 

Kyselylo-

make 

Hoitajien työssä pysymiseen vai-

kuttivat eniten hoitajien oma aiko-

mus pysyä työssään ja johtajien 

taidot ottaa huomioon työntekijöi-

den mielipiteet. 

Bowles & 

Bowles 

2000. 

Englanti 

Verrattiin transformaali-

sen johtamisen toteutu-

mista hoitotyön johtami-

sessa hoitotyön kehittä-

misyksiköiden ja muiden 

yksiköiden välillä. 

70 hoitajaa Haastattelu Hoitotyön kehittämisyksiköissä 

hoitotyön johtaminen oli enemmän 

transformaalista kuin muissa 

yksiköissä. 

Dunham-

Taylor 2000, 

USA 

Selvitettiin hoitotyön 

johtajien johtamistyylejä, 

henkilöstön tyytyväisyyt-

tä ja työryhmän tehok-

kuutta. 

396 hoitotyön 

johtajaa 

1115 hoitajaa 

Kyselylo-

make 

Hoitotyön johtajat käyttivät trans-

formaalista johtamistyyliä kohtuulli-

sen usein ja henkilökunta oli melko 

tyytyväistä. Henkilökunnan tyyty-

väisyys ja työryhmän tehokkuus 

laskivat, kun hoitotyön johtajat 

olivat enemmän transaktionaalisia. 

Transformaalista johtamistyyliä 

näytti esiintyvän enemmän korke-

amman koulutusasteen omanneilla 

ja osallistuvissa organisaatioissa. 
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Lindholm 

ym. 2000, 

Ruotsi 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien johtamistyylien 

tarkoituksia, ilmenemistä 

ja sovelluksia muuttu-

vassa terveydenhuollon 

toimintaympäristössä. 

15 hoitotyön 

johtajaa 

Haastattelu Tunnistettiin neljä johtamistyyliä: 

hierarkkis-autoritäärinen, hierarki-

aan sopeutuva, urasuuntautunut ja 

kehittämissuuntautunut. Hoitotyön 

johtajat, joilla on selkeä johtamis-

tyyli samaistuen yleensä transfor-

maaliseen tai transaktionaaliseen 

johtamistyyliin, kokevat vähemmän 

johtamisongelmia kuin hoitotyön 

johtajat, joilla on yhdistelmä johta-

mistyyli. 

Stordeur 

ym. 2000, 

Belgia 

Tutkittiin johtamistyylien 

vaikutusta hierarkia-

tasojen läpi hoitotyön 

yksiköissä. 

1370 hoitajaa Kyselylo-

make 

Tukea ajatukselle transformaalisen 

johtamisen vaikutuksille läpi hie-

rarkkisten tasojen ei saatu. Johta-

mistulosten eroavaisuudet selitettiin 

ensisijaisesti organisaation viiteke-

hyksen kautta. Transformaalisella 

johtamisella oli suurempi vaikutus 

tehokkuuteen, ylimääräiseen 

hyötyyn ja alaisten tyytyväisyyteen 

johtajaansa kuin transaktionaalisel-

la johtamistyylillä. 
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Cook 2001, 

Englanti 

Tutkittiin kliinistä hoito-

työn johtamista 

5 hoitotyön 

johtajaa 

Kirjallisuus-

katsaus 

Haastattelu 

Tulokset tukivat tutkijan aiemmin 

kehittämää hoitotyön johtamisen 

mallia. Mallin mukaisesti johtamis-

tyyleihin vaikuttavia tekijöitä olivat 

ulkoinen ympäristö (organisaatio-

rakenne, aiempi organisaatio-

kulttuuri), sisäinen ympäristö 

(johtajan arvot ja uskomukset), 

kokemus, mitä johtaja tuo tehtä-

väänsä ja johtajan ymmärrys 

tehtävästä. Kuvattiin neljä johtamis-

tyyliä, jotka olivat transformaalinen, 

transaktionaalinen, yhdistävä ja 

renessanssijohtamistyyli. Yhdistävä 

johtamistyyli ilmeni yhteistyönä, 

vuorovaikutuksena ja suostuttelu-

na, kun taas renessanssijohtamis-

tyyli näkyi hoitajan ja potilaan 

välistä suhdetta voimaannuttavana. 

Drach-

Zahavy & 

Dagan 

2002, Israel 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien työtä ja kuinka 

he käyttäytyvät johtamis-

roolissaan. 

48 hoitotyön 

johtajaa 

Havainnointi Hoitotyön johtajat osoittivat johta-

mistyyliä, joka suuntautui enem-

män olemassa olevaan kuin uuden 

kehittämiseen, painopisteen ollessa 

reaaliaikaisessa näkökulmassa 

työhön enemmän kuin johtamises-

sa, suunnittelussa ja ennakoivassa 

ongelmanratkaisussa. 

Sinkkonen 

& Taskinen 

2002, 

Suomi 

Tutkittiin perustervey-

denhuollon hoitotyön 

johtajien johtamisosaa-

misen vaatimuksia ja 

tasoa. 

268 hoitotyön 

johtajaa 

Kyselylo-

make 

Ihmisten johtamisen osaamisvaa-

timukset olivat yleensä arvioitu 

asioiden johtamista tärkeämmiksi. 

