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Abstract

The purpose of this study was to synthesize the existing evidence of working time use and division
of labour among nurses and healthcare workers in hospitals. In addition, the purpose was to
describe and analyse the interface between registered nurses’ and practical nurses’ work in adult
hospital wards and to determine challenges and barriers related to the development of division of
labour.

The systematic review data consisting of 16 articles was analysed narratively. The quantitative
data consisted of practical nurses’ (n = 121), registered nurses’ (n = 472) and nurse managers’ (n
= 67) perceptions of practical nurses’ work activities which were analysed statistically. The
qualitative data consisted of the above-mentioned groups’ perceptions (n = 260) of the challenges
and barriers regarding the development of division of labour.

All working groups spent less than half of their working time in direct care duties. Registered
nurses spent one-fifth of their working time on documentation. All nurses also had a lot of non-
nursing tasks. The quantitative data results revealed that practical nurses performed a wide range
of tasks, but the groups’ perceptions of the content of the work differed significantly. The
qualitative data showed that challenges and barriers in developing the division of labour were
related to individual experiences and know-how and organisational factors.

Both practical nurses and registered nurses should concentrate on the tasks they have
competence on based on their training. Full expertise is used to benefit nursing work while non-
nursing tasks should be delegated to lower educated staff. The role of nurse managers is to help to
develop the division of labour and to influence the various challenges and barriers of division of
labour.

Nurse managers, education planners and health educators may utilise the results. They provide
an evidence-based tool for competence development, resource planning and development of
education.

Keywords: acute hospitals, division of labour, practical nurses, registered nurses,
university hospitals
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida työnjakoa välittömään potilashoitoon osal-
listuvan hoitohenkilökunnan välillä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida nimikesuo-
jattujen ammattihenkilöiden ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon rajapintaa sekä työn-
jaon kehittämisen haasteita ja esteitä. Työnjaolla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla toiminta ja tehtä-
vät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien
välisen osaamisen näkökulmasta.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin synteesi työnjakoon liittyvästä tutkimuksesta
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimusartikkelit (n = 16) analysoitiin narratiivi-
sesti. Toisen vaiheen tutkimusaineisto sisälsi kyselylomakkeen avulla saatuja nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden (n = 121), laillistettujen ammattihenkilöiden (n = 472) sekä esimiesten (n =
67) tuottamia vastauksia sekä saman lomakkeen avoimeen kysymykseen tuotettuja vastauksia (n
= 260). Aineistot analysoitiin tilastollisesti ja sisällönanalyysillä.

Nimikkeestä riippumatta kaikki hoitajat käyttivät välittömään potilashoitoon alle puolet työ-
ajasta. Kirjaamiseen kului noin viidennes työajasta ja lisäksi kaikilla ammattiryhmillä oli paljon
ei-hoidollisia tehtäviä.

Laillistettujen ammattihenkilöiden ryhmä arvioi lähes säännönmukaisesti nimikesuojattujen
tekevän kyselylomakkeessa mainittuja tehtäviä useammin ja esimiehet harvemmin kuin nimike-
suojatut itse arvioivat. Ryhmien väliset erot olivat merkitseviä yli puolessa tehtävistä. Työnjaon
kehittämisen haasteet ja esteet liittyivät yksilön kokemuksiin, yksilön tieto-taitoon ja organisaa-
tioon liittyviin tekijöihin.

Tavoitteena on, että työntekijäryhmät keskittyvät niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulu-
tuksen perusteella osaamisen. Koko osaaminen käytetään hyödyksi ja ei-hoidolliset tehtävät siir-
retään pois hoitotyöntekijöiltä. Hoitotyön johdon tehtävänä on edesauttaa työnjaon kehittämistä
ja vaikuttaa erilaisilla interventioilla työnjaon esteisiin ja haasteisiin.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää hoitotyön johtajat, koulutuksen suunnittelijat ja ter-
veysalan opettajat resurssien kohdentamisessa, muutosten johtamisessa ja läpiviemisessä sekä
koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä.

Asiasanat: laillistetut ammattihenkilöt, lähihoitajat, nimikesuojatut ammattihenkilöt,
perushoitajat, sairaanhoitajat, työnjako, yliopistosairaalat
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EEA European Economic Area = Euroopan talousalue (ETA)  
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HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Hyks Helsingin yliopistollinen keskussairaala 

JBI Joanna Briggs Institute 

OPC Oulu Patient Classification = Oulu-hoitoisuusluokitus (OHL) 

PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

VALVIRA Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
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1 Johdanto  

Tämän tutkimuksen kohteena on hoitohenkilökunnan välinen työnjako yliopisto-

sairaalan muuttuvassa toimintaympäristössä. Työnjaolla terveydenhuollossa tar-

koitetaan koko työyhteisön kehittämistä siten, että toiminta ja tehtävät järjestetään 

tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien väli-

sen osaamisen näkökulmasta (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005). Työnjaon 

tarkastelussa keskitytään nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden 

työnjaon rajapintaan. Työnjaon rajapinnalla tarkoitetaan sellaista tehtäväaluetta, 

jossa kahden ammattiryhmän tehtäväkuvat kohtaavat ja tehtäviä voi tehdä kumpi 

tahansa ammattiryhmä.  

Työnjakoon eri ammattiryhmien välille antaa perustan laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (Finlex 1994). Lain tarkoituksena on edistää potilasturvalli-

suutta ja hoidon laatua helpottamalla ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituk-

senmukaista käyttöä (Finlex 1994). Laki ei ole kuitenkaan kovin yksityiskohtainen, 

sillä se ei rajoita tehtäviä vain joidenkin ammattihenkilöiden tehtäväksi, lukuun ot-

tamatta potilaan taudinmääritystä ja lääkkeenmääräämistä. Lääkäri päättää potilaan 

lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä sekä hoidosta, ja hänellä on 

oikeus määrätä lääkkeitä apteekista. Myös kokenut sairaanhoitaja voi saada rajatun 

lääkkeenmääräämisoikeuden terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle. Suo-

messa hoitotyön vastaanottotoiminta on laajentunut viimeisten 15 vuoden aikana 

siten, että lääkärille perinteisesti kuuluvia tehtäviä (lyhyet sairauslomat, pienet toi-

menpiteet, mittaukset, kontrollit) on siirretty sairaanhoitajille. Muutoin laki ei mää-

ritä minkään yksittäisen työntekijäryhmän tehtäviä. (Finlex 1994, Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2016.) 

Yliopistosairaalan muuttuvalla toimintaympäristöllä tarkoitetaan terveyden-

huollon rakenteiden muutoksia sekä globaaleja väestö- ja työllisyysmuutoksia. 

Maailman väestö ikääntyy ja hoidon sekä palvelujen tarve kasvaa. Samalla kun 

hoidettavat ikääntyvät, niin myös terveydenhuollon henkilöstö ikääntyy (United 

Nations 2013, Buchan ym. 2015). Henkilöstöpula on ollut Suomessa jaksoittaista. 

Pulaa oli 1970-luvulla ja 1980-luvulla, mutta 1990-luvun alussa, lama-aikana, pula 

kääntyi työttömyydeksi. Suomessa on nähtävissä sama ilmiö kuin muuallakin maa-

ilmassa eli pula hoitohenkilöstöstä ilmaantuu ns. ”hyvinä aikoina” ja poistuu lama-

aikoina (Staiger ym. 2012, Wood 2011). Lama-aikoina osa-aikatyö vaihtuu koko-

aikaiseen, eläköitymistä siirretään tai tullaan uudelleen työelämään (Buerhaus ym. 

2009, Buerhaus & Auerbach 2011). Henkilöstövajeen syntyyn vaikuttavat myös 
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alanvaihto, organisatoriset ja henkilökohtaiset syyt (Chan ym. 2013). Eurooppalai-

sen monikeskustutkimuksen mukaan hoitajat olivat myös tyytymättömiä työolo-

suhteisiin, koulutusmahdollisuuksiin, hoitajamitoitukseen ja johtajuuteen ja mietti-

vät sen vuoksi alanvaihtoa (Aiken ym. 2013).  

Edellä kuvattuja alanvaihtoja pitäisi pystyä estämään, sillä Valtion taloudelli-

sen tutkimuskeskuksen (VATT) ennakoinnin mukaan työllisten määrä kasvaa ter-

veys- ja sosiaalialalla 97 000 työntekijällä vuoteen 2035 mennessä (Ahokas ym. 

2015). Terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla työskenteli noin 386 000 ammattilaista 

vuoden 2013 lopussa (THL 2015). Opetushallituksen koulutuksen ja työvoiman en-

nakointiraportissa suurimmat työllisten määrän lisäykset ovat sosiaalialan työnte-

kijöiden sekä sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattiryhmissä (Hanhijoki ym. 

2011). Sairaanhoitajien ammattiryhmässä työtehtävät ovat laajentuneet viime vuo-

sina useassa maassa erilaisiin erikoisosaamista vaativiin tehtäviin (Attree ym. 

2011). Kuitenkin hoitohenkilökunta tekee myös tehtäviä, jotka eivät vaadi tervey-

denhoitoalan koulutusta (Duffield ym. 2005, Kearney ym. 2016) tai hoidollisia teh-

täviä jää kokonaan tekemättä (Aiken ym. 2013, Ball ym. 2014, McNair ym. 2016).  

Työnjaon kehittämistä on arvioitu Valtiontalouden tarkastusviraston (2016) te-

kemässä tuloksellisuustarkastuksessa. Tarkastuksen mukaan sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön säädös- ja informaatio-ohjauksella sekä erilaisilla hankeohjauksilla on 

edesautettu työnjaon kehittämistä, mutta tarkastusviraston mukaan vahvempi oh-

jaus ministeriön taholta olisi tarpeen. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016.) 

Kaikki edellä kuvatut työvoimakysymykset ja muut muutokset edellyttävät entistä 

innovatiivisempaa ja joustavampaa työnjakoa, joka perustuu henkilöiden koulutuk-

seen ja osaamiseen. Työnjakoa kehittämällä voidaan toimintaa tehostaa ja tuotta-

vuutta parantaa. Myös yksilön kannalta on tärkeää, että työnjako on optimaalinen 

ja jokainen voi keskittyä omaan ydintehtäväänsä.  

Suomessa hoitohenkilökunnan välisen työnjaon tutkimus on ollut vähäistä ja 

hajanaista, vaikka työnjako on keskeinen asia terveydenhuollossa. Myös työnjako-

käsitteen määrittely on ollut niukkaa, sillä ainoa määritelmä on Hukkasen ja Valli-

mies-Patomäen vuodelta 2005. Viimeisen kahden vuoden aikana tehdyt uudet työn-

jakoa koskevat tutkimukset on tehty pääosin Kanadassa ja Australiassa. Tutkimusta 

tarvitaan laaja-alaisemmin eri ammattiryhmien välillä erilaisissa toimintayksi-

köissä. Tämä tutkimus on terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus. Ter-

veyshallintotieteessä yhdistyvät hallintotieteelliset ja terveystieteelliset lähtökoh-

dat, ja tutkimuksen kohdealue on laaja ja myös teoreettiset ja menetelmälliset nä-

kökulmat ovat monialaisia. (Niiranen & Lammintakanen 2011.) Tässä tutkimuk-

sessa työnjaon tutkimus liittyy perustehtävän toteutukseen ja organisaation sisäisiin 
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prosesseihin liittyvään tutkimukseen, joka edellyttää organisaation rakenteiden ja 

toiminnallisen kontekstin ymmärtämistä (vrt. Niiranen & Lammintakanen 2011). 

Työnjaon tutkimus liittyy myös johtamistutkimukseen, koska kysymyksessä on 

johtajan ja työntekijän keskinäisten prosessien ja toiminnan tutkiminen.  
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2 Työnjaon käsite ja yhteys 
organisaatioteorioihin sekä työnjaon 
tutkimus  

Organisaatioteorioiden lähestymistapoja on luokiteltu eri tavalla kirjoittajasta riip-

puen. Usein klassinen organisaatioteoria tai historialliset teoriat on kuvattu erikseen 

ja sen jälkeen on käytetty eri kausista eri nimikkeitä kirjoittajasta riippuen, kuten 

esimerkiksi kulttuurinen moderni teoria, rationaalinen, tulkinnallinen, kriittinen ja 

jälkimoderni organisaatioteoria (Peltonen 2010) tai moderni, symbolinen ja post-

moderni organisaatioteoria (Hatch & Cunliffe 2013). Tässä luvussa organisaation 

kohdeilmiötä, työnjakoa, kuvataan seuraavista näkökulmista: klassinen organisaa-

tioteoria, kulttuurinen ja rationaalinen moderni organisaatioteoria sekä uusimmat 

organisaatioteoriavirtaukset. Klassisen organisaatioteorian aikaa käsitellään perus-

teellisemmin, koska työnjaon käsitteen juuret ovat tuolta ajalta ja työnjako ilmiönä 

on vahvemmassa roolissa. Kappaleen lopuksi kuvataan terveydenhuollon työnjaon 

tutkimusta maailmalla ja Suomessa.  

Työjaon käsite on monimerkityksellinen riippuen, minkä tieteenalan näkökul-

masta asiaa tarkastelee. Käsitteen juuret ovat sosiologiassa ja taloustieteessä 

(Storch 1994). Adam Smith (1723–1790), skotlantilainen taloustieteilijä ja moraa-

lifilosofi, käytti työnjaon käsitettä äärimmäisen erikoistuneessa ja pilkotussa tuo-

tantoprosessissa, jossa työntekijät tekivät rajatun työvaiheensa tuottavuuden kas-

vattamiseksi (Smith 1776). Työnjako sisälsi työtehtävien eriyttämisen ja työnteki-

jöiden erikoistumisen. Lisäksi työnjaon avulla oli mahdollista lisätä yhteenkuulu-

vuuden tunnetta yksilöiden välillä. (Coser 1977, Hatch & Cunliffe 2013.)  

2.1 Klassinen organisaatioteoria 

Yli sata vuotta myöhemmin teollistuminen toi mukanaan uusia haasteita. Työväestö 

Yhdysvalloissa oli kirjavaa: siirtolaisia ja maalta kaupunkiin muuttaneita. Tehtaissa 

tarvittiin oppeja, joilla saataisiin massatuotanto kasvuun. (Peltonen 2010.) Yhdys-

valtalaisen insinöörin Frederick Taylorin (1856–1915) kehittämän tieteellisen liik-

keenjohdon peruselementit olivat: 1) tieteelliseen työntutkimukseen perustuva jär-

jestelmä, joka korvaa työntekijöiden vanhat säännöt ja näppituntumat, 2) tieteelli-

sin menetelmin valitut työntekijät, joita koulutetaan, opetetaan ja kehitetään, 3) 

työntekijöitä ohjeistetaan ja valvotaan suorittamaan työ mahdollisimman hyvin, 4) 

työ jaetaan niin, että johtajat suunnittelevat toiminnan tieteellisen liikkeenjohdon 
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periaatteiden mukaisesti ja työntekijät tekevät varsinaisen työn. (Taylor 1914, Pel-

tonen 2010.) Taylorille ”tiede” tarkoitti systemaattista työn havainnointia ja mittaa-

mista, jossa työn kaikki vaiheet standardoitiin ja eri työvaiheisiin kulunut aika mi-

tattiin (Pugh & Hickson 2007). Tämän perusteella voitiin laskea tuotantokustan-

nukset ja määrätä normit kohtuulliselle työsuoritukselle (Schön 2013). Työsuoritus 

oli yksi valmistusprosessin mekaanisista komponenteista, ja työsuorituksen palkka 

pyrittiin saamaan läheiseen riippuvuuteen tulosten kanssa (Etzioni 1977, Hassard 

& Parker 1993). Työssä keskeisiä olivat ohjekortit työhön ja työjärjestykseen, ma-

teriaalierittelyt, sijoittelu työkykyä vastaavasti, valvontamenetelmät ja kannustin-

järjestelmät (Hatch & Cunliffe 2013). Taylorin (1998) mukaan myös johtaminen 

perustui tieteellisiin periaatteisiin ja tutkimustuloksiin Tieteellinen liikkeenjohto 

sai osakseen myös kritiikkiä. Työntekijöiden keskinäinen viestintä oli vähäistä, 

työntekijöiden osaaminen ja aloitteellisuus vähenivät ja pitkälle erikoistuminen 

johti vieraantumiseen omasta työstä ja kokonaistuotantoprosessista. (Seeck 2008.)  

Taylorin ideaa jatkoivat Frank ja Lilian Gilbraith, jotka kuvasivat työntekijöi-

den työn tekemisen liikeratoja aika- ja liiketutkimuksissa. Työsuoritukset pyrittiin 

yksinkertaistamaan ja pelkistämään liikkuvan kuvan avulla. (Peltonen 2010.) Tun-

netuin työn pilkkomisen periaate toteutui fordismissa, kun työntekijät asensivat 

työvaiheeseen kuuluvan osan tai laitteen liukuhihnalla liikkuvan auton koriin. For-

din ja Taylorin opit liittyivät työnvaiheen suorittamiseen ja valvontaan, sen sijaan 

ranskalaisen Henri Fayolin (1841–1925) pääteos käsitteli organisaation yleisjohta-

mista. Fayol oli, kuten Taylorkin, insinööri ja käytännön toimija. Hänelle ammatti-

osaaminen ei taannut osaamista yrityksen johtamisessa vaan johtamisosaamiseen 

vaadittiin erityisiä taitoja. (Peltonen 2010, Hatch & Cunliffe 2013.) Hän esitteli 

johtamisen periaatteensa kirjassaan Administration Industirielle et Générale (1916). 

Periaatteisiin kuuluivat muun muassa työnjaon periaate, yhtenäisen johtamisen pe-

riaate, keskittämisperiaate, vastuun ja toimivallan yhdenmukaisuuden periaate sekä 

hierarkian periaate. Suunnittelu ja valvonta erotettiin suorittavasta työstä ja organi-

saation perustana oli hierarkkinen malli. (Sjöstrand 1981.) Fayolille periaatteiden 

lisäksi tärkeää oli myös työntekijöiden keskinäinen harmonia ja ryhmähenki (Hatch 

& Cunliffe 2013). 

Organisaatioteoreetikot Gulick (1892–1992) ja Urwick tiivistivät Fayolin pe-

riaatteet klassisessa hallintoteoriassaan kuuluisaan POSTCORB-kaavaan: planning, 

organizing, staffing, directing, coordinating reporting ja budgeting. Myös Gulick 

oli työn osien pilkkomisen ja selkeän työnjaon kannalla. 