Kuokkanen 

& Katajisto 

2003, 

Suomi 

Tutkittiin hoitajien käsi-

tyksiä voimaantumista 

ehkäisevistä ja edistävis-

tä tekijöistä työssä. 

416 hoitajaa Kyselylo-

make 

Voimaantumista ehkäiseviksi 

tekijöiksi löydettiin autoritäärinen 

johtamistyyli, huono tiedonkulku ja 

lyhyet työskentelyjaksot. Voimaan-

tumista lisäsivät työtyytyväisyys, 

uratietoisuus, jatkokoulutus ja 

sitoutuminen. 
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Larrabee 

ym. 2003, 

USA 

Tutkittiin hoitajien asen-

teiden, hoidon kontekstin 

ja hoidon rakenteiden 

vaikutusta työtyytyväi-

syyteen ja haluun lähteä 

työpaikasta. 

90 hoitajaa Kyselylo-

make 

Tyytymättömyys työhön ennusti 

eniten työpaikasta lähtemishaluk-

kuutta. Psykologinen voimaantumi-

nen edisti työtyytyväisyyttä. Psyko-

logiseen voimaantumiseen vaikutti-

vat transformaalinen johtamistyyli, 

sisukkuus, hoitajien ja lääkärien 

yhteistyö sekä ryhmän yhteenkuu-

luvuus. 

Rudan 

2003, USA 

Tutkittiin, eroaako mies-

johtajien ja naisjohtajien 

johtamispätevyys ja 

kuinka ne vaikuttavat 

ryhmän menestymiseen. 

1 hoitotyön 

johtotiimi 

Etnografia Naisjohtajien johtamistyyli oli 

lämmin ottaen huomioon ryhmän 

jäsenten persoonalliset ja ammatil-

liset mielenkiinnon kohteet. Nais-

johtajat osallistuivat aktiivisesti 

kokouksiin. Miesjohtajien johtamis-

tyyli oli hallitseva eivätkä he olleet 

kiinnostuneita ryhmän jäsenten 

persoonallisista mielenkiinnon 

kohteista. Roolit olivat hierarkkiset. 

Naisjohtajien mielestä johtajan 

merkitys ryhmän menestymiseen 

oli suurempi kuin miesjohtajat 

ajattelivat. 

Upenieks 

2003c, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien käsityksiä 

johtamiseen liittyvistä 

tekijöistä, joita he pitivät 

arvokkaina tämän päi-

vän terveydenhuollon 

yksiköissä sekä tärkeinä 

pidettyjä organisatorisia 

tekijöitä. 

16 hoitotyön 

johtajaa 

Haastattelu Hoitotyön johtajat kuvasivat voi-

maannuttavansa alaisensa ja 

olevansa ihmisten johtajia (Mag-

neettisairaalat). Ei-magneetti-

sairaalajohtajat kuvasivat olevansa 

enemmän asioiden johtajia. Menes-

tyksekkäässä organisaatiossa 

henkilökuntaa on riittävästi, johta-

mistyyli osallistavaa, täydennys-

koulutus jatkuvaa, palkkaus riittä-

vää ja työvuorosuunnittelu jousta-

vaa. Tärkeänä pidettiin myös työtä-

tukeva organisaatiokulttuuri, toimi-

va hoitaja-lääkäriyhteistyö sekä 

hoitajien itsenäinen päätöksenteko. 
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Al-Mailam 

2004, 

Kuwait 

Tutkittiin, oliko transfor-

maalista johtamistyyliä 

käyttävä johtaja tehok-

kaampi johtaja kuin 

transaktionaalista johta-

mistyyliä käyttävä johtaja 

hoitajien mielestä.  

266 hoitajaa Kysely-

lomake 

Hoitajien näkemyksen mukaan 

transformaalista johtamistyyliä 

käyttävä johtaja oli tehokkaampi 

kuin transaktionaalista johtamistyy-

liä käyttävä. Yksityissairaaloissa 

työskentelevät hoitajat näkivät 

johtajiensa käyttävän enemmän 

transformaalista johtamistyyliä kuin 

julkisten sairaaloiden hoitajat. 

Kleinman 

2004, USA 

Kuvattiin hoitotyön 

johtajien ja henkilökun-

nan käsityksiä johtami-

sen vaikutuksesta 

henkilökunnan pysyvyy-

teen. 

79 hoitajaa 

10 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat arvioivat käyttä-

neensä enemmän transformaalista 

johtamistyyliä kuin henkilökunta 

arvioi. Yksilöllinen huomioiminen ei 

vaikuttanut henkilöstön pysyvyy-

teen. Työntekijöillä, jotka olivat 

rajoitetusti vuorovaikutuksessa 

hoitotyön johtajansa kanssa, oli 

huonompi käsitys johtajansa joh-

tamistyylistä. 

Lohiniva & 

Purola 

2004, 

Suomi 

Kuvattiin hoitotyön 

johtajien kokemuksia 

työnohjauksesta oppi-

mistapahtumana ja 

työnohjauksen antamas-

ta tuesta omalle johta-

mistoiminnalle ja hoito-

työn laadun kehittämisel-

le. 

19 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat sovelsivat oppi-

maansa ihmisten ja asioiden joh-

tamisessa. Keskeisimmät oppimis-

kokemukset liittyivät itsetuntemuk-

sen kehittymiseen ja yhteistyönä 

toteutettavien ongelmanratkaisutai-

tojen oppimiseen. 

Mrayyan 

2004, 

Jordania 

Tutkittiin roolia, joka 

hoitotyön johtajilla on 

edistäessään hoitajien 

autonomiaa. 

317 hoitajaa Kysely-

lomake 

Hoitajien autonomiaa lisäsivät 

tukea antava johtaminen, koulutus 

ja työkokemus. Autonomiaa vähen-

sivät autoritäärinen johtamistyyli, 

lääkärit ja työmäärä. 
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Hughes 

2005, 

Englanti 

Tutkittiin hoitajien käsi-

tyksiä jatkuvan ammatil-

lisen kehittymisen arvos-

ta ja analysoitiin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat näihin 

käsityksiin jatkuvan 

ammatillisen kehittymi-

sen arvosta sekä poten-

tiaaleista esteistä me-

nestyksekkäälle jatkuval-

le ammatilliselle kehitty-

miselle.  

84 hoitajaa 

8 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Haastattelu 

Jatkuva ammatillinen kehittyminen 

nähtiin tärkeäksi. Kuitenkin nähtiin, 

että ammatilliselle kehittymiselle on 

esteitä, joita ei ole aiemmin rapor-

toitu kirjallisuudessa. Hoitotyön 

johtajien johtamistyylien nähtiin 

vaikuttavan hoitajien käsityksiin 

jatkuvan ammatillisen kehittymisen 

arvosta ja heidän kykyynsä reflek-

toida tähän liittyviä asioita ja käsi-

tyksiä työympäristöstään. 

Kanste 

2005, 

Suomi 

Tutkittiin hoitotyön 

johtamisen ja hoitajien 

työuupumuksen yhteyttä 

terveydenhuollossa sekä 

moniulotteisen johtajuu-

den ja työuupumuksen 

esiintyvyyttä suomalai-

sessa hoitotyössä.  

900 hoitajaa 

100 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat olivat transfor-

maalisia, palkitsevia muutosjohta-

jia, johtamiskäyttäytymisessä myös 

transaktionaalista, aktiivista ja 

passiivista valvontaa sekä välttä-

vää johtajuutta (laissez faire). 

Hoitotyön johtamisella oli sekä 

myönteisiä että kielteisiä vaikutuk-

sia hoitohenkilöstön työuupumuk-

sen kannalta. 

Leach 2005, 

USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien johtajuuden ja 

hoitajien organisaatioon 

sitoutumisen välistä 

suhdetta.  

148 hoitotyön 

johtajaa 

651 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön lähijohtajien transformaa-

linen johtamistyyli vaikuttaa hoita-

jien sitoutumiseen enemmän kuin 

ylempien hoitotyön johtajien johta-

mistyyli. 

Smith ym. 

2005, USA 

Tutkittiin käytännön 

työssä ilmenevien 

tekijöiden vaikutusta 

hoitajien tyytyväisyyteen 

ja vaihtuvuuteen. 

61 hoitajaa Haastattelu Työn ominaispiirteillä, johtamistyy-

lillä ja palvelujen laadun painotta-

misella on merkittäviä vaikutuksia 

tyytyväisyyteen käytännössä. 
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Uusitalo & 

Laakso 

2005, 

Suomi 

Tutkittiin hoitajien käsi-

tyksiä osastonhoitajien 

transformaalisista joh-

tamistaidoista ja niiden 

yhteydestä osastonhoi-

tajien koulutukseen, 

ikään ja esimiesvuosiin. 

155 hoitajaa Kysely-

lomake 

Maisterin tutkinnon suorittaneiden 

osastonhoitajien transformaaliset 

taidot arvioitiin merkittävästi pa-

remmiksi kuin erikoissairaanhoita-

jan tutkinnon suorittaneiden. Osas-

tonhoitajien nuoremmalla iällä ja 

vähäisemmillä esimiesvuosilla oli 

merkitsevä yhteys taitojen arvioimi-

seen paremmiksi. 

Bondas 

2006, 

Suomi 

Tutkittiin, miksi hoitajat 

ryhtyvät hoitotyön johta-

jaksi ja hakeutuvat 

johtavaan asemaan 

terveydenhuollossa 

68 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Löydettiin neljä erilaista reittiä 

mukaan lukien variaatiot hoitotyön 

johtajien koulutuksen, ensisijaisen 

sitoutumisen ja tilannetekijöiden 

välillä. Tilannetekijöillä ja roolimal-

leilla niin hyvässä kuin pahassa ja 

lisäksi motivaatio- ja koulutukselli-

silla tekijöillä on ollut merkittävä 

rooli, kun suomalaiset sairaanhoita-

jat ovat hakeutuneet hoitotyön 

johtajiksi. 

Chen & 

Baron 2006, 

Taiwan 

Tutkittiin hoitajien käsi-

tyksiä hoitotyön johtajien 

johtamistyyleistä ja 

työtyytyväisyydestään. 

175 hoitajaa Kysely-

lomake 

Taiwanilaiset hoitotyön johtajat 

käyttivät useammin transformaalis-

ta johtamista kuin transaktionaalis-

ta tai laissez faire -johtamistyyliä. 