Ranskalainen sosiologi Émile Durkheim (1858–1917) tarkasteli työnjakoa so-

siaalisesta näkökulmasta. Durkheimin mukaan ammatillinen eriytyminen aiheutti 
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voimakkaan riippuvuussuhteen yhteiskunnan jäsenten välille. Kun ihmisten työt 

olivat erilaisia, ihmiset tarvitsivat toisiaan enemmän ja työnjaon tehtävänä oli tuot-

taa sosiaalista kiinteyttä ja sääntöjä, jotka johtivat rauhanomaiseen ja säännölliseen 

yhteistoimintaan. Durkheimin mukaan työnjako liitti ihmiset toisiinsa voimak-

kaalla velvollisuuksien ja oikeuksien järjestelmällä. (Durkheim 1990, Aro & Joki-

vuori 2010.) 

Selkeää työnjaon mallia jatkoi saksalainen sosiologi Max Weber (1864–1920) 

esittämällä näkemyksensä byrokraattisesta hallinnosta, joka oli hänen mukaansa 

tehokkain ja rationaalisin hallinnon muoto (Aro & Jokivuori 2010). Yksi Weberin 

byrokratian elementeistä oli selkeä työnjako eri tehtävien välillä eli erikoistuttiin 

omaan osaamisalueeseen ja oltiin perillä omien oikeuksien ja vallan rajoista. We-

berin mallissa kaikki tehtävät jaettiin erikoistuneisiin vaiheisiin, jotka olivat vaih-

dettavissa olevia, mikä taas puolestaan johti joustavuuteen ja suurempaan tehok-

kuuteen (Etzioni 1977, Sjöstrand 1981, Peltonen 2010). Organisaation sääntöjä ja 

määräyksiä korostettiin, vaikutusvaltaa keskitettiin ja päätöksentekijät toimivat 

persoonattomalla, muodollisella tavalla (Sjöstrand 1981).  

Klassisen ajan organisaatioteorioissa korostuvat työnjakoon liittyvät asiat: 

työnjaon periaatteet, mittaaminen, systemaattisuus, valvonta, tulospalkkaus, tehok-

kuus, havainnointi ja tieteellinen tutkiminen. Johtaminen oli järjestelmällistä ja 

valta oli keskitetty ylimmälle johdolle. Yksilön oletettiin sitoutuvan organisaation 

tavoitteisiin ja johdon ohjaukseen kannustimena oman taloudellisen aseman vah-

vistaminen. (Peltonen 2010.) Kiinnostuksen kohteet olivat organisaation sisällä ja 

työnteon osissa; ei kuitenkaan vielä työntekijöiden välisissä suhteissa. Klassisten 

organisaatioteorioiden piirteitä on havaittavissa paljon nykyajan terveydenhuollon 

organisaatioissa. Rekrytointi on yhä ammattimaisempaa (vrt. taylorismin tieteelli-

sin menetelmin valitut työntekijät) ja henkilöstöä koulutetaan ja kehitetään. Nyky-

ajan näyttöön perustuva toiminta on jatkumoa taylorismin periaatteelle tutkimustu-

loksiin perustuvasta johtamisesta. Taylorin idea suuremmasta tehokkuudesta on sa-

massa linjassa tämän päivän vaatimukselle: ”vähemmällä väellä enemmän.” Hie-

rarkkiset organisaatiomallit ja erikoistuminen omiin osaamisalueisiin ovat edel-

leenkin tätä päivää. Työn kannustimina käytetään tulospalkkausta ja erilaisia ”no-

peita” palkkioita hyvästä työsuorituksesta. Työtä mitataan, prosesseja hiotaan ja 

palveluja tuotteistetaan (vrt. DRG-hinnoittelu). Weberin byrokratian piirteitä on 

nähtävissä valtajärjestykseen perustuvassa johtamisessa, jota sääntelevät erilaiset 

säädökset ja ohjeistukset (vrt. hallintosääntö). 
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2.2 Kulttuurinen ja rationaalinen moderni organisaatioteoria 

Klassisen ajan jälkeen nostettiin tarkasteluun työyhteisöt ja sisäiset verkostot ja 

seuraavassa vaiheessa ympäristö. Kiinnostus organisaatioiden fyysiseen ympäris-

töön syntyi Yhdysvalloissa 1920-luvun lopulla ns. Hawthorne-tutkimusten myötä, 

joita johti professori Elton Mayo (1880–1949). Lähtökohtana olivat tayloristiset 

ajatukset tuottavuuden parantamisesta muuttamalla työntekijöiden fyysistä ympä-

ristöä. Työntekijät työskentelivät kontrolloiduissa olosuhteissa, joissa muun mu-

assa valaistuksen määrää muuttamalla tutkittiin työtehoa. Työteho ei kuitenkaan 

laskenut, vaikka työntekijät työskentelivät lähes pimeässä. Tuottavuus ei siis joh-

tunutkaan työympäristötekijöistä vaan luonnollisesti organisoidusta ja väljästi joh-

detusta epämuodollisesta ryhmästä ja sen keskinäisestä dynamiikasta. Tästä sosi-

aalisten tekijöiden merkityksestä tuli Hawthorne-tutkimusten tärkein löydös ja tut-

kija Elton Mayosta ihmissuhteiden koulukunnan isä. (Etzioni 1977, Hatch & Cun-

liffe 2013.)  

Taylor oli käyttänyt taloudellisia houkuttimia (mm. urakkapalkka) saadakseen 

työntekijät sitoutumaan organisaation periaatteisiin ja tavoittelemaan suurempaa 

tehokkuutta. Mayon tutkimusten mukaan ryhmän yhteisöllisellä koheesiolla oli 

kuitenkin tehokkaampi vaikutus työtehon nousuun. Ihmissuhdekoulukunta on vai-

kuttanut organisaatioteorioihin korostamalla epämuodollisia ryhmiä ja yksilöiden 

sosiaalisia tarpeita sekä tuonut organisaatiopsykologian (vrt. Maslow’n tarvehierar-

kia, McGregorin teoria X ja teoria Y) ja henkilöstöjohtamisen keskusteluihin. (Pel-

tonen 2010.) Britanniaan vuonna 1947 perustettu Tavistock Institute of Human Re-

lations tuli tutkimuksissaan siihen tulokseen, että mikä tahansa tekninen muutos 

aiheuttaa aina muutoksen sosiaalisiin suhteisiin, asenteisiin ja sitä kautta työhön. 

Sosiaalisten (ihmiset, ympäristö) ja teknisten (laitteet, ohjelmat) näkökantojen yh-

teensovittamisesta syntyi sosiotekninen lähestymistapa 1960-luvun vaihteessa, kun 

tutkijat Trist ja Bamforth selvittivät Tavistock Instituutissa teknologian vaikutusta 

tuottavuuteen, motivaatioon, moraaliin ja stressiin Britannian hiilikaivoksissa. 

(Brown 1967, McAuley ym. 2007, Hatch & Cunliffe 2013.) Chester Barnard 

(1886–1961) käsitteellisti organisaation sosiaaliseksi järjestelmäksi, jolla on muo-

dollinen ja epämuodollinen rooli. Klassisen ajan korostaman teknisen organisaa-

tion rinnalla nähtiin organisaation epämuodollinen puoli. Epämuodollinen organi-

saatio on olemassa kahdesta syystä: 1) se luo organisaatioon asenteita, ymmärryk-

siä ja tapoja ja 2) se luo edellytykset viralliselle organisaatiolle (Barnard 1968). 

Nämä epäviralliset, luontaisesti muodostuneet yhteenliittymät näyttivät varhaisia 
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merkkejä organisaatiokulttuurin merkityksestä. Varsinaisesti organisaatiokulttuu-

rinäkökulma nousi esille 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa, kun tutkijat esit-

tivät, että organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen edellyttää myös asenteiden, 

uskomusten tai rituaalien ja käyttäytymisen ymmärtämistä (vrt. Seeck 2008).  

Toisen maailmansodan jälkeen Herbert Simon (1916–2001) kehitti päätöksen-

tekoteorian, josta hän sai Nobel-palkinnon vuonna 1978. Hän osoitti, että organi-

saatiot perustuvat sekä vaakasuoralle että pystysuoralle työnjaon erikoistumisen 

mallille (vrt. Mintzberg 1979, s. 71). Tehtävänmukainen erikoistuminen on vaaka-

suoraa työnjakoa. Pystysuorassa erikoistumisessa työnjaon perustana on pikem-

minkin valta kuin työ. Mitä korkeammalla tasolla työntekijä on hierarkiassa, sitä 

enemmän päätöksenteko korostuu ja sitä vähemmän on varsinaista fyysistä työsuo-

ritusta. Suurimmat päätöksentekomahdollisuudet ovat hierarkian korkeimmalla 

portaalla. (Etzioni 1977.) Alemmilla tasoilla pitäisi keskittyä vain operatiivisiin ky-

symyksiin ja suuntautua annettuun tehtävään organisatorisessa työnjaossa (Pelto-

nen 2010). 

Woodwardin (1916–1971) aloittamat tutkimukset johtivat kontingenssiteorian 

syntyyn. Lähtökohtana oli tarkastella johtamisen ja työntekijöiden käyttäytymisen 

sijasta organisaation sopeutumista ympäristöön ja tilannetekijöihin. Lopputulok-

sena oli, että organisaatioiden optimaalinen rakenne täytyi sopeuttaa tuotantotek-

nologiaan. Tilaa tuli jatkuvasti tarkkailla ja organisaatiota täytyi tarvittaessa muut-

taa uutta tilannetta vastaavaksi. (Peltonen 2010, Hatch & Cunliffe 2013.) 

Modernit organisaatioteoriat tarjoavat viitekehyksen ja ennakoivia malleja, 

joita voi käyttää organisaatioiden suunnitteluun ja ongelmien ratkaisuun. Työnjako 

ei ollut enää keskeinen kiinnostuksen kohde, vaan yksilöstä ja työnjaosta siirryttiin 

enemmän työpaikan keskinäisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen ja organisaation 

ympäristöön. Työ nähtiin mahdollisuutena itsensä toteuttamiseen.  

2.3 Uusimmat organisaatioteoriavirtaukset 

Peltonen (2010) jakaa uusimmat organisaatioteoriavirtaukset tulkinnalliseen, kriit-

tiseen ja jälkimoderniin organisaatioteoriaan.  

Tulkinnallisen teorian mukaan organisaatio muodostuu sosiaalisista tulkin-

noista, jotka muuttuvat tilanteesta toiseen. Mielenkiinnon kohteina olivat myös 

symbolit (esim. yhteinen kieli), joita organisaation jäsenet käyttivät kommuni-

koidessaan toisensa kanssa. (Peltonen 2010.) Nykypäivän terveydenhuollossa or-
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ganisaation symboleina voidaan nähdä esimerkiksi yhteinen kieli, ns. lääketieteel-

linen slangi. Toinen symboli on yhtenäinen vaatetus: lääkäreillä lääkärintakki ja 

hoitohenkilökunnalla yhtenäiset puvut. 

Kriittinen teoria kehittyi 1990-luvulta lähtien. Se kyseenalaisti organisaation 

hierarkian ja johdon vallan kontrolloida työntekijöitä. Tavoitteena oli saada aikaan 

päätöksentekoprosessi, joka ottaa huomioon sekä omistajien intressit että yksilön 

oikeudet ja ympäristön. (Hatch & Cunliffe 2013.)  

Jälkimodernin teorian syntyyn ovat vaikuttaneet erilaiset suuntaukset taiteissa 

ja filosofiassa. Joustavissa organisaatioissa työntekijät eivät ole hierarkian tasoilla 

vaan asiantuntijoina kehittämässä tuotteita ja palveluja. Työntekijöiden ja esimies-

ten välinen kuilu hajoaa, ja työntekijät ovat tasaveroisia kumppaneita. Organisaa-

tiot ovat joustavia, ja työ on laaja-alaista ja moniosaajia vaativaa. Verkostoituminen 

lisääntyy ja tekee työn pirstaleisemmaksi. (Clegg 1990.) 

Kun tarkastellaan organisaatioteorioiden aikakausia, työnjakoon kiinnitettiin 

eniten huomiota klassisella aikakaudella. Klassisen aikakauden todellisuus oli ole-

massa oleva ja yhtenäinen. Modernin aikakauden todellisuus oli sosiaalisesti ra-

kentunut ja monimuotoinen ja uusimpien organisaatioteorioiden aikakaudella to-

dellisuus on jatkuvasti muuttuva, vaihteleva ja monimuotoinen (Hatch & Cunliffe 

2013). Klassisella aikakaudella työnjaon tutkiminen ja siihen vaikuttaminen oli 

luontevampaa, koska prosessit olivat suoraviivaisempia. Mitä lähemmäs nykyaikaa 

tullaan, sitä monimutkaisemmiksi prosessit tulevat ja esimerkiksi palveluyhteis-

kunnan palvelujen tuottavuuden mittaaminen on vaikeampaa kuin tehtaassa synty-

neen tuotteen tuotantokustannusten laskeminen.  

Työnjakoa tarkasteltiin edellä organisaatioteorioiden näkökulmasta ja toisena 

näkökulmana on suomalainen terveydenhuolto. Valtionneuvoston periaatepäätös 

vuodelta 2002 terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi ja sen toimenpane-

miseksi käynnistetty kansallinen terveyshanke olivat alkusysäyksenä terveyden-

huollon työnjaon kehittämiselle Suomessa. Työnjakoa kehitettiin 2000-luvun 

alussa useissa osahakkeissa. Hukkanen ja Vallimies-Patomäki (2005) ovat määri-

telleet työnjaon terveydenhuollossa koko työyhteisön kehittämiseksi siten, että toi-

minta ja tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden 

ja eri ammattiryhmien välisen osaamisen näkökulmasta. Työnjakoa voidaan toteut-

taa tehtäväsiirtoina (engl. substitution), tehtäväkuvan laajentamisella (engl. enhan-

cement), uusilla tehtävillä (engl. innovation) ja delegoimalla (engl. delegation) 

(Sibbald ym. 2004; Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005). Tehtäväsiirroilla tar-

koitetaan työtehtävien siirtoa henkilöstöryhmältä toiselle. Tehtäväkuvan laajenta-

minen tarkoittaa tietyn henkilöstöryhmän tehtäväalueen laajentamista ja osaamisen 
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kehittämistä. Delegointi tarkoittaa tehtävien siirtoa saman ammattiryhmän sisällä, 

ja uudet tehtävät ovat kokonaan uusien tehtäväkokonaisuuksien luomista. (Hukka-

nen & Vallimies-Patomäki 2005.) 

Tässä tutkimuksessa työnjaolla tarkoitetaan sellaista eri ammattiryhmien vä-

listä tehtävien jakoa, joka on tarkoituksenmukaista potilaan hoidon ja eri ammatti-

ryhmien osaamisen ja koulutuksen näkökulmasta. Jotta työnjakoa voidaan kehittää 

tai muuttaa eri ammattiryhmien välillä, täytyy ensin olla selvillä henkilön tai am-

mattiryhmien työnkuvista. Työnkuva (tehtäväkuva) tarkoittaa työtehtävistä muo-

dostettua kirjallista dokumenttia, joka toimii eräänlaisena työn sisällön ymmärryk-

sen kulmakivenä työntekijälle ja työnantajalle (Forchuk ym. 2002). 

2.4 Työnjaon tutkimus terveydenhuollossa 

Kansainvälisissä tutkimuksissa varsinaista työnjaon (engl. division of labour) käsi-

tettä käytetään harvoin ja työnjako tuleekin usein esille muiden termien 

kautta. ”Skill-mix” tarkoittaa sitä osaamista, jota kussakin tehtävässä tarvitaan tai 

laajasti ymmärrettynä henkilöstön jakautumista eri ammattiryhmiin (staff-mix) 

(Buchan & Dal Poz 2002, Buchan & Calman 2005, Buchan & Aiken 2008, 

Shibbald ym. 2004) tai työpanosta, joka on saatavilla tiettynä ajankohtana (Buchan 

ym. 2000), tai kapeammin määriteltynä se voi tarkoittaa myös sairaanhoitajien 

määrää yksikössä (Duffield ym. 2005). Työnjakoa on kuvattu myös roolin (Bach 

ym. 2008, Shuriquie ym. 2008) tai työajan käytön (Abbey ym. 2012) tai hoidollis-

ten tehtävien (Kessler ym. 2013, Lundgren & Segesten 2001, Harrison & Nixon 

2002, Hadley & Roques 2007, Chaboyer ym. 2008) kautta. Myös ajankäyttö eri 

tehtäväalueisiin (Upenieks ym. 2008, Lundgren & Segesten 2001) tuo välillisesti 

esiin työnjaollisia asioita.  

Sen lisäksi, että työnjakoa kuvataan useiden erilaisten termien kautta, tutki-

musten kansainvälistä vertailua hankaloittaa terveydenhuollon nimikkeistön kirja-

vuus, joka vaihtelee koulutuksen pituuden ja osaamisen mukaan. Maailmassa val-

mistuu joka vuosi noin 500 000 hoitotyöntekijää, joiden koulutus vaihtelee yliopis-

totasoisesta opetuksesta työn ohessa tapahtuvaan epäviralliseen opetukseen (Frenk 

ym. 2010). Sairaanhoitajan (engl. registered nurse) nimike on yleinen kaikkialla, 

mutta koulutuksen pituus ja varsinkin sisältö vaihtelevat. Keskimäärin koulutus 

kestää kolmesta neljään vuotta. Euroopan unionin alueella EU:n ammattipätevyys-

direktiivi (EU-direktiivi 2005/36/EY s. 48) määrittää sairaanhoitajakoulutuksen pi-

tuuden tunteina (4 600 h). Muiden terveydenhuollon nimikkeiden osalta tilanne on 

kirjavampi. Lähihoitajaa tai perushoitajaa vastaava nimike (engl. practical nurse tai 
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licensed practical nurse tai enrolled nurse) on käytössä useassa maassa, mutta sitten 

on joukko nimikkeitä (engl. healthtcare assistants, assistants in nursing, ward as-

sistants, certified nursing assistanst, nurses’ aides, unregulated/care providers, cli-

nical/nursing support workers, unlicensed assistive personnel, healthcare providers, 

patient support assistants), joiden koulutuksen pituus ja sisällöt vaihtelevat maittain 

ja myös maiden sisällä. Tässä tutkimuksessa näistä jälkimmäisistä nimikkeistä käy-

tetään suomenkielistä yhteisnimitystä hoiva-avustajat.  

Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana on tutkittu hoiva-avustajien 

(healthcare assistant) roolia akuutisti sairaiden potilaiden hoidossa (Bach ym. 2008, 

James ym. 2010, Kessler ym. 2013) sekä hoiva-avustajien (patient support assistant) 

ja sairaanhoitajien käsityksiä hoiva-avustajien työstä (Conway & Kearin 2007). 

Hoitohenkilökunnan työnjakoon liittyvät myös tutkimukset, joissa tarkastellaan 

ajankäyttöä erilaisiin hoidollisiin tehtäviin (Buerhaus ym. 2007, Hadley & Roques 

2007, Walker ym. 2007, Chaboyer ym. 2008, Hendrich ym. 2008, Shuriquie ym. 

2008, Upenieks ym. 2008, Furåker 2009, Westbrook ym. 2011) ja sairaanhoitajien 

tehtäviä teho-osastolla (Abbey ym. 2012). Suurin osa työnjakoon liittyvistä tutki-

muksista on tehty Australiassa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. 

Pohjoismaista Suomessa ja Ruotsissa on tehty muutamia tutkimuksia. Sairaanhoi-

tajien ja perus- tai lähihoitajien työtehtävien eroja tulee esiin suomalaisessa (Anti-

naho ym. 2015) tutkimuksessa, jossa selviteltiin, mihin sairaanhoitajien ja lähihoi-

tajien työaika kuluu ja paljonko siitä on ns. arvoa tuottavaa (engl. value-adding) 

työtä. Kanadalaisessa Whiten ym. (2008) tutkimuksessa selvitettiin eri työntekijä-

ryhmien käsityksiä siitä, voivatko he tehdä työtään käyttäen hyödyksi koko osaa-

mistaan.  

Viimeisen kahden vuoden aikana tehdyt uudet työnjakoa koskevat tutkimukset 

on tehty pääosin Kanadassa ja Australiassa. Tutkimuksista kolme keskittyy ei-hoi-

dollisiin tehtäviin tai kokonaan tekemättä jääneisiin tehtäviin. Kanadassa tutkittiin 

(Kearney ym. 2016) ei-hoidollisia tehtäviä, jotka voitaisiin siirtää tukipalveluille ja 

eteläafrikkalaisessa tutkimuksessa (Bekker ym. 2015) havaittiin, että hoitajat eivät 

olleetkaan tyytymättömimpiä työhönsä silloin, kun he tekivät ei-hoidollisia tehtä-

viä, vaan silloin, kun hoidollisia tehtäviä jäi tekemättä. Australialaisessa tutkimuk-

sessa (Roche ym. 2015) selvitettiin viivästyneiden hoitotoimenpiteiden määrää ja 

laatua yksiköissä, jotka poikkesivat toisistaan hoitohenkilökunnan koulutuksen 

osalta. Australiassa (Roche ym. 2016) havaittiin myös, että yksiköissä, joissa oli 

hoiva-avustajia, koko henkilökunta sairaanhoitajat mukaan luettuna, käytti välittö-

mään potilashoitoon enemmän aikaa kuin yksiköissä, joissa hoiva-avustajia ei ollut. 

Kanadalaisissa tutkimuksissa (White ym. 2015, Lankshear ym. 2016) selvitettiin 
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sairaanhoitajien ja hoiva-avustajien ajankäyttöä työtehtäviin sekä perushoitajien ja 

sairaanhoitajien roolia esimiesten, sairaanhoitajien ja perushoitajien arvioimana. 

Tuloksista kävi ilmi, että perushoitajat olivat tietoisia sairaanhoitajien roolista, 

mutta sairaanhoitajat olivat harvemmin tietoisia perushoitajien roolista (Lankshear 

ym. 2016).  

Suomessa nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden välisen työn-

jaon tutkiminen on ollut vähäistä ja olemassa oleva tutkimuskin on pääsääntöisesti 

yli 10 vuotta vanhaa. Kansallisen terveyshankkeen työnjakopilotissa (Hukkanen & 

Vallimies-Patomäki 2005) selvitettiin terveydenhuollon eri henkilöstöryhmien vä-

listä työnjakoa 25 organisaatiossa. Selvityksen mukaan eniten tehtäviä siirrettiin 

lääkäreiltä sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Yleisimmin työnjaon kehittämi-

nen liittyi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työhön perusterveydenhuollossa, 

jossa sairaanhoidollisia tehtäviä siirrettiin perus- ja lähihoitajille. Kokemukset 

työnjaon kehittämisestä olivat pääosin myönteisiä, ja yli puolet aikoi vakiinnuttaa 

kehitetyt toimintatavat ja lähes puolet aikoi kehittää toimintoja edelleen. (Hukka-

nen & Vallimies-Patomäki 2005.) Tämän jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiirissä (HUS) on selvitetty henkilökunnan sisäisen työnjakohankkeen avulla 

lähihoitajien mahdollisuuksia osallistua potilaan lääkehoitoon. Selvityksen yhtey-

dessä tehtiin kysely, jonka tulokset tukevat lääkehoidon täydennyskoulutuksen tar-

peellisuutta. Selvityksen perusteella esitetään, että toisen asteen terveydenhuollon 

koulutuksen saanut hoitohenkilökunta voi osallistua potilaan lääkehoidon toteutta-

miseen HUS:ssa täydennyskoulutuksen jälkeen ja henkilökohtaisen luvan antamin 

valtuuksin. (Kärkkäinen ym. 2007a.) Samana vuonna HUS:ssa toteutettiin toinen-

kin selvitys liittyen hoitohenkilökunnan sisäiseen työnjakoon. Tavoitteena oli ku-

vata erikoissairaanhoidossa työskentelevien lähihoitajien ammatillista osaamista ja 

selvittää, mitä vaaditaan erikoissairaanhoidossa työskentelyyn ja millaiset edelly-

tykset koulutus tarjoaa selviytymiseen. (Kärkkäinen ym. 2007b.) Pirkanmaan sai-

raanhoitopiirissä toteutettiin hoitotyön kehittämishankkeena työnjakoselvitys. Sel-

vityksen perusteella työryhmä toteaa, että lähihoitajien vakanssit ovat tarpeen yli-

opistosairaalassa tulevaisuudessakin, mutta heidän sijoittumistaan yksiköihin tulee 

arvioida potilaiden hoitoisuuden perusteella. (Aalto ym. 2007).  

Näiden selvitysten ja kehittämishankkeiden lisäksi aiheesta on vain muutamia 

varsinaisia tieteellisiä tutkimuksia. Suominen ja Henriksson (2008) ovat tutkineet 

lähihoitajien työnjaollista roolia vanhusten kotihoidossa. Tutkimuksessa lähihoita-

jien omaa ääntä ei saatu kuuluviin, mutta muiden haastateltavien puheesta käy ilmi, 

että lähihoitajien asema on vakiintumaton ja koulutusta ei tunneta. Työnjakoa ja 
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osaamista on tutkittu myös Jyväskylän vanhuspalveluissa (Halonen ym. 2014). Sai-

raanhoitajien ja lääkäreiden välistä työnjakoa on tutkittu lähinnä 2000-luvun alussa 

(Leiwo ym. 2002, Niskanen ym. 2004, Halinen ym. 2005) ja viimeisimpänä Pelto-

sen (2009) väitöskirjassa kuvattiin perusterveydenhuollon toiminnan järjestelyjä 

hallinnon edustajien, lääkäreiden, hoitajien ja asiakkaiden arvioimina sekä verrat-

tiin lääkäreiden ja hoitajien tiimi- ja työparityön toteutumista. Uusimpia sairaala-

maailmaan sijoittuvia työnjakoon liittyviä tutkimuksia on tehty Hyksin erityisvas-

tuualueella (Kontio ym. 2013). Lisäksi Hinno ym. (2012) ovat tutkineet hoitohen-

kilökunnan ajankäytön sekä hoitajamitoituksen ja haittatapahtumien välistä yh-

teyttä. Tässä tutkimuksessa aineisto oli sekä Suomesta että Hollannista. Viimeisim-

piä työnjakoon liittyviä tutkimuksia on Antinahon ym. (2015) tutkimus, joka koski 

hoitohenkilökunnan ajankäyttöä erilaisiin hoidollisiin ja ei-hoidollisiin tehtäviin 

sekä Tenkasen ym. (2016) tutkimus liittyen hoitajien ajankäyttöön oikeuspsykiat-

risissa yksiköissä. 

Näissä edellä mainituissa tutkimuksissa on keskitytty joko perusterveyden-

huoltoon, hoitajien ja lääkäreiden väliseen työnjakoon tai hoitajien ajankäyttöön. 

Tämä tutkimus tuo uutta systemaattisesti kerättyä tietoa työnjaosta sekä uutta tietoa 

suomalaisen hoitohenkilökunnan välisestä työnjaon rajapinnasta sekä työnjaon 

haasteista ja esteistä yliopistosairaalassa.  
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3 Työnjaon toimintaympäristö 
yliopistosairaalassa 

3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen palvelujärjestelmä 

Suomessa terveysalan ammattien syntyyn ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa tapah-

tuneet muutokset. Sairaanhoitajien ammattikunnan synty liittyy 1800-luvulla esiin-

tyneisiin nälänhätään ja kulkutauteihin, kun ongelmien hoitamiseksi tarvittiin kou-

lutettua hoitohenkilökuntaa. (Kivinen ym. 1985, Määttänen 1989.) Apuhoitajakou-

lutuksen alkaminen taas liittyy sota-aikaan, kun havaittiin, että oli paljon sellaisia 

tehtäviä, jotka soveltuivat apuhenkilöstön tehtäväksi. Vuonna 1941 luotiin perusta 

apuhoitajakoulutukselle, kun perustettiin Suomen Punaisen Ristin apusisarjärjestö. 

(Sorvettula 1998.)  

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä 

on suurelta osin rakentunut 1960- ja 1980-lukujen aikana, ja kehitys on tarkoittanut 

pääasiassa jatkuvaa palvelujärjestelmän laajenemisen aikaa aina 1990-luvulle 

saakka (Lehto ym. 2003). Merkittäviä muutoksia tuona aikana olivat 1956 voimaan 

tullut sairaalalaki, 1963 voimaan tullut sairausvakuutuslaki sekä 1972 voimaan tul-

lut kansanterveyslaki. Sairaalalaki vuonna 1956 määräsi, että maa oli jaettava kes-

kussairaalapiireihin ja jokaisella piirillä tuli olla keskussairaala. Vuotta myöhem-

min ne keskussairaalat, joiden alueella oli yliopisto, muuttuivat yliopistollisiksi 

keskussairaaloiksi. (Finlex 1956, Rintala 1995.) Vuosien 1950 ja 1969 välisenä ai-

kana sairaansijojen määrä yli kaksinkertaistui. (Rintala 1995.) Sairausvakuutuslain 

nojalla alettiin maksaa korvauksia yksityisten lääkäripalvelujen käytöstä ja resep-

tilääkkeistä. (Finlex 1963, Lehto ym. 2003, Saarivirta ym. 2010.) Kansanterveys-

laki (Finlex 1972) määritteli kunnalle paljon uusia tehtäviä. Sen tavoitteena oli siir-

tää painopistettä kunnan toteuttamaan kansanterveystyöhön sekä lisätä sairaalapal-

veluja, jotta kansalaiset olisivat tasa-arvoisia hoitoon pääsyssä. Kunnalle kuuluivat 

terveysneuvonta, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveyden-

huolto sekä seulonta- ja terveystarkastukset. (Rimpelä 2005, Mattila 2011.) Lain 

mukaan kunnan tuli tuottaa itse terveyspalvelut ja lisäksi sen tuli huolehtia en-

siavun ja sairaankuljetuksen järjestämisestä (Finlex 1972). Kansanterveyslain 

myötä toiminta tuli suunnitelmalliseksi, sillä lakisääteinen suunnittelu koski ensim-

mäistä kertaa terveydenhuoltoa. Ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluivat lääkintö-
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hallitukselle, ja sen tuli laatia valtakunnallinen kansanterveystyön viisivuotissuun-

nitelma. Kuntien piti omissa toimintasuunnitelmissaan osoittaa, miten he täyttävät 

kansanterveyslain velvoitteet. (Pesonen 1980, Vauhkonen 1992.) 

Johtuen sairaala- ja laitoskeskeisestä ajattelusta, sairaanhoitajan työ oli irralli-

sia, toimenpidepainotteisia tehtäviä lääkärin valvonnassa tai apuna. Vuorovaiku-

tusta potilaan kanssa pidettiin vähempiarvoisena, ja se siirrettiin apuhoitajan tehtä-

väksi. (Kivinen ym. 1985.) Työnjakoon liittyvät asiat tulivat esille sairaanhoitaja-

pulan aikana vuonna 1939, kun lääkintöhallituksen silloisen pääjohtaja Lavoniuk-

sen mukaan siivoustyö, vuodevaatteiden tuuletus, tyhjien sänkyjen sijaaminen ja 

juoksutytön tehtävät tulisi siirtää siivoojille, jotta sairaanhoitajatartyövoimaa sääs-

tyisi (Sorvettula 1998). 

Kuntien vastuuta ja vapautta lisäsi vuonna 1993 voimaan tullut valtionosuus-

uudistus, jossa luovuttiin korvamerkityistä osuuksista ja siirryttiin laskennallisiin 

korvamerkittömiin valtionosuuksiin (Moisio 2002). Muutos vahvisti kuntien ase-

maa ja antoi niille valinnanvapauden palvelujärjestelmien kehittämisessä samanai-

kaisesti osuneen talouslaman aikaan. Terveydenhuollon rahoitusmallista muodos-

tui monimutkainen järjestelmä: kunnan ja valtion verot, valtionosuudet kunnille, 

sairasvakuutus, asiakasmaksut, työnantajat, vakuutusyhtiöt ja kotitaloudet. Sairaa-

lapalvelujen osuus kasvoi, kun taas vanhusten kotihoito, päihteiden käyttäjien pal-

velut ja psykiatrinen hoito vähenivät. Palvelujärjestelmän monimutkaisuus, toimin-

tojen päällekkäisyys ja järjestelmälähtöisyys eivät ottaneet huomioon asiakkaiden 

tai potilaiden tarpeita ja eriarvoistumista, jota on yritetty korjata erilaisten normi-

tusten (hoitotakuu, henkilöstömitoitus) avulla. Kunta on terveyspalvelujen järjes-

täjänä pieni yksikkö kansainvälisestikin vertailtuna ja kunnan rahoitusta tarvitaan 

terveydenhuollon lisäksi myös moniin muihin palveluihin. Terveydenhuollon kus-

tannusten nousu, alueelliset terveyserot, ikääntyvä väestö, yhä kallistuva teknolo-

gia ja väestön lisääntyneet vaatimukset aiheuttavat kunnille haasteita ja vaativat 

uudistamista. (Mattila 2011, Myllymäki 2011, Rissanen & Lammintakanen 2011.)  

Työnjaon näkökulmasta palvelujärjestelmän moninaisuus on ollut haaste. So-

siaali- ja terveysministeriö on pyrkinyt edistämään työnjakoa antamalla suosituksia 

henkilöstön tehtävärakenteesta sosiaalihuollossa, laajentamalla lääkkeenmäärää-

misoikeutta sairaanhoitajille sekä hankeohjauksella. Työnjaon kehittämistä tukevat 

hankkeet (Kaste) ovat saaneet hankerahoitusta 20 miljoonaa euroa. Valtiontalouden 

tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen (2016) mukaan hankkeiden merkitys 

työnjaon kehittämisessä on ollut pieni. 
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3.2 Palvelurakenneuudistus 

Palvelurakenneuudistuksessa on tarkoituksena uudistaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon rakenne ja palvelut sekä muodostaa 18 itsehallinnollista maakuntaa (Alueuu-

distus 2016/uudistuksen yleisesittely). Suunnitteilla oleva uudistus on merkittävin 

muutos sosiaali- ja terveydenhuollossa sitten kansanterveyslain. Uudistuksen ta-

voitteena on peruspalvelujen vahvistaminen, palvelutuotannon ja hallinnon pääl-

lekkäisyyksien purkaminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. 

Tämä varmistetaan palvelujen tasalaatuisella ja yhdenvertaisella saatavuudella, jota 

on tarkoitus edesauttaa myös valinnanvapauslainsäädännöllä. Uudistuksella tavoi-

tellaan myös kustannussäästöjä siten, että saavutetaan 3 miljardin euron kasvun vä-

henemä vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteena on myös riittävä osaaminen hoita-

vassa yksikössä ja nykyistä parempi pääsy kiireelliseen hoitoon. (Alueuudistus 

2016 /sote-uudistus/tavoitteet.) Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio edellyttää 

järjestämisen, rahoituksen, tiedon, palveluketjujen ja tuotannon yhteensovittamista 

(Alueuudistus 2016/sote-uudistus/integraatio).  

Rakenneuudistus toteutetaan siten, että maa jaetaan 18 maakuntaan, jotka ovat 

järjestämis- ja rahoitusvastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä edellyttää, 

että kukin maakunta huolehtii kustannusvaikuttavista ja laadukkaista palveluista, 

kehittämistoiminnasta ja palvelujen tuottamisen edellyttämästä yhteistyöstä sekä 

asiakkaan valinnanvapauden tukemisesta. Maakunnat ylläpitävät yliopistollista sai-

raalaa tai laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä alueensa väestölle. 

Nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta muodostetaan viisi yhteistyöaluetta, 

joista jokaisessa sijaitsee yliopistollinen sairaala, jonne keskitetään vaativat tai har-

vinaiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoito. (Alueuudistus 2016/sote-uudistus/hal-

linto ja tehtävät.) Vaativa erikoisalakohtainen päivystys keskitetään 12 sairaalaan, 

joista viisi on kaikkein vaativinta hoitoa tarjoavaa yliopistosairaalaa Helsingissä, 

Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Yliopistosairaalat muodostavat laajan 

päivystyspalveluverkon ytimen, jossa on edustettuna pääosin yli 20 lääketieteen 

erikoisalaa ympärivuorokautisesti. Erikoissairaanhoidon työnjako viiden yliopisto-

sairaalan kesken uudistuu siten, että kaikkia tehtäviä ei hoideta kaikissa yksiköissä, 

vaan erityisen vaativaa hoitoa (esim. vaikeat palovammat, elinsiirrot) tarvitsevat 

potilaat keskitetään valtakunnallisesti. Tällä halutaan varmistaa riittävä osaaminen, 

joka parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. (Alueuudistus 2016/sote-uudis-

tus/päivystys ja erikoissairaanhoito.)  
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Maakuntauudistuksen lisäksi myös nykyinen monikanavainen rahoitusjärjes-

telmä uudistetaan. Se on johtanut kansalaisten eriarvoiseen asemaan, eivätkä pal-

velut ole aina tehokkaasti järjestettyjä. Uudessa järjestelmässä rahoitus kulkee maa-

kunnan kautta, ja maakunnalla on kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon ra-

hoituksesta alueellaan. Maakuntien tulonlähteitä ovat valtion rahoitus sekä asiakas- 

ja käyttömaksut. Valtionrahoitus määräytyy palvelutarpeeseen (90 %) ja asukas-

määrään perustuen (10 %). Palvelutarpeet ja niiden painokertoimet määritellään 

terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollolle siten, että esimerkiksi kullekin sairau-

delle määritellään painokertoimet niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perus-

teella. Valtionrahoituksen määräytymisperusteet tarkistetaan 4 vuoden välein. 

(Alueuudistus 2016/sote-uudistus/rahoitus.) 

Palvelurakenneuudistukseen liittyy myös tietojärjestelmien ja sähköisten pal-

velujen uudistus. Tietojärjestelmien tulee tukea asiakkaita ja ammattilaisia mahdol-

lisimman hyvin ja niiden toimivuus vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja yhdenver-

taisuuteen. Tiedonhallintaan tarvitaan kansallista ohjausta ja maakuntien välistä yh-

teistyötä. Digitalisaation avulla palveluja voidaan tuottaa uudella tavalla sekä kan-

nustaa asiakkaita pitämään yllä toimintakykyään ja terveyttään. Tulevaisuudessa 

olisi mahdollisesti 2–3 potilas- ja asiakastietojärjestelmää, jotka tukevat ja tehosta-

vat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. (Alueuudistus 2016 /sote-uudistus/di-

gitalisaatio.) Sähköisen asioinnin valmiuksia kuitenkin puuttuu iäkkäiltä, matalan 

koulutuksen saaneilta ja työelämän ulkopuolella olevilta, mikä aiheuttaa eriarvoi-

suutta. Terveydenhuollossa saattaakin aueta uusia työtehtäviä, kun asiakkaiden tar-

peet täytyy tunnistaa ja räätälöidä tarpeita vastaavia palveluja. Esimerkiksi verkko-

sivujen kautta tapahtuva tunnisteeton neuvonta saattaa tulevaisuudessa laajentua. 

(THL 2016.) Hoito- ja palveluketjujen integraatio tarkoittaa hoidon järjestämistä 

niin, että eri palvelutuottajilla on sujuva yhteys ja tarjotut palvelut ovat kustannus-

vaikuttavia kokonaisuuksia, joissa voi olla useita palveluntuottajia (Alueuudistus 

2016/sote-uudistus/integraatio). 

Työnjaon kannalta palvelurakenneuudistus tuo monia uusia haasteita. Mikäli 

vaativaa hoitoa keskitetään, miten saadaan riittävä osaaminen näihin keskuksiin ja 

miten saadaan osaajat pysymään tulevaisuudessa? Työpaikan houkuttelevuus saat-

taa ainakin osaltaan olla kiinni työn sisällöstä, selkeistä tehtäväkuvauksista ja sel-

keistä työnjaon rajoista. Palvelurakenneuudistus tulee muuttamaan hoitohenkilö-

kunnan työtä. Moniammatillinen työote korostuu palvelujen integroitumisen myötä. 

Tämä edellyttää henkilöstön motivoitumista ja sitoutumista uusiin toimintatapoihin. 

(Vrt. Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016.) Tulevaisuudessa potilas on keskiössä 
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ja entistä tietoisempi omasta hoidostaan ja sairaanhoitajan rooli muuttuu omahoi-

don tukemiseksi. Robotit korvaavat monet nykyiset rutiinitehtävät. Robottien suun-

nitteluun ja toteutukseen sairaanhoitajat antavat oman tieteenalansa tietoperustan. 

Sairaanhoitaja on tulevaisuudessa mentori, kumppani ja valmentaja. Potilas saa 

palveluja verkostomaisesti, ja tämä edellyttää sairaanhoitajalta palvelukokonai-

suuksien hallintaa. (Hahtela & Meretoja 2017, Salanterä 2017.) 

3.3 Hoitotyön johtaminen 

Sairaalat ovat vahvoja asiantuntijaorganisaatioita, joiden rakenne on perinteisesti 

ollut hierarkkinen byrokratia (Virtanen 2010, Syväjärvi ym. 2012). Niitä johdetaan 

myös edelleen varsin keskusjohtoisesti (vrt. Viitanen & Lehto 2005). Tämän tutki-

muksen lähiesimiehet eli osastonhoitajat ovat hierarkkisen johtamisrakenteen alim-

malla portaalla. Heillä on esimiehinään hoitajataustaiset ylihoitajat, jotka ovat tu-

losaluejohtajan alaisia viranhaltijoita. Lääkäreiden esimiehinä toimivat lääkäritaus-

taiset johtajat. Linjaorganisaatiot siis määräytyvät ammattikunnan edustuksen mu-

kaan (vrt. Syväjärvi ym. 2012). Toinen jako perustuu sairaaloiden erikoisaloihin, 

joiden sisällä vallitsevat vahvat erikoisalakohtaiset ammatti-identiteetit ja alakult-

tuurit. Eri erikoisaloilla kohtaavat toisensa eri tieteenalat: terveystieteet, sosiaali-

tieteet, ravitsemustiede ja lääketieteen eri erikoisalat (Niiranen 2016). Johtaminen 

on haasteellista johtuen sairaaloiden kompleksisuudesta ja siitä, että johtajia on mo-

nessa eri linjassa ja johtajina toimivat ammattilaisetkin ovat jakautuneet moniin eri 

kategorioihin (Virtanen 2010, Syväjärvi ym. 2012.) Keskijohdossa (sekä hoitajat 

että lääkärit) voidaan kliininen työ nähdä palkitsevammaksi kuin varsinainen joh-

tamistyö. Tämä on mahdollista, sillä monesti johtamistehtäviin edetään substanssi-

osaamisen kautta. (Vrt. Syväjärvi ym. 2012.)  

Tulevaisuuden uudistukset asettavat johtamisen suurten haasteiden eteen. La-

kiluonnoksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta määritellään toiminnan 

johtamisesta muun muassa seuraavaa: ”Toiminnan johtamisessa olisi oltava sel-

laista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon ja huolenpidon 

kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen ke-

hittämistä. Tämä tarkoittaa, että johtamisen tulisi tukea potilaiden ja asiakkaiden 

laadukasta ja turvallista hoidon ja huolenpidon kokonaisuutta….” (Lakiluonnos 

sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 2016). 

On vaikeaa ajatella, mitkä johtamisen opit tai mallit ovat juuri tällä hetkellä 

kaikkein tärkeimpiä ja onko joku toista tärkeämpi. Edellä olevasta lakiluonnoksesta 
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voi päätellä, että ainakin riittävää asiantuntemusta tarvitaan. Asiantuntemusta tar-

vitaan terveydenhuollon alalta, mutta myös johtamisen alalta (vrt. Kekomäki 2010). 

Syväjärven ja Pietiläisen (2016) mukaan valmiiden, yksiselitteisten johtamisoppien 

aika terveydenhuollossa on ohi ja on tarpeen tarkastella ihmisten välistä dynamiik-

kaa ja vuorovaikutusta.  

Työnjaon näkökulmasta otan tässä kuitenkin esille muutaman keskeisen johta-

misen suuntauksen, joiden avulla työnjakoa voitaisiin edistää, helpottaa ja sujuvoit-

taa. Työnjaon määritelmän perusteella ainakin osaamisen johtaminen on keskeistä, 

koska työnjaon järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla vaatii osaamisen ke-

hittämistä, varmistamista ja hyödyntämistä (vrt. Oikarinen & Pihkala 2010). Osaa-

misen johtaminen on organisaation inhimillisen pääoman lisäämistä, vaalimista ja 

hyödyntämistä (Viitala 2002), jotka kaikki ovat keskeisiä tekijöitä työnjaon kehit-

tämisessä. Oikea työnjako lähtee eri ammattiryhmien välisestä osaamisesta. Jokai-

nen työntekijäryhmä keskittyy siihen tehtävään, johon on saanut koulutuksen. Esi-

miehen tehtävänä on saada jokaisen voimavarat esille ja ohjata työyhteisöä organi-

saation perustehtävään (Juuti & Vuorela 2015). 

Toisena johtamisen suuntauksena nousee esiin muutoksen johtaminen. Tervey-

denhuollon ulkoisen ympäristön nopeat muutokset, kuten tuleva palvelurakenneuu-

distus ja potilaiden valinnanvapaus, vaikuttavat kaikkien terveydenhuollon työnte-

kijöiden työhön ja työnjakoon jossakin määrin. Äkillisiä muutoksia (esim. sairaan-

sijojen sulkemiset, koko sairaalan lakkauttaminen) tulee yhä useammin. Tervey-

denhuollon johtajat kamppailevat koko ajan supistuvien resurssien kanssa vaati-

muksena tehdä ”vähemmällä enemmän” (vrt. Schmidt ym. 2017), joten muutosjoh-

taminen on jo tällä hetkellä voimakkaasti painottunut hoitotyön johtajien työssä 

(vrt. Myllärinen 2014). Työnjaon näkökulmasta on tullut esiin myös entisten mal-

lien (työnjakomallien) toimimattomuus ja riittämättömyys tänä päivänä. Esimer-

kiksi lähihoitajilla on uutta osaamista, jota ei pystytä täysimääräisesti hyödyntä-

mään (vrt. Myllärinen 2014). Työnjaon kehittäminen on yksi osa tulevaa palvelu-

rakenneuudistusta. Uudistuksessa henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella 

tulevien maakuntien palvelukseen (Alueuudistus 2016/sote-uudistus/henkilöstö). 

Osa yksiköistä yhdistyy ja samalla myös työyhteisöjen kulttuuriset ominaisuudet 

yhdistyvät. Kokkisen (2013) tutkimuksessa rakennemuutokset muodostivat huo-

mattavan riskin työkyvyn huonontumiseen niillä työntekijöillä, jotka kokivat muu-

tokset ei-ymmärrettäviksi ja osallistumismahdollisuutensa huonoiksi. Nykyiseen 

palvelurakenneuudistuksen suunnitteluun ei monellakaan hoitohenkilökuntaan 

kuuluvalla ole ollut mahdollisuuksia vaikuttaa (Jolanki & Sinervo 2016). Jensenin 

ja Sørensenin (2017) tutkimuksessa hoitotyön johtajan läsnäolo rakennemuutoksen 
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aikana lisäsi työtyytyväisyyttä hoitajien keskuudessa. Läsnäolo antaa muutokselle 

kasvot ja vaikuttaa ilmapiiriin. Lähiesimiesten pitää pystyä perustelemaan alaisil-

leen, miksi muutos tehdään ja mitä se käytännössä tarkoittaa. (Virtanen & Stenvall 

2011.) Vuorinen (2008) on tutkinut muutosjohtamista suomalaisissa yliopistosai-

raaloissa. Tutkimuksen mukaan osastonhoitajien muutosjohtaminen painottuu pe-

rustehtävän suorittamisen turvaamiseen. Osastonhoitajat näyttävät toiminnalle 

suuntaa osallistumalla ja olemalla tavoitettavissa, ja heidän johtamisensa on harkit-

sevaa, maltillista ja konkreettista. (Vuorinen 2008.) Muuttuva työnjako on muutos 

muiden muutosten joukossa. Johtajan työ on suunnan näyttämistä, edellytysten luo-

mista, palkitsemista ja kannustamista. (Lehti 2010.) 

Tällä hetkellä työssä olevat jakautuvat ikäluokkiin: suuret ikäluokat (baby boo-

mers) 1943–1960, X-sukupolvi 1960–1980 ja Y-sukupolvi 1980–2000. Työnjaon 

kehittäminen kolmen eri sukupolven välillä, joiden arvomaailma ja asenteet eroavat 

toisistaan, vaatii ikäjohtamisen tuntemusta (vrt. Tuomi & Sumkin 2012). Ikäjohta-

misella tarkoitetaan työpaikan henkilöstöjohtamista siten, että huomioidaan ikä-

sidonnaiset tekijät ja hyödynnetään ikätietoutta (Lundell ym. 2011). Eri-ikäisten 

suhtautuminen työhön ja odotukset johtamiselta ovat erilaiset. Suuren ikäluokan 

työmoraali on korkea ja työ on keskeinen elämänalue. (Gursoy ym. 2008, Nuutinen 

ym. 2013.) Peräti kaksi kolmasosaa 56–65-vuotiaista ja kolme neljäsosaa yli 65-

vuotiaista mieltää työn elämän keskeisimmäksi sisällöksi (Haavisto 2010). He ovat 

kasvaneet hierarkkisissa ja autoritäärisissä järjestelmissä, mutta arvostavat kuiten-

kin kollegiaalista ja konsensusta hakevaa johtamistapaa (Gursoy ym. 2008, Nuuti-

nen ym. 2013, Ahonen ym. 2015a). X-sukupolvelle tärkeää ovat hyvä palkka ja 

hyvät etenemismahdollisuudet. He arvostavat itsenäisyyttä ja mielenkiintoista 

työtä, mutta haluavat ennen kaikkea nauttia elämästä ja heille motto on: työasiat 

jätetään työpaikalle. He haluavat tehdä monia asioita yhtä aikaa ja niin, että voivat 

hyödyntää viimeisintä teknologiaa. He kyseenalaistavat helposti auktoriteetit ja jos 

he eivät saa, mitä haluavat, työpaikan vaihto ei yleensä ole ongelma. (Gursoy ym. 

2008.) Y-sukupolvelle tärkeää ovat verkostot ja yhteistyö, ja he odottavat myös 

johtajalta henkilökohtaista vuorovaikutusta, läsnä olemista ja jatkuvaa palautetta. 

He ovat monien asioiden yhtäaikaisessa hallinnassa jopa parempia kuin X-suku-

polvi ja myös heille teknologia on tärkeää. He eivät välttämättä sitoudu kovin hyvin, 

sillä työ ei ole heille ensisijainen, vaan perhe ja ystävät. (Gursoy ym. 2008, Nuuti-

nen ym. 2013.) Näiden kolmen erilaisen sukupolven johtaminen on haaste. Jokai-

sella sukupolvella on jotain hyvää tarjottavana, ja oikein johdettuina he tuovat tuon 
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hyvän esille ja työyhteisön käyttöön. Johtajalta vaaditaan arvostavaa vuorovaiku-

tusta ja kykyä synnyttää kuulluksi tulemisen tunnetta eri ikäryhmissä. (Gursoy ym. 

2008, Ahonen ym. 2015a.)  

Työnjaon näkökulmasta ikääntyneiden työntekijöiden osaamisen vahvuuksia 

tulee hyödyntää. Meretojan ym. tutkimuksessa (2015) sairaanhoitajan pätevyydellä 

ja työkokemuksen pituudella oli selvä yhteys. Vanhimmat, joilla oli eniten työko-

kemusta, arvioivat pätevyytensä parhaimmaksi kaikilla hoidon osa-alueilla (Mere-

toja ym. 2015). Lammintakasen ja Kivisen (2012) tutkimuksessa vanhemmilla hoi-

tajilla oli taitoja ja kokemusta ja tietynlainen yksintyöskentelyn kulttuuri, kun taas 

nuoremmilla oli uusia ideoita ja teoriatietoa ja halu jakaa tietoa. Ikääntyminen on 

siis mahdollisuus ja osa työyksikön monimuotoisuutta. Johtajuuden näkökulmasta 

ikäkeskustelu ei pitäisi olla vain ikääntyneille suunniteltuja erityisratkaisuja, vaan 

kaikkien ikäryhmien tulisi olla kiinnostavia. Myös työuran alkupuolella olevalla 

nuorella jaksamis- tai työkykyongelmat voivat olla ikälähtöisiä, joita voidaan joh-

tamisen avulla ratkaista. (Halme & Aaltio 2011.) Kaikenikäisille taataan mahdolli-

suus tasapuoliseen rekrytointiin, täydennyskoulutukseen ja urakehitykseen (Boehm 

ym. 2014).  

Tulevaisuudessa entistä enemmän painottuvia johtamisen suuntauksia ovat 

varmasti myös tiedolla johtaminen ja näyttöön perustuva johtaminen. Nykyisin joh-

tamisessa tarvittava tieto on suurelta osin taaksepäin katsovaa ja tietoa täytyy kerätä 

eri lähteistä (Klemola ym. 2014). Työnjaon näkökulmasta tarvittaisiin ajantasaista 

ja helposti saatavaa tietoa muun muassa osaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden 

työvoiman tarpeista sekä palveluverkostojen kehittämistä varten palvelutarpeen 

kysyntäennusteesta. Tietojohtaminen tarkoittaa tiedon tuottamista, esittämistä, va-

rastoimista, siirtoa, muuntoa ja soveltamista, ja tiedolla johtamisen käsite viittaa 

prosessiin, jossa hiljaista ja näkyvää tietoa hankitaan, järjestellään ja käytetään or-

ganisaation hyväksi (Saranto & Kuusisto-Niemi 2015, s. 221). Lisäksi käytetään 

myös käsitettä tietoperustainen johtaminen, jossa johtajan rooli on koota ja käsitellä 

eri lähteistä tulevaa tietoa sekä hyödyntää kokemustietoa ja sosiaalista vuorovaiku-

tusta tiedon ympärille (Vakkala & Palo 2016). Tietoperustaisessa johtamisessa ei 

ole kyse pelkästään tietojärjestelmistä, vaan myös tiedon käyttäjän huomioimisesta 

ja sosiaalisista verkostoista. Sairaalamaailman hierarkkisessa järjestelmässä on tär-

keää, että johtajan toiminta on tietoista, harkittua ja jatkuvasti kehittyvää tiedon ja 

tietoperustaisuuden suhteen sekä myös sosiaalisten kontekstien merkitysten suh-

teen. (Vakkala & Palo 2016.) Tietoperustainen käsite on lähellä näyttöön perustu-

van johtamisen (engl. evidenced based management) käsitettä, jossa painotetaan 
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tutkittua tietoa johtamisen perustana (Vakkala & Palo 2016). Johtajat kuitenkin har-

voin käyttävät tutkittua tietoa, vaikka tietoa olisi tarjolla (Pfeffer & Sutton 2006). 

He vetoavat moniin erilaisiin syihin, kuten esimerkiksi ”tieto ei ole sopivaa meille, 

tietoa on liian paljon, hyvää tietoa on liian vähän tai tiedolla yritetään johtaa har-

haan jne.” Pfeffer ja Suttonin (2006) mukaan ne johtajat, jotka arvostavat sitä, ett-

eivät tiedä, ovat parhaita näyttöön perustuvan johtamisen esikuvia. 

Terveydenhuollossa kirjataan päivittäin suuri määrä tietoa erilaisiin tietojärjes-

telmiin. Niiden kerääminen on kuitenkin turhaa, ellei niitä pystytä hyödyntämään. 

Tietovarantojen ensisijainen käyttötarkoitus on kliininen työ, mutta myös tutkimus 

ja johtaminen. Tietoja analysoimalla ja yhdistelemällä saadaan organisaation toi-

minta ja kehittämiskohteet näkyviksi. (Jylhä & Kinnunen 2008.)  

Suomessa hoitohenkilökunnalle ei ole määritelty tiedonhallinnan osaamisvaa-

timuksia, mutta tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaista e-osaamista (Rajalahti ym. 

2014). Tiedonhallinnan ja osaamisen kehittymistä edistävinä tekijöinä nähtiin suo-

malaisista sairaaloista kerätyssä aineistossa hyvä hoitotyön substanssin osaaminen, 

kiinnostus uuden oppimiseen, avoin tiedonkulku, toimivat tietojärjestelmät ja työ-

yhteisön tuki. Tiedonhallinnan osaamisen kehittymistä estävänä tekijänä oli johta-

misosaamisen puute. Tämä näkyi puutteena resursseissa, yhteistoiminnassa ja si-

toutumisessa sekä asenteellisuutena. (Rajalahti ym. 2014.)  

3.4 Yliopistosairaalan toimintaympäristö työnjaon näkökulmasta 

Tutkimuksen kohteena olevassa sairaanhoitopiirissä yleisin tehtävänimike vuonna 

2016 oli sairaanhoitaja, joita oli 2 258 henkilöä. Lähihoitaja-nimike oli neljänneksi 

yleisin ja heitä oli 306 henkilöä. (PPSHP 2016a.) Sairaanhoitajien, kätilöiden ja 

röntgenhoitajien osuus vakansseista vuodeosastoilla oli 71–100 prosenttia, polikli-

nikoilla 45–100 prosenttia, toimenpideyksiköissä 95–100 prosenttia ja teho-osas-

toilla 89–95 prosenttia. Yksittäisissä työvuoroissa prosentuaalinen osuus voi kui-

tenkin olla matalampi, sillä usein sairaustapauksissa sijaisena on nimikesuojattu 

ammattihenkilö tai terveydenhuollon opiskelija. Poliklinikoilla matalia laillistettu-

jen osuuksia selittävät yksittäiset poliklinikat, kuten esimerkiksi hammas- ja suu-

sairauksien poliklinikka, jossa työskentelee paljon hammashoitajia, tai esimerkiksi 

silmätautien poliklinikka, jossa työskentelee paljon muita ammattinimikkeitä (esim. 

valokuvaaja) kuin sairaanhoitajia. (Liljamo ym. 2015.) Kuitenkin sairaanhoitajien 

osuus on keskimäärin yli 80 prosenttia, jota voidaan pitää hyvänä (vrt. Aiken 2014).  
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Tutkimuskohteena ollut sairaanhoitopiiri on suosittu työpaikkana. Omaehtoi-

nen vaihtuvuus oli vain 2,8 prosenttia vakinaisen henkilöstön määrästä ja 83 pro-

senttia irtisanoutuneista voisi ajatella palaavansa töihin sairaanhoitopiiriin tai suo-

sittelevansa työpaikkaa tuttavilleen. (PPSHP 2016a.) Sairaanhoitopiirissä on saatu 

sairaanhoitajan toimiin sairaanhoitajia, eikä heitä ole tarvinnut korvata muilla hen-

kilökuntaryhmillä. Saattaa olla, että tämä on osasyynä siihen, että työnjakoasiat 

ovat pitkään olleet varsin stabiileja ja muutoksia on tullut lähinnä hoitohenkilökun-

nan ja tukipalvelujen työnjakoon. Työnjako nimikesuojattujen ja laillistettujen am-

mattihenkilöiden välillä on riippuvainen tulosyksiköstä ja jopa yksittäisestä osas-

tosta. Vuosina 2013–2014 tehdyn henkilöstömitoituksen yhteydessä selvitettiin ni-

mikesuojattujen ammattihenkilöiden työnkuvaa. Työnkuva oli laajin psykiatrian ja 

lasten yksiköissä sekä Oulaskankaan sairaalassa. Kuten laillistetuilla ammattihen-

kilöillä niin myös nimikesuojatuilla oli runsaasti ei-hoidollisia tehtäviä, vaikka hoi-

tohenkilöstön ja tukipalvelujen välistä työnjakoa on kehitetty jo useita vuosia (Lil-

jamo ym. 2015). Selvityksen mukaan sekä sairaanhoitajat että lähihoitajat tekivät 

paljon ajanvaraustyötä; aikojen vaihtoja ja peruutuksia. Lisäksi oli paljon toisen 

ammattiryhmän perehdyttämistä (lääkärit, sairaalahuoltajat) ja perään katsomista, 

siivoustyötä, laitehuoltoa, ruokahuoltoa, potilaskuljetuksia ja näytekuljetuksia. 

Vain yhdessä yksikössä nimikesuojatut olivat kokonaan huoltotehtävissä eli eivät 

tehneet lainkaan hoitotyötä. Oli myös yksiköitä, joissa nimikesuojatuilla ammatti-

henkilöillä oli laajaa erikoisosaamista vaativia tehtäviä, kuten kipsaukset, allergia-

testit, puhallustestit, spirometria, videotelemetria, haavanhoito, kuuloseulat ym. 

Monissa yksiköissä nimikesuojatut ammattihenkilöt olivat jo suorittaneet lääkehoi-

don tentin ja toteuttivat lääkehoitoa jo osittain. (Liljamo ym. 2015.)  

Tutkimuksen kohteena olevassa sairaalassa välittömän ja välillisen hoitotyön 

osuus on mitattu viimeksi vuonna 2000, jolloin välittömän työn osuus oli 61 pro-

senttia ja välillisen työn osuus 35 prosenttia ja henkilökohtainen aika 4 prosenttia 

(Kaustinen 2011). Henkilöstömitoitushankkeessa tuli esille niin paljon välillisiä 

tehtäviä, että todennäköisesti tuo välittömän potilashoidon osuus on laskenut. Sitä 

puoltaa myös Antinahon ym. (2015) tutkimus, jossa välittömän hoitotyön osuus oli 

vain alle puolet työajasta suomalaisessa sairaalassa.  

3.5 Nimikesuojatut hoitotyön ammattihenkilöt 

Nimikesuojatuilla ammattihenkilöillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa erikoissai-

raanhoidon somaattisissa aikuisyksiköissä työskenteleviä perushoitajia, lähihoita-

jia, lastenhoitajia ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia. 
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Nykyinen sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutus alkoi 1993, ja sillä py-

rittiin vastaamaan väestön muuttuneisiin palvelutarpeisiin sekä uudistamaan jul-

kista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lähihoitajatutkintoon yhdistettiin kymmenen 

aikaisempaa toisen asteen ammatillista tutkintoa. Edeltäneet terveydenhuollon tut-

kinnot olivat perushoitaja, mielenterveyshoitaja, hammashoitaja, lastenhoitaja, jal-

kojenhoitaja, kuntohoitaja ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja. Edeltäneet so-

siaalihuollon tutkinnot olivat kehitysvammaisten ohjaaja, kodinhoitaja ja päivähoi-

taja. Hoitotyön nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ovat terveydenhuollon ammat-

tihenkilöistä annetun asetuksen mukaan lähihoitaja ja jalkaterapeutti. Vuonna 2008 

tuli voimaan asetusmuutos, jonka perusteella osa nimikkeistä poistettiin asetuk-

sesta, koska koulutusta ei enää järjestetä Suomessa. Näitä nimikkeitä ovat apuhoi-

taja, hammashoitaja, jalkojenhoitaja, kuntohoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimes-

tari-sairaankuljettaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja ja perushoitaja. 

(Asetus 1338/2007, Valvira 2008.) Heidät katsotaan kuitenkin edelleen terveyden-

huollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamiksi terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiksi ja heillä on oikeus käyttää ammattinimikettään. Nimike-

suojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla 

on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito, mutta heillä 

ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. (Finlex 1994, 

Valvira 2008.) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (Finlex 1994) määrittää 

ammattitoiminnan edellyttämän koulutuksen ja muun ammatillisen pätevyyden, ja 

sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antaa oikeuden Suomessa 

ja ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattilaisille harjoittaa terveyden-

huollon ammattia Suomessa (Valvira 2008). 

Nykyiset lähihoitajaopinnot muodostuvat ammatillisen tutkinnon osista (70 

osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp), vapaasti valittavista tutkinnon 

osista (10 osp), osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta (50 osp) ja valinnaisesta 

tutkinnon osasta (15 osp). Osaamisalaopinnot voi valita kymmenestä eri vaihtoeh-

dosta: asiakaspalvelu ja tietohallinta, ensihoito, jalkojen hoito, kuntoutus, lasten ja 

nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, 

suun terveydenhoito, vammaistyö ja vanhustyö (Hakala ym. 2011, Opetushallitus 

2014).  

Sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskenteli 386 364 henkilöä vuoden 2013 lo-

pussa, joista 73 prosenttia julkisella sektorilla. Lähihoitajakoulutuksen saaneiden 

määrä on kasvanut vuodesta 2000 yli 40 prosenttia. Lähihoitajanimikkeistä 83 282 

työskenteli sosiaalipalveluissa ja 33 206 terveyspalveluissa. (THL 2015.)  
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Lähi- ja perushoitajien päätyö terveydenhuollossa on asiakkaan tai potilaan 

päivittäisten toimintojen tukeminen ja tulevaisuudessa myös entistä enemmän hy-

vinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elämänkulun eri vaiheiden ymmärtämi-

nen. Tulevaisuuden osaaminen muodostuu ammatillisesta kasvusta ja oppimisesta, 

ammattietiikasta, ammatillisesta vuorovaikutuksesta sekä hoito-, huolenpito- ja 

kasvatustyöstä. (Hakala ym. 2011.) 

3.6 Laillistetut hoitotyön ammattihenkilöt 

Suomessa laillistettuja hoitotyön ammattihenkilöitä ovat sairaanhoitaja, kätilö, ter-

veydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja ja suuhygienisti. 

Tässä tutkimuksessa laillistetuilla ammattihenkilöillä tarkoitetaan erikoissairaan-

hoidon somaattisissa aikuisyksiköissä työskenteleviä sairaanhoitajia, kätilöitä ja 

röntgenhoitajia. Näitä ammatteja, joihin Valvira myöntää hakemuksen perusteella 

laillistuksen, saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. (Valvira 2008.)  

Laillistettujen hoitotyön ammattihenkilöiden koulutus tapahtuu ammattikor-

keakouluissa lukio-opintojen jälkeen tai peruskoulupohjalta suoritetun toisen as-

teen koulutuksen jälkeen. Sairaanhoitaja- ja röntgenhoitajaopinnot ovat laajuudel-

taan 210 opintopistettä (op) ja kestävät noin 3,5 vuotta. Sairaanhoitajien minimi-

osaamisen Suomessa ja 27 EU-maassa sekä 3 EEA-maassa (Islanti, Lichtenstein, 

Norja) määrittää EU:n ammattipätevyysdirektiivi. Sen mukaan koulutuksen tulee 

kestää vähintään kolme vuotta ja opetusta tulee olla vähintään 4 600 (180 op) tuntia. 

Sairaanhoitajakoulutus on Suomessa siis 30 op laajempi kuin EU-direktiivi edel-

lyttää. Kätilöopinnot ovat laajuudeltaan 270 op ja kestävät noin 4,5 vuotta, ja käti-

löillä on myös sairaanhoitajan pätevyys. Nämä ammattilaiset toimivat oman alansa 

käytännön hoitotyössä kehittäen, arvioiden ja toteuttaen hoitotyötä entistä enem-

män näyttöön perustuen. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen edellyttää 

kykyä yhdistää erilaista tietoa ja kyseenalaistaa vallitsevia hoitokäytäntöjä. (STM 

2012, Eriksson ym. 2015.)  

Tulevaisuudessa yhä useampi sairaanhoitaja toteuttaa laajavastuista hoitotyötä 

(engl. advanced practice nursing). Laajavastuisen hoitotyön asiantuntija on laillis-

tettu sairaanhoitaja, joka pystyy vaativaan, itsenäiseen päätöksentekoon ja omaa 

maisteritasoiset tiedot, taidot ja pätevyyden (NNCC 2014, Kotila ym. 2016a). Hän 

on hoitotyön asiantuntija ja erikoistunut jollekin kliinisen hoitotyön alueelle. Suo-

messa tehtävään liittyvä terminologia on ollut pitkään epäselvä. Sairaanhoitajalii-

ton asiantuntijatyöryhmä on raportissaan (Kotila 2016a) määritellyt kansainvälisen 
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APN (advanced practice nurse) -käsitteen ja kuvannut, millaisissa tehtävissä ja mil-

laisilla nimikkeillä APN-sairaanhoitajat voivat toimia. Tehtäviä on kehitetty, jotta 

voitaisiin nopeuttaa ja parantaa potilaiden hoitoon pääsyä, parantaa hoidon laatua, 

kehittää lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa sekä saada kustannussäästöjä. 

(Kotila ym. 2016a.) Räsäsen ym. (2016) tutkimuksessa kliinisen asiantuntijan kou-

lutusohjelmassa opiskelevat sairaanhoitajat toivat esseiden kautta esille asiantunti-

jasairaanhoitajan osaamisen sisältöä. Tutkimuksen mukaan osaaminen muodostui 

seuraavista osa-alueista: substanssi-asiantuntija, potilaan asianajaja, kollegoiden 

mentori, valmentaja, innovatiivinen kehittäjä ja vaikuttaja (Räsänen ym. 2016). Tu-

levaisuudessa hoitotyön johtamista haastaa näiden osaamisalueiden hyödyntämi-

nen ja näkyväksi tekeminen.  
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4 Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Työnjaon tutkimus Suomessa on ollut hajanaista. Suurin osa tutkimuksista keskit-

tyy hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden väliseen työnjakoon. Hoitohenkilökunnan 

keskinäisestä työnjaosta on tehty erilaisia selvityksiä, mutta hyvin niukasti varsi-

naisia tieteellisiä tutkimuksia. Kansainvälinen tutkimus kärsii työnjako-käsitteen 

epäselvyydestä. Työnjakoon viitataan useilla eri termeillä tai työnjakoon liittyviä 

asioita on monien eri termien alla. Tässä tutkimuksessa työnjaolla tarkoitetaan 

koko työyhteisön kehittämistä siten, että toiminta ja tehtävät järjestetään tarkoituk-

senmukaisella tavalla hoidon kokonaisuuden ja eri ammattiryhmien välisen osaa-

misen näkökulmasta (Hukkanen & Vallimies-Patomäki 2005). Tutkimuksessa kes-

kitytään nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ja laillistettujen ammattihenkilöi-

den työnjaon rajapintaan, koska usein juuri rajapinnoilla olevat asiat ovat haastavia. 

Terveydenhuollon muuttuva toimintaympäristö ja tuleva palvelurakenneuudistus 

vaikuttavat työnjakoon monilla eri sektoreilla. Kuviossa 1 on esitetty yhteenveto 

tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista.  
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Kuvio 1. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 
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5 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja analysoida työnjakoa välittömään poti-

lashoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan välillä, kuvailla ja analysoida nimike-

suojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon rajapintaa sekä työnjaon 

kehittämisen haasteita ja esteitä. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa nimikesuojat-

tujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden välisestä työnjaosta. Tavoitteena on li-

säksi tuottaa tietoa työnjaon kehittämisen haasteista ja esteistä. Tutkimuksen ete-

neminen on kuvattu kuviossa 2.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten työaika jakautuu ja millaista on työnjako välittömään potilashoitoon 

osallistuvan henkilökunnan välillä sairaalan somaattisissa aikuisyksiköissä? 

(Osatutkimus I) 

2. Mistä tehtävistä nimikesuojattujen ammattihenkilöiden työnkuva muodostuu 

nimikesuojattujen itsensä, laillistettujen ammattihenkilöiden ja heidän esimies-

tensä arvioimana? (Osatutkimus II)  

3. Mitä haasteita ja esteitä nimikesuojatut ammattihenkilöt, laillistetut ammatti-

henkilöt ja esimiehet arvioivat olevan työnjaon kehittämisessä? (Osatutkimus 

III)  
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Kuvio 2. Tutkimuksen eteneminen.  
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6 Tutkimuksen tieteenfilosofia 

Tässä osiossa esittelen tutkimukseeni liittyviä tieteenfilosofisia suuntauksia ja te-

kemiäni valintoja. Tieteenfilosofisilla suuntauksilla tarkoitetaan niitä ajattelutapoja, 

jotka ovat ohjanneet tutkimukseni strategisia valintoja, aineistonhankinta- ja ana-

lyysimenetelmiäni. Tieteenfilosofian taustalla ovat tutkimuskohteen olemassa-

oloon ja metodien valintaan liittyvät perusoletukset, joihin viitataan ontologian ja 

epistemologian käsitteillä. Ontologia eli oppi olevasta vastaa käsitykseen tutkitta-

vista ilmiöistä, ja se tarkastelee todellisuuden peruselementtejä ja rakennetta. (Nii-

niluoto 1999, Raunio 1999.) Epistemologia eli tieto-oppi tutkii tiedon käsitettä, tie-

don alkuperää ja tiedon saavuttamisen mahdollisuuksia (Niiniluoto 1999). 