Hoitajat olivat kohtuullisen tyytyväi-

siä työhönsä. 

Dehghan 

Nayeri ym. 

2006, Iran 

Tutkittiin hoitajien käsi-

tyksiä heidän omasta 

tuottavuudestaan ja 

siihen vaikuttavista 

tekijöistä 

26 hoitajaa, 

hoitotyön 

johtajaa ja 

kouluttajaa 

Haastattelu 

Ground-

ed-teoria 

Osallistujien mielestä johtaminen 

on tärkeä tekijä, joka edistää tai 

estää heidän tuottavuuttaan. Auto-

ritäärinen johtamistyyli laskee 

tuottavuutta. Tehokas johtaminen 

voi parantaa hoitajien tuottavuutta 

ja hoitotyön laatua. 

McGuire & 

Kennerly 

2006, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien transformaalis-

ta ja transaktionaalista 

johtamistyyliä suhteessa 

hoitajien työhön sitoutu-

miseen. 

63 hoitotyön 

johtajaa 

500 hoitajaa 

Kysely-

lomake  

Hoitotyön johtajat arvioivat johta-

mistyylinsä enemmän transformaa-

liseksi kuin hoitajat. Transformaali-

nen johtamistyyli, erityisesti karis-

maattinen edistää hoitajien työhön 

sitoutumista. 
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Sellgren ym. 

2006, 

Ruotsi 

Tutkittiin, mitä hoitotyön 

johtajat ja heidän alai-

sensa pitävät tärkeänä 

hoitotyön käyttäytymi-

sessä sekä alaisten 

mielipiteitä johtajien 

toiminnasta todellisuu-

dessa. 

77 hoitotyön 

johtajaa 

770 hoitajaa 

Kyselylo-

make 

Henkilökunnan edellyttää selvem-

min ilmaistua johtamiskäyttäytymis-

tä kuin hoitotyön johtajat itse edel-

lyttävät ja ilmaisevat. Vahvimmin 

esiin tuli transformaalinen johtamis-

tyyli. 

Kramer ym. 

2007, USA 

Tutkittiin prosessia, millä 

hoitotyön johtajat välitti-

vät tukeaan hoitajille 

vahvistaen roolikäyttäy-

tymistä, jonka hoitajat 

tunnistivat kannustavak-

si. Lisäksi tunnistettiin 

organisatorisia tukime-

netelmiä ja johtamiskäy-

täntöjä, jotka edistävät ja 

pitävät yllä näitä kannus-

tavia tapoja.  

2382 hoitajaa 

446 hoitajaa, 

johtajaa ja 

lääkäriä 

Kysely-

lomake 

Haastattelu  

Kannustavimmaksi nähtiin johtaja, 

joka oli saavutettavissa, turvallinen 

ja huolehtiva. Johtajan kannusta-

vaa roolikäyttäytymistä oli motivoi-

da hoitajien itseluottamuksen 

kehittämistä, antaa aitoa palautetta, 

edistää asianmukaisen ja pätevän 

henkilökunnan hankkimista, edistää 

ryhmän yhteenkuuluvuutta ja 

yhteistyötä sekä ratkaista ristiriitoja 

rakentavasti. Johtamisen tukea 

antoivat ” tuki huipulta”, vertaisryh-

män tuki, koulutukselliset ohjelmat 

ja harjoitusjaksot, sihteeri tai hallin-

nollinen avustava tuki, yksityinen 

toimistotila, tietokoneluokat ja 

seminaarit.  

Rosengren 

2007, 

Ruotsi 

Kuvattiin hoitajien käsi-

tyksiä hoitotyön johtami-

sesta teho-osastolla. 

10 hoitajaa Fenomeno-

logia 

Haastattelu 

Hoitotyön johtamisen nähtiin olevan 

läsnä- ja saatavilla oloa päivittäi-

sessä työssä, jokapäiväisen käy-

tännön työn tukemista ja ammatilli-

sen tunnustamisen mahdollistamis-

ta. Transformaalinen johtamistyyli 

näytti sopivan henkilökunnan 

näkemyksiin.  
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Casida & 

Pinto-Zipp 

2008, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien johtamistyylien 

ja hoitoyksikön organi-

saatiokulttuurin yhteyttä 

yksikössä, joka oli 

saavuttanut hyvän 

tuloksen jatkuvasti 

kohoavissa potilastyyty-

väisyysluvuissa. 

37 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Transformaalisella johtamistyylillä 

ja transaktionaalisella, palkitsevalla 

johtamistyylillä oli yhteys hoitotyön 

yksikön organisaatiokulttuuriin, 

jossa johtajalla oli kyky tasapainoit-

taa joustavuuden ja pysyvyyden 

dynamiikkaa yksikössä pitäen 

samalla yllä organisatorista tehok-

kuutta. 

Chang 

2008, 

Taiwan 

Tutkittiin kiinalaisen 

kulttuurin vaikutusta 

hoitotyön johtamiseen 

vertaillen hoitotyön 

johtajien ja hoitajien 

käsityksiä asiasta. 

214 hoitotyön 

johtajaa 

2127 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat arvioivat kulttuu-

risten arvojen merkityksen hoito-

työn johtamiselle suuremmaksi kuin 

hoitajat. Hoitajien käsityksen mu-

kaan johtajilla oli enemmän kasvat-

tava johtamistyyli (parent), kun taas 

johtajien mukaan korostui autori-

täärinen johtamistyyli (director). 

Kulttuurisilla arvoilla oli merkittävä 

vaikutus johtamistyyliin. 

Failla & 

Stichler 

2008, USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien ja hoitajien 

näkemyksiä hoitotyön 

johtajien johtamistyyleis-

tä ja transformaalisen 

johtamistyylin vaikutusta 

työtyytyväisyyteen. 

14 hoitotyön 

johtajaa 

92 hoitajaa 

Kyselylo-

make 

Transformaalisella johtamistyylillä 

oli yhteys korkeampaan työtyyty-

väisyyteen. 

Graham & 

Jack 2008, 

Australia 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien johtamistyylejä 

ja arvioitiin ammatillisen 

kehittymisen ohjelmaa 

6 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Transformaalista johtamistyyliä 

ilmeni enemmän kuin transaktio-

naalista johtamistyyliä. 

Kanste 

2008, 

Suomi 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajuuden yhteyttä 

hoitajien työhön sitoutu-

miseen ja haluun pysyä 

työssä. 

449 hoitajaa Kysely-

lomake 

Transformaalinen johtamistyyli 

(muutosjohtajuus) edisti hoitajien 

työhön sitoutumista ja halua pysyä 

työssä. Laissez faire -johtamistyyli 

oli yhteydessä vähäiseen työhön 

sitoutumiseen ja haluun pysyä 

työssä. 
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Tekijä(t), 

vuosi, 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Nielsen ym. 

2008, 

Tanska 

Tutkittiin transformaali-

sen johtamistyylin yhte-

yttä työntekijöiden 

näkemyksiin työolosuh-

teista ja työntekijöiden 

hyvinvointiin ja työtyyty-

väisyyteen,  

447 hoitajaa Kysely-

lomake 

Transformaalisella johtamistyylillä 

oli läheinen yhteys työntekijöiden 

työolosuhteisiin ja heidän koke-

muksiinsa osallisuudesta, vaiku-

tusmahdollisuuksista ja merkityk-

sellisyydestä ja ainakin osittain 

vaikutus työtyytyväisyyteen ja 

hyvinvointiin. 

Raup 2008, 

USA 

Tutkittiin, millaisia joh-

tamistyylejä hoitotyön 

johtajat käyttivät ja 

niiden vaikutusta hoitaji-

en vaihtuvuuteen ja 

potilaiden tyytyväisyy-

teen. 

15 hoitotyön 

johtajaa 

30 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Transformaalista johtamistyyliä 

käyttävät johtajat olivat keskimäärin 

vanhempia ja heillä oli enemmän 

työkokemusta kuin ei-

transformaalista johtamistyyliä 

käyttävillä. Transformaalista johta-

mistyyliä käyttävien johtajien henki-

lökunnan vaihtuvuus oli pienempi. 

Sen sijaan johtamistyylillä ei ollut 

vaikutusta potilaiden tyytyväisyy-

teen. 

Vuorinen 

2008, 

Suomi 

Kuvattiin, 

osastonhoitajien trans-

formaalista johtamistyy-

liä osastonhoitajien ja 

hoitajien arvioimina. 

481 hoitotyön 

johtajaa 

2405 hoitajaa 

13 hoitotyön 

johtajaa 

Kysely-

lomake 

Ryhmä-

haastattelu 

Hoitotyön johtajat valtuuttivat 

transformaalisessa johtamisessa 

hoitajia toimintaan käyttäen johta-

misessa tien näyttämistä, rohkais-

ten hoitajia, tukien, kannustaen ja 

palkiten, vaikuttaen heidän rooliin-

sa, käyttäen yhteistyötä ja asian-

tuntijoita tavoitteiden asettamisessa 

ja niiden saavuttamisen arvioinnis-

sa. Hoitotyön johtajien prosessien 

kyseenalaistaminen näkyi maltilli-

suutena uudistuksissa perustehtä-

vän turvaamiseksi. 
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Tekijä(t), 

vuosi, 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Farag ym. 

2009, USA 

Kuvattiin ja vertailtiin, 

kuinka neljään ikäkohort-

tiin kuuluvat hoitajat 

näkivät johtajansa 

johtamistyylin ja työ-

yksikön ilmapiirin. 

475 hoitajaa Kysely-

lomake 

Hoitajien, jotka olivat syntyneet 

1946–1964 (Baby-boomers) ja 

1965–1980 (Gen-Xers) käsitykset 

johtajansa johtamistyylistä eivät 

eronneet. 1965–1980-syntyneillä oli 

vähemmän myönteinen käsitys 

työyhteisönsä yhteenkuuluvuudes-

ta ja johdon tuesta. Hoitotyön 

johtajat käyttivät sekä transformaa-

lista että transaktionaalista johta-

mistyyliä useammin kuin passiivis-

ta, välttelevää tyyliä.  

Nielsen ym. 