Tämän tutkimuksen vallitsevana paradigmana on pragmatismi, koska tässä tut-

kimuksessa korostetaan tiedon käytännöllistä luonnetta ja tutkimus on saanut al-

kunsa käytännön tarpeesta (vrt. Johnson ym. 2007, Sormunen ym. 2013). Tutkija 

on työroolissaan havainnut, että osa vastavalmistuneista lähihoitajista ei ollut tyy-

tyväisiä työtehtäviinsä, jotka he kokivat saatua koulutusta suppeammiksi. Toinen 

konkreettinen havainto oli henkilöstömitoituksen yhteydessä esiin tulleet hoitohen-

kilökunnan lukuisat ei-hoidolliset tehtävät. Näistä asioista syntyi halu tutkia työn-

jakoa. 

Pragmatismi ei kuitenkaan yksin riitä selittämään kaikkia ontologisia lähtökoh-

tia. vaan ontologiset lähtökohdat ovat myös sosiaalisessa konstruktionismissa. So-

siaalisen konstruktionismin mukaan ihminen ei ole irrallinen olento vaan osa häntä 

ympäröivää sosiaalista todellisuutta. Tässä tutkimuksessa ihmiset eivät ole irrallisia 

vaan osa organisaatiotaan ja esimerkiksi johtaminen muodostuu johtajan ja työnte-

kijöiden välisestä vuorovaikutuksesta. (Rissanen & Hujala 2011.) Käsitykseni tut-

kittavasta ilmiöstä eli työnjaosta ja siihen vaikuttavista asioista sekä ennakkoajatus 

saavutettavan tiedon käytännöllisestä luonteesta vaikuttivat tapaustutkimuksen va-

lintaan tutkimusstrategiaksi sekä monimenetelmäisen tutkimusotteen käyttöön ai-

neiston hankinnassa ja analyysissä.  

Tutkimukseni määrällinen tutkimusosio pohjautuu postpositivistiseen tieteen-

filosofiaan. Sen mukaisesti ymmärrän, että totta on se, joka voidaan konkreettisesti 

tavoittaa, mutta ymmärrän myös, että täyttä objektiivisuutta on mahdotonta saavut-

taa (vrt. Metsämuuronen 2008, Polit & Beck 2012). Tutkimukseni laadullinen 

osuus pohjautuu osittain hermeneuttiseen ja osittain fenomenologiseen tieteenfilo-

sofiaan. Tutkimuksen kohde pyritään näkemään oikeassa historiallisessa ja situatio-

naalisessa ympäristössä (vrt. Hankamäki 2003, s. 165). Hermeneuttisen tieteenfi-

losofian mukaisesti ymmärrän, että tutkimukseen osallistujat ovat historiallisesti ja 
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sosiaalisesti sidoksissa organisaatioonsa ja antavat asioille merkityksiä ja tulkintoja 

sen mukaisesti (vrt. Polit & Beck 2012).  

Tutkimuksen pragmaattinen taustafilosofia tulee esille koko tutkimuksen liik-

keellepanevana voimana. Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat on kuvattu 

kuviossa 3. 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat. 
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7 Tutkimuksen toteuttaminen 

7.1 Tutkimuksen lähestymistavat 

Tutkimuksessa tutkimusongelmia lähestyttiin monimenetelmäisesti, koska ilmiö 

oli kompleksinen, eikä siihen olisi saatu vastauksia vain yhtä tutkimusmenetelmää 

käyttäen (vrt. Sormunen ym. 2013). Monimenetelmäinen tutkimusote (mixed met-

hod) on Johnsonin (2007) määritelmän mukaan tutkimustyyppi, jossa tutkija tai 

tutkijaryhmä yhdistää elementtejä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähesty-

mistavoista (esim. laadullinen ja määrällinen tiedonkeruu, analyysi ja päättelytek-

niikat) saavuttaakseen syvän ja laajan ymmärryksen.  

7.1.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Tässä tutkimuksessa yhtenä tutkimusmenetelmänä oli systemaattinen kirjallisuus-

katsaus, koska haluttiin kartoittaa ja yhdistää tutkittua tietoa työnjaosta (vrt. Pet-

ticrew 2001, Aromataris & Pearson 2014). Katsauksen aluksi määriteltiin tutkimus-

kysymykset sekä niihin perustuvat sisäänotto- ja poissulkukriteerit (Aromataris & 

Pearson 2014) (taulukko 1).  

Taulukko 1. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhakuprosessin sisäänotto- ja 

poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Laadullinen tai määrällinen tutkimus 

Alkuperäinen, vertaisarvioitu tutkimus 

Rooleja, tehtäviä tai työnjakoa koskeva tutkimus 

Tutkimus koskee välittömään potilashoitoon 

osallistuvaa hoitohenkilökuntaa 

Sairaaloissa tehty tutkimus 

Julkaisukieli suomi, englanti, ruotsi tai saksa 

Aikarajaus: 2000–2014 

Tehtävät, jotka koskevat lääkäreitä tai 

hoitohenkilökuntaa, joka ei osallistu välittömään 

potilashoitoon 

Tutkimukset, jotka koskevat hoitohenkilökunnan 

koulutusta 

Tutkimukset, jotka koskevat fysiatriaa tai psykiatriaa 

Tutkimukset, joita ei ole tehty sairaalassa 

Alkuperäistutkimusten valinnan teki kaksi arvioijaa itsenäisesti yhteisesti sovituilla 

kriteereillä (vrt. Porrit ym. 2014). Ennen varsinaista hakua tehtiin kartoittava (sco-

ping) haku, jolla pyrittiin löytämään optimaaliset hakutermit (Aromataris & Pear-

son 2014). Varsinainen haku tehtiin kirjaston informaatikon asiantuntemusta apuna 
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käyttäen seuraavista tietokannoista: SCOPUS, CINAHL, Medic, SveMed, ABI/IN-

FORM, PubMed ja Health Management taulukossa 2 olevilla hakutermeillä (tau-

lukko 2) Tämän lisäksi tehtiin kolmas, manuaalinen haku eli tarkistettiin valittujen 

tutkimusten lähdeluettelot sekä ns. harmaa kirjallisuus (kongressiabstraktit, google, 

google scholar), jotta vältettäisiin julkaisuharha (Aromataris & Riitano 2014).  Tut-

kimuksen edetessä nousi esiin uusia hakutermejä ja tehtiin vielä neljäs täydentävä 

haku. 

Taulukko 2. Systemaattisen katsauksen tietokantahaut ja katsaukseen hyväksytyt jul-

kaisut. 

Tietokanta Hakusanat Löydetyt 

julkaisut 

Katsaukseen 

hyväksytyt 

SCOPUS 

 

& 

 

PUBMED  

 

(registered nurse OR certified nurse-midwife OR cnm OR 

Certified Registered Nurse Anesthetist OR crna OR 

Advanced clinical provider OR acp OR enrolled nurse OR 

Certified nursing assistant OR cna OR Healtcare assistant 

OR hca OR Assistant in nursing OR ain OR Unregulated 

care provider OR ucp OR Licenced Practical nurse OR lpn 

OR Nursing auxiliaries OR Practical nurse OR Clinical 

support worker OR Unlicenced nursing personnel OR 

Unlicenced assistive personnel OR lvn OR Licenced 

vocational nurse OR lvn OR Ambulance attendant) AND 

(division of labo?r OR division of nursing work OR 

substitution OR delegation OR enhancement OR 

innovation  

OR job description OR work description OR role OR 

cross-boundary working OR skill-mix OR use of working 

time OR work content OR nursing role* OR time-use OR 

nursing duties OR value-adding OR allocation of nursing 

time OR nursing activities) AND hospital 

 

1008 

 

 

 

128 

9 

 

 

 

0 

CINAHL (MH “Registered Nurses”) OR (MH “Nurse Midviwes”) OR 

(MH “Nurse Anesthetists”) OR (MH “Practical Nurses”) OR 

(MH “Nursing Assistants”) OR (MH “Health personnel, 

unlicensed”) AND ( (MH “Job description”) OR (MH 

“Nursing role”)) AND (MH “Hospitals+”) AND (MH 

“Nurses”) 

550 1 
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Tietokanta Hakusanat Löydetyt 

julkaisut 

Katsaukseen 

hyväksytyt 

HEALTH 

MANAGEMENT 

&  

ABI INFORM 

All ("registered nurse" OR "certified nurse-midwife" OR 

cnm OR "Certified Registered Nurse Anesthetist" OR crna 

OR "Advanced clinical provider" OR acp OR "enrolled 

nurse" OR "Certified nursing assistant" OR cna OR 

"Healtcare assistant" OR hca OR "Assistant in nursing" 

OR ain OR "Unregulated care provider" OR ucp OR 

"Licenced Practical nurse" OR lpn OR "Nursing 

auxiliaries" OR "Practical nurse" OR "Clinical support 

worker" OR "Unlicenced nursing personnel" OR 

"Unlicenced assistive personnel" OR lvn OR "Licenced 

vocational nurse" OR lvn OR "Ambulance attendant") 

AND all("division of labo?r" OR "division of nursing work " 

OR substitution OR delegation OR enhancement OR 

innovation OR "job description" OR "work description" OR 

role OR "cross-boundary working" OR "skill-mix") AND 

all(hospital) AND stype.exact ("Conference Papers & 

Proceedings" OR "Scholarly Journals" OR "Reports" OR 

"Dissertations & Theses" OR "Working Papers" OR 

"Trade Journals" OR "Other Sources" OR "Wire Feeds" 

OR "Government & Official Publications") AND 

at.exact("Dissertation/Thesis" OR "Article" OR "Reference 

Document" OR "Working Paper/Pre-Print" OR "Review" 

OR "Table Of Contents" OR "Statistics/Data Report" OR 

"Government & Official Document" OR "Conference 

Paper" OR "Report" OR "Literature Review") AND 

la.exact("English" OR "Swedish" OR "German" OR 

"Finnish") AND pd(20000101-20141231) 

1137 0 

MEDIC Role* OR job description OR nursing role” OR nurs* 1482 0 

 

 

SVEMED  job description OR nursing role OR nurs* 225 0 

 

 

KÄSINHAKU  42 6 

7.1.2 Tapaustutkimuksen kohteena yliopistollinen sairaala  

Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta, ja tutkimus-strate-

giana oli tapaustutkimus (case study), koska tutkimuksen kohteena oli työnjako yh-

dessä organisaatiossa, josta haluttiin saada kattavampi ja syvällisempi käsitys 
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(Johnson ym. 2007, Denzin & Lincoln 2011). Tapaustutkimus valittiin tutkimuksen 

tutkimusstrategiaksi, koska työnjako on sidoksissa tapaukseen eli organisaatioon, 

joka taas puolestaan on sidoksissa omaan kontekstiinsa, omaan historiaansa ja kult-

tuuriinsa. Tässä tapaustutkimuksessa (case study) tutkitaan intensiivisesti yhtä ta-

pausta eli organisaatiota, ja sen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta il-

miöstä sekä mahdollisesti lisätä ymmärrystä muista samankaltaisista organisaa-

tioista (Stake 1995, Gerring 2007, Laine ym. 2007). Työnjaon tutkiminen perustuu 

tämän organisaation todelliseen toimintaan ja olemassa oleviin käytäntöihin ja nii-

den kuvaamiseksi käytetään toisiaan täydentäviä aineistoja, menetelmiä ja näkö-

kulmia (vrt. Hodkinson & Hodkinson 2001, Laine ym. 2007). Tässä tapauksessa 

työnjaon muotoutumista selittää organisaation historia ja kulttuuri, ja erilaiset tut-

kimusmenetelmät soveltuvat hyvin tähän tapaustutkimukseen. Tutkimus kohden-

tuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP). Sairaanhoitopiirin alueella 

oleva Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulaskankaan sairaala tarjoavat alueensa 

kunnille sekä erityisvastuualueelleen (Kainuun sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjan-

maan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri) eri-

tyisosaamista vaativaa hoitoa. Sen lisäksi ne huolehtivat lääkärikoulutuksesta sekä 

sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja tuottavat tieteellisen tutkimuksen avulla 

uutta tietoa ja osaamista. (PPSHP 2016b.) 

Sairaanhoitopiirin hallintosääntö määrittää kuntayhtymän viranhaltijaorgani-

saation perusrakenteen. Hoitotyön osalta hallintoylihoitaja toimii ylihoitajien am-

matillisena johtajana. Tulosalueiden ylihoitajarakenne on kaksiportainen. Tulosalu-

een ylihoitaja on tulosalueen johtajan alainen, ja vastuualueylihoitajat ovat tulos-

alueylihoitajan alaisia. Yksiköissä hoitohenkilökunnan esimiehenä on osastonhoi-

taja, joka on tulosalueylihoitajan tai vastuualueylihoitajien alainen riippuen siitä, 

minkälainen työnjako ylihoitajien kesken on tehty (PPSHP 2010.) Osastonhoitajan 

johtamisorientaation taustana on yleensä vahva hoitotyön osaaminen ja tehtävän 

vaatima kelpoisuus on määritelty seuraavasti: ”Tehtävään soveltuva ylempi kor-

keakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 

mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulu-

tutkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja 

hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä.” (PPSHP 2004). Mo-

nella PPSHP:n osastonhoitajalla on pitkä käytännön kokemus hoitotyöstä, josta he 

hakevat perustaa johtamistyölleen (vrt. Viitanen & Lehto 2005, s. 122). Osaston-

hoitajan työssä vuorottelevat päivittäin ylhäältä tulevat ohjeet ja vaatimukset sekä 

omien alaisten toiveet ja odotukset (vrt. Viitanen & Lehto 2005, s. 128). 
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7.2 Aineistot 

7.2.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

Kaikki haut tuottivat yhteensä 4 572 julkaisua, joista 22 valikoitui laadunarviointiin. 

Laadunarvioinnissa 6 tutkimusta hylättiin ja 16 tutkimusta muodosti lopullisen sys-

temaattisen katsauksen (kuvio 4). Tutkimukset olivat sekä laadullisia että määrälli-

siä. Tutkimuksista viisi on toteutettu Yhdysvalloissa, neljä Australiassa, kaksi 

Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa ja yksi Suomessa, Jordaniassa ja Bangladeshissa. 

 

 

 

Kuvio 4. Tiedonhakuprosessi tietokannoista. 

7.2.2 Määrällinen aineisto 

Tutkimusta varten kehitettiin oma mittari, koska hoidon kaikki osa-alueet huomioi-

vaa mittaria ei ollut saatavilla. Mittarin kehittämiseen osallistui PPSHP:n hoitotyön 
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tutkimusneuvostoon kuuluva viisihenkinen ryhmä, johon kuuluivat laatupäällikkö, 

opiskelijakoordinaattori, osastonhoitaja, ylihoitaja (tutkija) ja työryhmän vetäjänä 

PPSHP:n tutkimuskoordinaattori. Ryhmän jäsenet edustivat pääsääntöisesti kahta 

suurinta tulosaluetta, ja kaikilla oli korkeakoulututkinto. Alustava mittari esiteltiin 

hoitotyön tutkimusneuvoston kokouksessa ja lähetettiin arvioitavaksi myös lähi-

hoitajakoulutuksen opettajille (n = 8), ja jokainen heistä antoi kirjallisen palautteen 

mittarista. Näiden arviointien perusteella mittariin ei tehty muutoksia. Mittari esi-

testattiin siten, että alkuperäisestä tutkimusjoukosta (n = 109 esimiestä, n = 1 627 

laillistettua ja n = 253 nimikesuojattua), otettiin 5 prosenttia (n = 5 esimiehiä, 

n = 82 laillistettua ja n = 13 nimikesuojattua) jokaisesta ryhmästä.  

Kyselylomakkeen kysymykset muodostettiin Oulu-hoitoisuusluokituksen 

(OHL) kuuden pääluokan mukaisesti ja suomalaista hoitotyön luokituskokonai-

suutta (Finnish Care Classification, FinCC) apuna käyttäen (Fagerström ym. 2014, 

Kinnunen ym. 2014). Oulu-hoitoisuusluokitus valittiin perustaksi, koska se on käy-

tössä tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa ja perustuu holistiseen hoito-

työn ihmiskäsitykseen (Fagerström ym. 2014). Kun luokitus on tuttu sekä kysely-

lomakkeen kehittäjille että vastaajille, se auttaa kehittäjiä huomioimaan paremmin 

kaikki hoidon osa-alueet ja toisaalta vastaajien on helpompi asennoitua vastaami-

seen, kun hoidon osa-alueet ovat tuttuja. FinCC:tä käytettiin kyselylomakkeen te-

ossa muistin tukena, jotta kaikki hoitotyön osa-alueet tulisi huomioitua. Kun kyse-

lylomaketta kehitettiin, ei erityisesti lähdetty muodostamaan välittömän ja välilli-

sen hoitotyön lomaketta, vaan pyrittiin siihen, että saataisiin kuvattua nimikesuo-

jattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden välinen työn rajapinta kokonaisuudes-

saan. Tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa suurin osa näistä rajapinnan 

tehtävistä on ollut sairaanhoitajien tehtäväaluetta.  Lopullisessa kyselylomakkeessa 

välitöntä hoitotyötä mittasi 88 kysymystä ja välillistä hoitotyötä 40 kysymystä (liite 

2). Välitön hoitotyö (direct patient care activities) määritellään toiminnoiksi, jotka 

tehdään potilaan tai hänen läheisensä läsnä ollessa ja välillinen hoitotyö (indirect 

patient care) on työtä, joka tehdään potilaan välittömän hoitotyön valmistelun tai 

loppuunsaattamisen vuoksi (Partanen 2002, Morris ym. 2007).  

Hoitotyön osa-alueet ja kysymysten määrät osa-alueittain olivat: 1) hoidon 

suunnittelu ja koordinaatio (16 kysymystä), 2) hengittäminen, verenkierto ja sai-

rauden oireet (22 kysymystä), 3) ravitsemus ja lääkehoito (32 kysymystä), 4) hy-

gienia ja eritystoiminta (30 kysymystä), 5) aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkumi-

nen ja lepo (2 kysymystä) sekä 6) hoidon ja jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen 

tuki (6 kysymystä). Näiden kuuden osa-alueen lisäksi kyselylomakkeessa oli vielä 
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seitsemäs pääluokka: muut tehtävät (20 kysymystä), jossa oli muun muassa sellai-

sia tehtäviä, jotka eivät vaadi hoitotyön koulutusta tai olivat lähinnä toiselle am-

mattiryhmälle kuuluvia tehtäviä.  