2009, 

Tanska 

Tutkittiin kahta mahdol-

lista psykologista meka-

nismia, jotka yhdistävät 

transformaalisen johta-

mistyylin työntekijöiden 

työtyytyväisyyteen ja 

hyvinvointiin. 

274 vanhusten 

hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Työntekijöiden oma tehokkuus 

nähtiin olevan täysin välittäjänä 

transformaalisen johtamistyylin ja 

hyvinvoinnin välillä ja työryhmän 

tehokkuus oli osittain välittäjänä 

transformaalisen johtamistyylin ja 

työtyytyväisyyden välillä ja täysin 

hyvinvoinnin välillä. 

Suleiman 

2009, 

Saudi-

Arabia 

Tutkittiin hoitotyön 

johtajien vallitsevaa 

johtamistyyliä itse-

arvioituna ja hoitajien 

arvioimana ja monikult-

tuurisessa ympäristössä 

työskentelyn vaikutusta 

työssä pysymiseen tai 

poislähtemiseen. 

31 hoitotyön 

johtajaa 

118 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajat ja hoitajat rapor-

toivat transformaalisen johtamistyy-

lin vallitsevan. Osallistujien kansa-

laisuus ja aikomus pysyä tai lähteä 

työstä vaikuttivat heidän näkemyk-

seensä transformaalisesta johta-

mistyylistä vallitsevana. 

Byrom & 

Downe 

2010, 

Englanti 

Tutkittiin kätilöiden 

hyvän johtajuuden ja 

hyvän kätilön ominais-

piirteistä 

10 kätilöä Fenomeno-

loginen 

haastattelu 

Hyvällä hoitotyön johtajalla on 

tunneälykäs johtamistyyli ja hän on 

tiedoiltaan ja taidoiltaan pätevä. 

Tunneälykäs johtamistyyli ilmenee 

empatiana, huolehtivana suhtau-

tumisena henkilökuntaan, jolle 

johtaja antaa tukea. Johtaja kom-

munikoi ja voimaannuttaa työnteki-

jät. 
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Taulukko 9. Liitetaulukko 2 Kirjallisuuskatsauksia hoitotyön johtamisesta ja johtamis-

tyyleistä. 

Tekijä (t) 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmät 

Keskeiset tulokset 

Sofarelli & 

Brown 

1998, 

Australia 

Tutkittiin, miten hoito-

työn professio voi 

varmistaa, että se on 

mukana muovaamassa 

tulevaisuuden tervey-

denhuoltoa. 

 Kirjallisuus-

katsaus 

Hoitotyön professio tarvitsee johta-

mista, joka voimaannuttaa hoitajat, 

mahdollistaa niiden johtavan profes-

sion seuraavalle vuosituhannelle. 

Paineita terveydenhuollon muutoksel-

le tuo välttämätön muutos byrokraat-

tisesta johtamisesta tehokkaaseen 

johtamiseen. Transformaaliseen 

johtamistyyliin perustuva malli auttaa 

hoitotyötä kehittymään voimaantu-

vaksi professioksi, jolla on mahdolli-

suus olla hallitseva ääni uudelleen 

muotoiltaessa tulevaisuuden tervey-

denhuoltoa. 

Cook 1999, 

Englanti 

Tuotettiin malli hoito-

työn johtamisesta, 

jossa esitetään tekijät, 

jotka vaikuttavat joh-

tamistyyleihin ja lähes-

tymistavat johtamiseen 

sekä johtamistyylien 

vaikutukset hoitotyö-

hön. 

 Kirjallisuus-

katsaus 

Johtamistyyleihin vaikuttavat johtajan 

arvot ja uskomukset, johtajan koke-

mus, johtajan ymmärrys tehtävästä 

työstä sekä organisaatiorakenne ja 

kulttuuri. Nämä tekijät vaikuttavat 

siihen, mikä johtamistyyli on hallitse-

va. Kuvattiin neljä johtamistyyliä, 

jotka olivat transformaalinen, transak-

tionaalinen, yhdistävä ja renessanssi-

johtamistyyli. Yhdistävä johtamistyyli 

ilmeni yhteistyönä, vuorovaikutukse-

na ja suostutteluna, kun taas renes-

sanssijohtamistyyli näkyi hoitajan ja 

potilaan välistä suhdetta voimaannut-

tavana. 
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Tekijä (t) 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmät 

Keskeiset tulokset 

Grönroos & 

Perälä 

2004, 

Suomi 

Tarkasteltiin tervey-

denhuollon johtamisen 

tutkimuksen painopis-

tealueita.  

101 julkaisua Kirjallisuus-

katsaus 

Suurin osa tutkimuksista oli kuvaile-

via ja ne olivat tehty erikoissairaan-

hoidossa. Osastonhoitajat kokivat 

olevansa ensisijassa henkilöstöjohta-

jia. Erilaisilla henkilöstöjohtamisen 

muodoilla oli positiivinen yhteys 

henkilöstön tyytyväisyyteen, innova-

tiivisuuteen ja työpaikassa pysymi-

seen. 

Hogan 

2005, USA 

Kuvattiin hoitajien 

luottamusta johtajiinsa 

ja johtamisen ja työtyy-

tyväisyyden yhteyttä. 

 Kirjallisuus-

katsaus 

Hoitotyön johtajilla on oltava mielipi-

teitä työssä ja heidän on koettava 

voimaantumista. Johtajan johtamis-

tyyli voi vaikuttaa työtyytyväisyyteen 

ja työssä pysymiseen. Johtamistyylit, 

jotka erottautuvat antamalla positiivi-

sen vaikutuksen työtyytyväisyyteen ja 

työssä pysymiseen, ovat työntekijöi-

den mahdollisuuksia kehittäviä ja 

näitä päämääriä kohti vapauttavia. 

Transformaalinen johtamistyyli, 

vuorovaikutustaidot, kyky käyttää 

huumoria tehokkaasti työpaikalla, 

vertaisajattelu suhteessa asemaan 

perustuvaan ajatteluun ja tunneäly-

käs johtamistyyli lisäsivät työtyytyväi-

syyttä. 

Force 2005, 

USA 

Kuvattiin hoitotyön 

tutkimusta, joka tutki 

hoitotyön johtajien 

johtamistyylien omi-

naispiirteitä, jotka 

edistävät hoitajien 

työssä pysymistä 

sairaaloissa. 

 Kirjallisuus-

katsaus 

Löytyi viisi tekijää, jotka johtivat 

työtyytyväisyyteen ja hoitajien pysy-

vyyteen. Nämä oli transformaalinen 

johtamistyyli, ulospäin suuntautuneet 

persoonallisuuden piirteet, magneet-

tisairaalan organisatoriset rakenteet, 

jotka tukivat hoitajien voimaantumis-

ta, autonomia ja ryhmäyhteenkuulu-

vuus sekä, virassaoloaika ja koulutus. 
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Tekijä (t) 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmät 

Keskeiset tulokset 

Acree 2006, 

USA 

Tutkittiin hoitotyön 

johtamiskäytäntöjen 

suhdetta hoitajien 

työssäpysymiseen. 

 Kirjallisuus-

katsaus 

Hoitotyön johto on vastuullinen 

hoitajien työssäpysymisestä, kun 

heidät on rekrytoitu. Osastonhoitajien 

käyttämät johtamistyylit ovat yksi 

myötävaikuttava tekijä hoitajan 

päättäessä pysyä nykyisessä ase-

massaan, siirtyessään tai etsiessään 

työtä muualta tai ammatin ulkopuolel-

ta. Transformaalisen johtamistyylin 

tehokkuudella ja transaktionaalisella 

johtamistyylillä on yhteys hoitajien 

pysymiseen työssä sairaaloissa. 

Pearson 

ym. 2007, 

Australia, 

Kanada 

Kuvattiin johtamiseen 

liittyviä tekijöitä, jotka 

edistävät terveellistä 

työympäristöä tervey-

denhuollossa 

48 julkaisua Systemaatti-

nen kirjalli-

suuskatsaus 

Löydettiin yhdistelmä johtamistyylejä 

ja ominaispiirteitä, jotka edistävät 

terveellisen työympäristön kehitystä 

ja pitkäjänteisyyttä. Avainteemoiksi 

nousivat tunneäly, yhteistyö, johtajan 

koulutus, organisaation ilmapiiri, 

ammatillinen kehittyminen, johtajan 

positiivinen käyttäytyminen ja ominai-

suudet. 

Wong & 

Cummings 

2007, 

Kanada 

Kuvattiin hoitotyön 

johtamisen yhteyttä 

potilaiden hoitotulok-

siin. 

7 julkaisua Systemaatti-

nen kirjalli-

suuskatsaus 

Positiivinen 

li, -käyttäytyminen ja käytännön 

johtaminen lisää potilaiden tyytyväi-

syyttä ja vähentää haitallisia hoitota-

pahtumia. 

Akerfjordet 

& Severins-

son 2008, 

Norja 

Tutkittiin tunneälyn 

yhteyttä subjektiiviseen 

hyvinvointiin ja amma-

tilliseen kehittymiseen. 

18 julkaisua Kirjallisuus-

katsaus 

Tunneälykäs hoitotyön johtaminen 

ominaispiirteinään itsetietoisuus ja 

työnjohdolliset taidot tuo esille positii-

viset voimaantumisprosessit ja luo 

suotuisan työilmapiirin ominaispiirtei-

nään joustavuus, uudistuminen ja 

muutos.  

Smith ym. 

2009, 

Kanada 

Tutkittiin tunneälyä 

suhteessa johtami-

seen, päätöksente-

koon, hoitotyön käytän-

töön ja koulutukseen. 

39 julkaisua Kirjallisuus-

katsaus 

Tunneälykästä johtamistyyliä käyttä-

vät johtajat vaikuttavat työntekijöiden 

pysymiseen työssään, hoitotyön 

laatuun ja tuloksiin.  
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Tekijä (t) 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmät 

Keskeiset tulokset 

Akerfjordet 

& Severins-

son 2010, 

Norja 

Tutkittiin tunneälyn 

asemaa suhteessa 

hoitotyön johtamiseen 

ja sen kritiikkiin. 

24 julkaisua Kirjallisuus-

katsaus 

Kriittinen pohdiskelu näyttää olevan 

yhteydessä vahvistamattomaan, 

ennustavaan tunneälyn validiteettiin 

hoitotyön johtamisen alueella. Lisäksi 

tärkeät, moraaliset asiat on otettava 

keskusteluun. 