Otoskoko oli yhteensä 1 989 nimikesuojattua ja laillistettua ammattihenkilöä 

sekä esimiestä. Otoskoko muotoutui siten, että tutkija sai aluksi kaikkien PPSHP:n 

somaattisten aikuisyksiköiden hoitohenkilökuntaan kuuluvien ja esimiesten sähkö-

postiosoitteet. Sen jälkeen tutkija lähetti jokaiselle esimiehelle oman henkilökun-

tansa osoitteet ja pyysi poistamaan niistä ne, jotka olivat esimerkiksi äitiyslomalla 

tai muulla pitkällä virkavapaalla ja lisäämään sijaisten sähköpostiosoitteet. Tutki-

musjoukon muodostivat siis Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin somaattisten 

aikuisyksiköiden laillistetut ja nimikesuojatut ammattihenkilöt sekä heidän lä-

hiesimiehensä. Laillistettuihin ammattihenkilöihin kuuluivat sairaanhoitajat, käti-

löt ja röntgenhoitajat (n = 1 627). Nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin kuului-

vat perushoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat ja lääkintävahtimestari-sairaankuljet-

tajat (n = 253). Lähiesimiehiin kuuluivat osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat 

(n = 109).  

7.2.3 Laadullinen aineisto 

Tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin samalla lomakkeella kuin määrällinen 

aineisto (liite 3). Lomake sisälsi avoimen kysymyksen: Millaisia haasteita tai es-

teitä näet liittyvän hoitotyössä toimivien nimikesuojattujen ja laillistettujen ammat-

tihenkilöiden välisen työnjaon kehittämiseen? Vastaukset tähän kysymykseen muo-

dostivat laadullisen osan aineiston. 

Tiedonantajia olivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin somaattisten ai-

kuisyksiköiden laillistetut ja nimikesuojatut ammattihenkilöt sekä heidän lä-

hiesimiehensä. Laillistettuihin ammattihenkilöihin kuuluivat sairaanhoitajat, käti-

löt ja röntgenhoitajat (n = 1 627). Nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin kuului-

vat perushoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat ja lääkintävahtimestari-sairaankuljet-

tajat (n = 253). Lähiesimiehiin kuuluivat osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat 

(n = 109).  
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7.3 Aineistojen analyysit 

7.3.1 Narratiivinen analyysi (Osajulkaisu I) 

Tässä tutkimuksessa narratiivisuudella tarkoitetaan systemaattisen katsauksen ana-

lyysitapaa, jossa keskenään hyvin erilaisia kertomuksia kootaan yhteen ”uudeksi 

kertomukseksi” (vrt. Polkinghorne 1995, Heikkinen 2010). Kaikki tutkimukset tau-

lukoitiin tekijän, vuosiluvun, maan, tarkoituksen, tutkimusasetelman, aineiston, 

analyysin, kontekstin ja tulosten osalta (CRD 2008, Robertson-Malt 2014). Pelkkä 

kuvailu ei kuitenkaan riitä synteesiin, vaan on analysoitava kertomusten (aineisto-

jen) sisäisiä ja välisiä suhteita, samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia (CRD 2008). 

Tässä tutkimuksessa narratiivisen analyysin takana ei ole varsinaista kertomusta, 

narratiivista aineistoa, vaan sekä laadullinen että määrällinen aineisto, joista muo-

dostettiin ensin alustavat tulokset kummastakin ryhmästä ja sen jälkeen pyrittiin 

löytämään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia (CRD 2008). Analyysissä määrällis-

ten tutkimusten jakautuminen eri kategorioihin esitettiin omassa taulukossaan, 

koska on tärkeää, että tutkimukset esitellään perusteellisesti ja käytetään erilaisia 

taulukoita ja diagrammeja, jotta tuloksia voi vertailla. (Munn ym. 2014.) Aineis-

tosta muodostui kaksi pääluokkaa (työajan jakautuminen ja työnjako), joiden mu-

kaisesti tulokset raportoitiin.  

7.3.2 Tilastollinen analyysi (Osajulkaisu II) 

Analyysin alkuvaiheessa oli kolme määrällistä aineistoa: nimikesuojattujen am-

mattihenkilöiden, laillistettujen ammattihenkilöiden ja esimiesten aineisto. Tausta-

muuttujien osalta aineistot olivat erilaisia (liite 1), mutta hoidon osa-alueisiin liit-

tyvät kysymykset olivat kaikille samanlaisia. Taustamuuttujista otettiin mukaan 

kaikilta ryhmiltä samat kysymykset, ja nämä eri ryhmien tiedostot tarkistettiin ky-

symysten osalta identtisiksi ja tallennettiin samaan tiedostoon. Aineisto analysoi-

tiin SPSS versio 22 (IBM Corp., Armonk, NY) -tilasto-ohjelmalla. Aluksi tarkas-

teltiin aineiston frekvenssejä ja mahdollisia puuttuvia havaintoja. Taustamuuttujien 

osalta muodostettiin jatkuvista muuttujista, kuten työkokemuksen pituus yhteensä 

ja työkokemuksen pituus nykyisessä työyksikössäsi, uudet muuttujat, jossa oli viisi 

luokkaa: < 5 v, 5–10 v, 11–20 v, 21–30 v ja > 30v. (Heikkilä 2014.)  

Varsinaisessa analyysissä oltiin kiinnostuneita ryhmien vastausten jakaumista, 

mutta myös ryhmien välisistä eroista. Haluttiin tietää, onko ryhmien välillä tilas-
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tollisesti merkitseviä eroja. Eron suuruudesta ei oltu kiinnostuneita. Asetettiin nol-

lahypoteesi: ryhmien välillä ei ole eroa, ja vastahypoteesi: ryhmien välillä on eroa. 

Johtopäätös nollahypoteesin voimassaolosta saadaan havaitun merkitsevyystason 

eli p-arvon avulla. P-arvo mittaa todennäköisyyttä tehdä virhearvio, kun nollahy-

poteesi hylätään. P-arvon raja-arvoksi on vakiintunut 0,05 eli 5 prosentin merkit-

sevyystaso. Raja-arvon alittavat arvot ovat tilastollisesti merkitseviä. Ryhmien vä-

lillä olevien erojen merkitsevyyttä testattiin khiin neliö -testin (χ²-testi) avulla. 

(Dallal 2012, Uhari & Nieminen 2012, Heikkilä 2014.) 

7.3.3 Sisällönanalyysi (Osajulkaisu III) 

Tutkimuksen III osajulkaisu analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Sisäl-

lönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka avulla voi analysoida kirjoitettuja, pu-

huttuja tai visuaalisia viestejä (Cole 1988), mutta myös piilotettuja merkityksiä 

(Graneheim & Lundman 2004). Analysoinnin kohteena olivat vastaukset osajul-

kaisu II:ssa käytetyn kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen, joka oli esitetty 

nimikesuojatuille ammattihenkilöille, laillistetuille ammattihenkilöille ja esimie-

hille. Analyysi toteutettiin induktiivisella sisällönanalyysillä, koska aiheesta ei ol-

lut aikaisempaa tutkittua tietoa. Analyysiyksiköksi valittiin lause. Yksittäinen sana 

katsottiin liian kapeaksi ja kokonainen kappale taas liian laajaksi. Yksittäiset lau-

seet sen sijaan vastasivat tutkimuskysymykseen. (Vrt. Graneheim & Lundman 

2004, Elo & Kyngäs 2008.) Tämän jälkeen aineistoa luettiin läpi useita kertoja ja 

samalla koodattiin asiasisältöä parhaiten kuvaavalla sanalla tai sanoilla. Tämän jäl-

keen samankaltaiset koodit yhdistettiin kategorioiksi ja kategoriat nimettiin sisältöä 

kuvaavasti. Tämä merkitsi sitä, että esimerkiksi asenteita ja ennakkoluuloja kuvaa-

vat lausumat yhdistettiin samaan kategoriaan. Edelleen kategorioita verrattiin toi-

siinsa ja yhdistettiin yläkategorioiksi. Analyysiprosessia ohjasi tutkimuskysymys, 

johon haettiin vastausta joka vaiheessa. (Vrt. Graneheim & Lundman 2004, Kylmä 

ym. 2003, Elo & Kyngäs 2008.)  

Sisällönanalyysissä muodostuivat seuraavat pääkategoriat: yksilön kokemuk-

set (kuvio 5), yksilön tietotaito sekä organisatoriset tekijät. Nämä pääkategoriat 

muodostivat yhteisen teeman: Haasteet ja esteet työnjaon kehittämisessä nimike-

suojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden välillä. Teeman muodostuminen 

on esitetty osatutkimuksessa III taulukossa 2.  
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Kuvio 5.  Esimerkki pääkategorian (yksikön kokemukset) muodostumisesta 
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8 Tulokset 

8.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (Osatutkimus I)  

Haun tuloksena löydettiin 4 572 julkaisua, joista lopulliseen katsaukseen laadunar-

vioinnin jälkeen hyväksyttiin 16 julkaisua. Näistä yhdeksän oli määrällistä, neljä 

laadullista ja kolme mixed method -tutkimusta. Tutkimuksista viisi oli toteutettu 

Isossa-Britanniassa ja neljä Australiassa. Sekä Yhdysvalloissa että Ruotsissa oli to-

teutettu kaksi tutkimusta ja Suomessa, Jordaniassa ja Bangladeshissa kussakin yksi 

tutkimus. Tutkimukset koskivat eritasoisia hoitotyön ammattiryhmiä: sairaanhoita-

jia, lähihoitajia, eritasoisia perushoitajia (engl. licensed vocational nurses, enrolled 

nurses) ja hoiva-avustajia (engl. healthcare assistants, assistants in nursing, ward 

assistants). 

8.1.1 Työajan jakautuminen 

Työajan jakautuminen eri kategorioihin oli esitetty kymmenessä tutkimuksessa. 

Kategorioita oli yhteensä 28. Yleisin jako kategorioihin oli: välitön hoitotyö, välil-

linen hoitotyö, kirjaaminen, yksikköön liittyvät tehtävät, henkilökohtainen aika ja 

ei-hoidolliset tehtävät. Välitön hoitotyö määriteltiin sellaiseksi, joka tapahtuu poti-

laan läsnä ollessa ja sisältää muun muassa seuraavia elementtejä: perushoito, ravit-

semus, hygienia ja peruselintoimintojen mittaaminen. Sairaanhoitajat käyttivät työ-

ajastaan 4–41 prosenttia välittömään hoitotyöhön. Lähihoitajat tai perushoitajat 

(engl. licensed practical nurses) käyttivät 45 prosenttia työajastaan välittömään hoi-

totyöhön. Erityyppiset hoiva-avustajat (engl. assistants in nursing, ward assistants) 

käyttivät välittömään potilashoitoon vain 9 prosenttia työajastaan ja suurimman 

osan (45 %) välilliseen hoitotyöhön. Välilliseen hoitotyöhön meni kaikilta ammat-

tiryhmiltä lähes puolet työajasta.  

Hoitotyön kirjaaminen oli erotettu omaksi kategoriakseen kolmessa tutkimuk-

sessa, ja hoitotyöntekijät käyttivät siihen 13–21 prosenttia työajastaan. Yhdessä tut-

kimuksessa kirjaaminen sisältyi laajempaan kokonaisuuteen, mutta muodosti siinä 

kokonaisuudessa suurimman (35,3 %) yksittäisen osa-alueen. 

Yksikköön liittyvät tehtävät olivat sekalainen joukko erilaisia toimintoja, kuten 

työntekijän perehdyttäminen, täydennyskoulutus, osastokokoukset, työhön opasta-

minen, yhteistyö muiden yksikköjen kanssa ja yleisen järjestyksen ylläpito  
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työyksikössä. Sairaanhoitajat käyttivät 5–10 prosenttia työajastaan tähän kategori-

aan ja muut työntekijäryhmät 3–29 prosenttia.  

Henkilökohtainen aika koostui ruokailutauoista, kahvitauoista, kokouksista ja 

osallistumisista erilaisiin harjoituksiin. Sairaanhoitajien osalta vaihtelu (7–51 %) 

oli suurinta tässä kategoriassa. Muiden työntekijöiden osalta tulokset olivat lähem-

pänä toisiaan. Bangladeshissa tehty tutkimus poikkesi muista, sillä siinä hoitajat 

käyttivät henkilökohtaiseen aikaan yli puolet (51 %) työajastaan. 

Yksi tutkimuksissa käytetty kategoria oli ei-hoidolliset tehtävät, joita olivat 

muun muassa siivoustehtävät, varastotavaroiden tilaus ja täydentäminen, laitteiden 

tai tavaroiden etsintä, puhelut (ei potilaita koskevat) ja sihteerin työt. Näihin kului 

hoitohenkilökunnalta 4–9 prosenttia työajasta.  

8.1.2 Työnjako 

Systemaattisen katsauksen tutkimuksista kuusi kuvasi hoitotyön työnjakoa roolien 

kautta. Näistä Isossa-Britanniassa toteutettujen tutkimusten mukaan sairaanhoita-

jien roolin ennakoitiin muuttuvan tulevaisuudessa siten, että hoiva-avustajat kes-

kittyvät pääasiassa välittömään hoitotyöhön: henkilökohtaiseen hygieniaan, ravit-

semukseen ja liikkumisen avustamiseen. Hoiva-avustajat tekivät yksinkertaisia 

tehtäviä, kuten sänkyjen petaus, mutta myös monimutkaisempia, kuten potilaiden 

tarkkailu ja sydänfilmin otto. Osa hoiva-avustajista raportoi, että heidän osaamis-

taan ei varmistettu, vaan sairaanhoitajat luottivat heidän osaamiseensa. Teho-osas-

toilla sairaanhoitajat ehdottivat, että hoiva-avustajat tekisivät enemmän keittiötöitä 

ja auttaisivat perushoidollisissa tehtävissä, jolloin sairaanhoitajat voisivat keskittyä 

kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon. Shuriquien ym. (2008) tutkimuksessa suu-

rin osa hoitotyön toiminnoista jaettiin sairaanhoitajien ja perushoitajien kesken. 

Jako tapahtui kuitenkin niin, että perushoitajille jäivät fyysisesti raskaimmat ja tek-

nisesti helpoimmat tehtävät. Suomalaisessa tutkimuksessa sairaanhoitajat käyttivät 

välittömään potilashoitoon 37 prosenttia työajastaan ja perus- ja lähihoitajat käyt-

tivät siihen 45 prosenttia työajastaan. Sairaanhoitajien tehtävät suuntautuivat enem-

män välilliseen hoitotyöhön, kun taas perus- ja lähihoitajat auttoivat potilaita päi-

vittäisissä toiminnoissa, tarkkailivat potilaan elintoimintoja ja keskustelivat potilai-

den kanssa. 

Milson Hawken ja Higginsin (2004) tutkimuksessa hoitajat (engl. enrolled nur-

ses), joiden koulutus ja työnkuva vastaavat pitkälti meidän perushoitaja-nimikettä, 

kuvasivat työtään ”rutiinitehtävien” kautta. Työ sisälsi potilaiden syöttämistä, vuo-

teiden petausta, potilaiden kylvettämistä ja siteiden vaihtoa sekä elintoimintojen 
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tarkkailua. Toisessa australialaisessa tutkimuksessa tason 1 sairaanhoitajat olivat 

vastuussa välittömästä potilashoidosta ja tason 2 sairaanhoitajat olivat tiiminvetäjiä. 

Tässä tutkimuksessa perushoitajat (engl. enrolled nurses) käyttivät enemmän kuin 

kaksi kertaa niin paljon aikaa välittömään potilashoitoon kuin tason 2 sairaanhoi-

tajat ja 10 prosenttia enemmän kuin tason 1 sairaanhoitajat. Hadleyn ja Roquesin 

(2007) tutkimuksen tulokset poikkesivat huomattavasti muista. Suuri osa hoidolli-

sista tehtävistä oli potilaan läheisen tai tukipalveluhenkilökunnan vastuulla. Heidän 

virallinen tehtäväkuvansa muodostui osaston siivouksesta, mutta he tekivät myös 

vaativia hoidollisia tehtäviä, kuten potilaan katetrointi, nestepussien vaihto, haava-

sidosten vaihto ja lääkärien avustaminen.  

8.2 Tutkimuksen määrällinen aineisto (Osatutkimus II) 

Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1 989 (1 627 laillistetulle, 253 nimikesuoja-

tulle ammattihenkilölle sekä 109 esimiehelle). Kyselyyn vastasi 121 laillistettua 

ammattihenkilöä (48 %), 484 nimikesuojattua (30 %) ja 67 esimiestä (62 %). Ko-

konaisvastausprosentti oli 34. Laillistettujen ammattihenkilöiden ryhmässä 

(n = 484) suurin osa vastaajista oli sairaanhoitajia (n = 419) ja pieni osa kätilöitä 

(n = 47), röntgenhoitajia (n = 12) ja terveydenhoitajia (n = 2). Kaikki eivät olleet 

maininneet ammattinimikettään (n = 4). Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden 

ryhmässä oli lähihoitajia (n = 60), jotka olivat kouluttautuneet vuoden 1993 jälkeen 

ja perushoitajia (n = 47), jotka olivat kouluttautuneet ennen vuotta 1993. Tämän 

lisäksi oli lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia (n = 5), lastenhoitajia (n = 5) ja 

neljällä heistä (n = 4) oli kaksi koulutusta. Esimiesten ryhmässä (n = 67) oli osas-

tonhoitajia (n = 36) ja apulaisosastonhoitajia (n = 27). Neljä (n = 4) ei ollut mainin-

nut nimikettään. Lopullisista vastauksista poistettiin röntgenhoitajien (n = 12) vas-

taukset, koska heidän työnsä poikkeaa niin paljon sairaanhoitajien ja kätilöiden 

työstä. Vaikkakin röntgenhoitajien määrä oli vähäinen, niin haluttiin varmistaa, että 

työn erilaisuus ei vaikuta vastauksiin. Lisäksi toisessa niistä yksiköistä, joissa työs-

kentelee röntgenhoitajia, ei työskentele perus- tai lähihoitajia. Lopullinen vastaa-

jien määrä oli siis 121 nimikesuojattuja, 472 laillistettua ja 67 esimiestä. 