Cummings 

ym. 2010, 

Kanada 

Tutkittiin erilaisten 

johtamistyylien vaiku-

tusta hoitajiin ja hoito-

ympäristöön. 

53 julkaisua Systemaatti-

nen kirjalli-

suuskatsaus 

Johtamistyylit vaikuttivat henkilökun-

nan työtyytyväisyyteen, rooliin ja 

palkkaan, henkilökunnan välisiin 

suhteisiin, henkilökunnan terveyteen 

ja hyvinvointiin, työympäristötekijöi-

den sekä tuottavuuteen ja tehokkuu-

teen. Ihmisiä ja ihmissuhteita painot-

tavat johtamistyylit olivat yhteydessä 

suurempaan hoitajien työtyytyväisyy-

teen ja asioita painottavat johtamis-

tyylit matalampaan työtyytyväisyy-

teen. 

Taulukko 10. Liitetaulukko 3 Tutkimuksia tunneälystä ja hoitotyön johtamisesta. 

Tekijä (t), 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Cummings 

ym. 2005, 

Kanada 

Kehitettiin teoreettinen 

malli koskien sairaa-

loiden uudistusten 

vaikutusta hoitajiin ja 

otettiin selvää laajuu-

desta, millä tunneäly-

käs hoitotyön johtami-

nen vähentää uudis-

tusten negatiivisia 

vaikutuksia. 

6526 hoitajaa Kysely-

lomake 

Hoitajat, joilla oli resonoivaa johtamis-

tyyliä käyttävät johtajat, raportoivat 

merkittävästi vähemmän emotionaa-

lista uupumusta ja psykosomaattisia 

oireita, parempaa emotionaalista 

terveyttä, suurempaa työryhmän 

yhteistyötä ja yhteistyötä lääkärien 

kanssa, enemmän tyytyväisyyttä 

johtamiseen ja työhönsä sekä vä-

hemmän täyttämättömiä potilaan 

hoitotarpeita kuin hoitajat, joilla oli 

dissonanttia johtamistyyliä käyttävät 

johtajat. 
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Tekijä (t), 

vuosi ja 

paikka 

Mitä tutkittiin Kohderyhmä/ 

tutkimus-

aineisto 

Tutkimus-

menetelmä 

Keskeiset tulokset 

Skinner & 

Spurgeon 

2005, 

Australia 

Tutkittiin johtajan 

itsearvioimaa empati-

aa ja johtamiskäyttäy-

tymistään suhteessa 

alaisten arvioimaan. 

96 hoitotyön 

johtajaa 

563 hoitajaa 

Kysely-

lomake 

Empatialla oli positiivinen yhteys 

transformaaliseen johtamistyyliin, kun 

taas empatialla ei ollut yhteyttä 

transaktionaaliseen johtamistyyliin ja 

negatiivinen yhteys laissez fai-

re -johtamistyyliin. 

Lukas ym. 

2008, 

Kanada 

Testattiin mallia, jossa 

yhdistettiin hoitajien 

käsitykset heidän 

johtajiensa tunneälyk-

käästä johtamistyylistä 

ja hoitajien voimaan-

tumisesta ja hoitotyön 

johtajan henkilöstö-

määrän vaikutus 

tunneälyn / voimaan-

tumisen suhteen. 

203 hoitajaa Kysely-

lomake 

Hoitotyön johtajan henkilöstömäärä 

määritti merkittävästi hoitajien käsi-

tyksiä johtajiensa tunneälykkäästä 

käyttäytymisestä suhteessa tunte-

muksiin työpaikan voimaantumisesta. 

Jopa voimakkaan tunneälyn omaavat 

johtajat eivät ole kykeneviä voimaan-

nuttamaan henkilökuntaansa, jos 

heidän henkilöstömääränsä on suuri. 

Boerner & 

Dutscke 

2008, 

Saksa 

Tutkittiin karismaattis-

ta johtamistyyliä 

lähtökohtana edistää 

työntekijöiden aloit-

teellisuutta 

543 hoitajaa ja 

lääkäriä 

Kysely-

lomake 

Karismaattinen johtamistyyli ennusti 

työntekijöiden aloitteellisuus-

orientoitunutta käyttäytymistä ja 

vahvisti työautonomian tasoittavaa 

vaikutusta. 

Shih ym. 

2009, 

Taiwan 

Tutkittiin taiwanilaisten 

hoitotyön johtajien 

kokemuksia vaikeuk-

sista, joita he kohtasi-

vat ja selviytymis-

strategioista, joita he 

käyttivät taistelussa 

vakavaa, akuuttia 

hengitystie-epidemiaa 

vastaan. 

70 hoitotyön 

johtajaa 

Focus 

group -haas-

tattelu 

Kyselyloma-

ke 

Osallistuja työskentelivät uskomatto-

man stressin alaisena johtaessaan 

hoitotyötä kriisin aikana. Hoitotyön 

johtajat olivat tärkeitä toimeenpanijoi-

ta interventioissa, käyttäen tunneälyä 

kohdatessaan sisäisiä ristiriitoja ja 

johtaessaan vuorovaikutussuhteita 

tehokkaasti. 
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