Kysymyslomakkeessa oli luetteloitu joukko tehtäviä hoidon osa-alueittain ja niiden 

yläpuolella oli esitetty väittämä muotoa: Työyksikössäni tehtävä kuuluu nimike-

suojatun ammattihenkilön työtehtäviin. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) kyllä, 2) ei, 

3) tehtävää ei ole työyksikössäni.   
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8.2.1 Hoidon suunnittelu ja koordinaatio 

Ensimmäinen hoitotyön osa-alue oli hoidon suunnittelu ja koordinointi, ja se koos-

tui 16 kysymyksestä. Tämän osa-alueen tehtäviä olivat muun muassa tulohaastat-

telun tekeminen, kotilääkityksen selvittäminen, kotilääkityksen kirjaaminen, hoito-

suunnitelman aloittaminen, jatkohoitopaikan järjestäminen, jatkohoitopaikasta tie-

dottaminen ja hoitotyön yhteenvedon tekeminen. Tehtävien kuuluminen nimike-

suojatun ammattihenkilön tehtäviin nimikesuojattujen itsensä arvioimana vaihteli 

22,1 prosentin ja 78,3 prosentin välillä. Useimmin tehtyjä tehtäviä olivat kirjaami-

nen hoitosuunnitelmaan (78,3 %), jatkohoitopaikasta tiedottaminen potilaalle 

(72,7 %) ja hoitosuunnitelman aloittaminen (69,3 %). Harvemmin järjestettiin jat-

kohoitopaikkaa (22,1 %) ja kirjattiin kotilääkitystä (23,1 %).  

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat tehtävien kuuluvan useammin nimike-

suojatuille ammattihenkilöille 14 tehtävässä 16:sta. Esimiehet arvioivat tehtävien 

kuuluvan useammin nimikesuojatuille ammattihenkilöille vain 3 tehtävässä 16:sta. 

Ryhmien välillä oli merkitsevä ero 11 tehtävässä 16:sta (ks. osatutkimus II taulukko 

2).  

8.2.2 Hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet 

Toisessa hoitotyön osa-alueessa nimikesuojatut ammattihenkilöt ilmaisivat tehtä-

vien kuuluvan heille useammin (22,6–96,6 %) kuin edellisessä osa-alueessa. Lähes 

kaikkien mielestä esimerkiksi hapen antaminen (96,6 %), elvytykseen osallistumi-

nen (94,6 %) sekä happisaturaation ja hengitysfrekvenssin seuranta (92,1 %) kuu-

luivat heidän tehtäviinsä. Ainoat tehtävät, jotka vain alle puolet raportoi kuuluvan 

tehtäviinsä, olivat extubaatio (21,6 %) ja intuboinnissa avustaminen (41,3 %).  

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojatuille 

useammin kuin nimikesuojatut itse 19 tehtävässä 22:sta. Esimiesten mukaan nimi-

kesuojatut tekivät useimmin tehtäviä, jotka liittyivät hengittämistä helpottavan 

asentohoidon järjestämiseen (92,1 %), hapen antamiseen (91,5 %), hengitysharjoi-

tusten tekemiseen (90,1 %), positiiviseen paineeseen puhalluttamiseen (88,1 %) 

sekä hengitysfrekvenssin ja saturaation seurantaan (87,3 %). Esimiehet arvioivat 

tehtävien kuuluvan useammin nimikesuojatuille 9 tehtävässä 22:sta. Puolessa teh-

tävistä (11:ssa 22:sta) ryhmien väliset erot olivat merkitseviä (ks. osatutkimus II 

taulukko 3). 



65 

8.2.3 Ravitsemus ja lääkehoito 

Ravitsemus ja lääkehoito oli osa-alueista kaikkein laajin sisältäen 32 väittämää. 

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden yleisimmin suorittamat tehtävät olivat pe-

rifeerisen nesteensiirtokanyylin poisto (86,2 %), lääkkeen antaminen suun kautta 

(84,1 %), lääketippojen, esimerkiksi silmätipat, laittaminen (83,7 %) ja inhalaation 

antaminen (80,4 %). Harvemmin toteutettiin lääkkeiden jakamista tarjottimelle 

(10,7 %), lääketilauksen tekemistä apteekista (7,7 %) ja perifeerisen kanyylin lait-

toa (5,4 %). 

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojatuille 

ammattihenkilöille pääsääntöisesti useammin (26 tehtävässä 32:sta) kuin nimike-

suojatut itse. Suurimmat erot nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöi-

den välillä olivat seuraavissa tehtävissä: lääkeinjektion pistäminen lihakseen (14,4 % 

vs. 47,6 %), perifeerisen kanyylin laitto (5,4 % vs. 44,7 %) ja lääkelistan päivittä-

minen (13,0 % vs. 45,4 %). Esimiehet arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuoja-

tuille useammin 5 tehtävässä 32:sta kuin nimikesuojatut itse. Ryhmien väliset erot 

olivat merkitseviä 20 tehtävässä 32:sta (ks. osatutkimus II taulukko 4). 

8.2.4 Hygienia ja eritystoiminta 

Neljäs osa-alue koostui 30 väittämästä. Nimikesuojattujen itsensä arvioimina 

useimmin tehtyjä tehtäviä olivat eristyspotilaan hoitotilan järjestäminen (84,9 %), 

haavan huuhtelu (83,3 %), kestokatetrin poisto (83,3 %) ja dreenieritteen seuranta 

(80,6 %), kun taas harvemmin tehtyjä tehtäviä olivat lapsiveden laadun (2,7 %) ja 

määrän (0 %) seuranta. 

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojatuille 

useammin jokaisessa tämän alueen tehtävässä, kun taas esimiehet arvioivat tehtä-

vien kuuluvan nimikesuojatuille useammin 13 tehtävässä 32:sta. Ryhmien arviot 

erosivat merkitsevästi 24 tehtävässä 30:stä (ks. osatutkimus II taulukko 5). 

8.2.5 Aktiviteetti, toiminnallisuus, nukkuminen ja lepo sekä hoidon ja 

jatkohoidon ohjaus ja emotionaalinen tuki  

Kahdessa viimeisessä osa-alueessa tehtävät painottuivat potilaan ja hänen lähei-

sensä opetukseen ja ohjaukseen, ja nämä tehtävät kuuluivat usein (60,9–79,2 %) 

nimikesuojatuille ammattihenkilöille. Koko lomakkeessa oli yhteensä kahdeksan 
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tehtävää, jotka liittyivät potilaiden opettamiseen tai ohjaukseen, ja varsinkin poti-

laan opettaminen oman sairauden hoitoon liittyvissä toimenpiteissä (79,2 %) ja 

haavahoidon ohjaus (79,2 %) kuuluivat suurimman osan mielestä nimikesuojattu-

jen ammattihenkilöiden tehtäviin. Lääkehoidon ohjaus oli vähäisempää (37,9 %). 

Näissä osa-alueissa ryhmien arviot erosivat toisistaan merkitsevästi 2 tehtävässä 

8:sta (ks. osatutkimus II taulukot 6 ja 7).  

Kirjaaminen kysyttiin jokaisessa osa-alueessa erikseen, ja siinä vaihtelu oli 

suurta (23,1–91,1 %). Ravitsemuksen (89,7 %) ja verensokeritulosten (88,5 %) kir-

jaaminen oli yleistä, mutta kotilääkityksen kirjaaminen (23,1 %) ja lääkemääräys-

ten kirjaaminen (28,1 %) Eskon lääkehoitosuunnitelmaan tapahtui harvemmin. 

8.2.6 Muut tehtävät 

Hoidon osa-alueiden lisäksi kysyttiin vielä muista tehtävistä ja nimikesuojatut am-

mattihenkilöt raportoivat useista ei-hoidollisista tehtävistä, kuten hoitolaitteiden 

kunnon tarkistaminen ja huoltaminen tai huoltoon toimittaminen (90,4 %), keskus-

varastotavaroiden purkaminen (82,4 %), potilaan kuljettaminen (79,6 %), keskus-

varastotilauksen tekeminen (72,4 %) ja välinehuoltotöiden tekeminen (70,7 %).  

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat tässä ryhmässä tehtävien kuuluvan nimi-

kesuojatuille useammin (13 tehtävässä 20:stä) kuin nimikesuojatut itse. Tällaisia 

tehtäviä olivat muun muassa varastotavaroiden purkaminen (82,4 .% vs. 73,3 %) ja 

hoitolaitteiden kunnon tarkistaminen ja huoltaminen tai huoltoon toimittaminen 

(90,4 % vs. 69,2 %). Myös esimiehet arvioivat tässä ryhmässä tehtävien kuuluvan 

useammin (11 tehtävässä 20:stä) nimikesuojatuille kuin nimikesuojatut itse. Ryh-

mien arviot erosivat merkitsevästi 17 tehtävässä 20:stä (ks. osatutkimus II taulukko 

8).  

Tulosten perusteella nimikesuojatut ammattihenkilöt tekevät varsin laajasti eri-

laisia tehtäviä nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työn rajapin-

nalla. Yleisimmin tehdyt tehtävät kuuluivat kahteen hoitotyön osa-alueeseen: hen-

gittäminen, verenkierto ja sairauden oireet sekä hoidon ja jatkohoidon opetus ja 

ohjaus. Harvemmin tehdyt tehtävät liittyivät lääkehoitoon: kotilääkityksen selvit-

täminen ja kirjaaminen, lääkkeiden jako tarjottimelle, lääkeinjektion pistäminen 

ihon alle tai lihakseen, lääkelistan päivittäminen ja lääkkeiden tilaaminen aptee-

kista. Myös tehohoitotyöhön tai leikkaushoitotyöhön liittyvät tehtävät kuuluivat 

harvemmin nimikesuojatuille ammattihenkilöille.  

Tuloksia tarkasteltiin myös nimikesuojattujen ammattihenkilöiden iän ja työ-

kokemuksen näkökulmasta. Verrattuna nuorempiin, yli 50-vuotiaat nimikesuojatut 
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ammattihenkilöt arvioivat tehtävien kuuluvan heille useammin 56 kysymyksessä 

128 kysymyksestä. Varsinkin osa-alueessa hoidon suunnittelu ja koordinaatio van-

hempi ikäluokka arvioi tehtävien kuuluvan heille useammin 14 kysymyksessä 

16:sta. Toisaalta taas osa-alueessa hygienia ja eritystoiminta 40-vuotiaat ja nuorem-

mat arvioivat tehtävien kuuluvan heille useammin 18 kysymyksessä 30:stä. Hoidon 

kirjaamisessa ei ollut eroja eri ikäryhmillä. Vanhemmassa ikäluokassa (yli 50-vuo-

tiaat) suurimmalla osalla (83 %) oli vanhamuotoinen koulutus, ja heistä 90 %:lla 

oli yli 20 vuoden työkokemus.  

Myös vastaajien sukupuoli vaikutti vastauksiin. Nimikesuojattujen ryhmässä 

miehet arvioivat tehtävien kuuluvan merkitsevästi harvemmin heille 55 tehtävässä 

128:sta verrattuna naispuolisiin kollegoihinsa. Laillistettujen ryhmässä miehet ar-

vioivat tehtävän kuuluvan nimikesuojatuille merkitsevästi useammin 20 tehtävässä 

128:sta verrattuna naisten antamiin arvioihin.  

Ammattinimikkeen vaikutus vastauksiin tuli esille verrattaessa kätilöiden ja 

sairaanhoitajien vastauksia. Kätilöt arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojatulle 

ammattihenkilölle merkitsevästi harvemmin 51 tehtävässä 128:sta verrattuna sai-

raanhoitajien arvioihin.  

Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat yleensä tehtävien kuuluvan nimikesuo-

jatuille ammattihenkilöille useammin 106 tehtävässä 128:sta verrattuna nimikesuo-

jattujen ammattihenkilöiden omiin arvioihin. Laillistetut ammattihenkilöt arvioivat 

nimikesuojattujen ammattihenkilöiden useimmin suorittamat tehtävät samoihin 

hoitotyön osa-alueisiin kuin nimikesuojatut itse eli hengittäminen, verenkierto ja 

sairauden oireet sekä hoidon ja jatkohoidon opetus ja ohjaus.  

Hoitotyön esimiehet arvioivat yleensä tehtävien kuuluvan nimikesuojatuille 

ammattihenkilöille harvemmin 85 tehtävässä 128:sta verrattuna nimikesuojattujen 

ammattihenkilöiden omiin arvioihin. Kun verrataan laillistettujen arvioita ja esi-

miesten arvioita, laillistetut ammattihenkilöt arvoivat tehtävien kuuluvan useam-

min nimikesuojatuille 105 tehtävässä 128:sta.  

Kaikki ryhmät arvioivat (yli 80 %) seuraavien tehtävien kuuluvan nimikesuo-

jattujen tehtäviin: hengityksen laadun ja määrän seuranta, hengitystä helpottavan 

asentohoidon järjestäminen, liman imeminen hengitysteistä, positiiviseen painee-

seen puhalluttaminen, hapen antaminen, elvytykseen osallistuminen, eristyspoti-

laan hoitotilan järjestäminen ja haavan antiseptinen puhdistus. Ryhmien arviot teh-

tävien kuulumisesta nimikesuojattujen tehtäviin poikkesivat toisistaan merkitse-

västi (p<0,05) 85 kysymyksessä 128:sta, joka on 66,4 prosenttia laillistettujen ja 

nimikesuojattujen ammattihenkilöiden työn rajapinnalla olevista tehtävistä.  
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8.3 Tutkimuksen laadullinen aineisto (Osatutkimus III) 

Työnjaon kehittämisen haasteet ja esteet liittyivät yksilön kokemuksiin, yksilön 

tieto-taitoon ja organisaatioon liittyviin tekijöihin. 

Yksilön kokemukset 

Vastaajien kokemukset työnjaon haasteista ja esteistä liittyivät asenteisiin ja ennak-

koluuloihin, arvottomuuden tunteisiin, pelkoihin ja motivaation puutteeseen. 

Kaikki vastaajat toivat esille vanhat tavat ja tottumukset sekä muutosvastarinnan. 

Nimikesuojatut ammattihenkilöt kokivat osaamiseensa ja kokemukseensa liittyviä 

ennakkoluuloja sekä epäilivät, että esimiehet eivät halua heidän laajentavan tehtä-

väkuvaansa.  

Asenne tässä on suurin haaste. Luulen, etteivät sairaanhoitajat ja osastonhoi-

tajat tiedä lähihoitajan koulutusta eivätkä halua nähdä lähihoitajan toimenku-

van laajentamista positiivisena asiana, joka auttaisi muiden työntekoa ja hel-

pottaisi kiirettä. (Nimikesuojattujen ryhmä) 

Perus- ja lähihoitajien vastustus uusiin tehtäviin… (Laillistettujen ryhmä) 

Esteenä pitkät perinteet työnjaossa. (Esimiesten ryhmä) 

Hoitopuolen johto on kaikki nämä talossa olovuoteni tehnyt kaikkensa, että 

koulutason ammattilaisten toimenkuva olisi mahdollisimman suppea. (Nimike-

suojattujen ryhmä) 

Nimikesuojatut ammattihenkilöt kokivat, että heidän koulutuksensa arvostus oli 

heikkoa. He kokivat olevansa toisen luokan kansalaisia ja jatkuvasti ”epäilyksen” 

alla.  

Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä yleensä pidetään alempiarvoisina, epäil-

lään ettei osata, vaikka olisi koulutettukin. (Nimikesuojattujen ryhmä) 

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden pelot liittyivät kasvavaan työmäärään, ja 

osa koki, että lisätyötä ei voi enää ottaa. Laillistetut ammattihenkilöt ja esimiehet 

pelkäsivät perushoidon kärsivän, mikäli nimikesuojatuille siirtyy vielä lisää tehtä-

viä. Esimiehet myös epäilivät, että joillakin sairaanhoitajilla saattaa olla vaikeuksia 

luopua tehtävistään tai pelkoa omien töiden menettämisestä. Osa laillistetuista am-

mattihenkilöistä koki, että nimikesuojatut eivät ole valmiita laajentamaan työnku-

vaansa tai ottamaan tiettyjä tehtäviä hoitaakseen (mm. potilaan haastatteleminen). 
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…ei tehdä minulle kuulumattomia asioita, vaikka ne osaa / saa tehdä. (Laillis-

tettujen ryhmä) 

Yksilön tieto-taito 

Yksilön tieto-taitoon liittyvät tekijät koostuivat pätevyydestä, tiedon puutteesta ja 

vastuuseen liittyvistä asioista. Kaikki vastaajat toivat esille huolensa liittyen päte-

vyyteen sekä lähi- ja perushoitajien erilaiseen osaamiseen. Vastaajat toivat esille 

tarpeen täydennyskoulutukseen, koska osalla perushoitajista on vanhamuotoinen, 

lyhempi koulutus. Laillistettujen ryhmä toi esille, että heillä ei ollut tarpeeksi tietoa 

lähihoitajien nykyisestä koulutuksesta. 

Nuorilla vastavalmistuneilla on erilaiset valmiudet. (Nimikesuojattujen ryhmä) 

Peruskoulutukseen ja osaamiseen sekä osaamisen tason mittaamiseen liittyvät 

haasteet. (Laillistettujen ryhmä) 

Nyt yksiköissä hyvin eri vaiheissa koulutettuja apu-, perus-, lähihoitajia, vai-

kea arvioida samalla osaamisia. Tuore koulutus ja pitkä kokemus eivät suo-

raan verrattavissa… (Esimiesten ryhmä) 

Laillistetut ammattihenkilöt ja esimiehet toivat esille vastuukysymyksen ja siihen 

liittyvän vastuun määrittelyn. 

Kuka on vastuussa, jos sattuu virhe? (Laillistettujen ryhmä) 

Vastuukysymykset on tehtävä selviksi. (Esimiesten ryhmä) 

Organisaatioon liittyvät tekijät 

Laillistettujen ammattihenkilöiden ja esimiesten yleisimmin esiin tuoma haaste liit-

tyi työnjaon rajoihin ja työnjaon epäselvyyteen. Työnjaon rajat ovat häilyviä, eikä 

yksiköissä ole mitään yhteistä linjaa. Esimiehet kuvasivat tilannetta, jossa työnku-

vat ovat epäselviä ja rajat häilyviä. Yleinen ohjeistus puuttuu, ja esimiehet toivoivat 

samanlaisia käytäntöjä kaikkiin yksiköihin. He toivat myös esille, että kun työ 

muuttuu, niin myös työn tekemisen täytyy muuttua.  

Koulutus mahdollistaisi laajempaan työnkuvaan, mutta PPSHP on liian tiukka 

näissä rajoissa. (Nimikesuojattujen ryhmä) 

Selkeät pelisäännöt ja roolijaot. (Laillistettujen ryhmä) 
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…nimikesuojatuilla on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää, mutta ny-

kyiset toimenkuvaan liitetyt rajoitukset estävät sen. (Esimiesten ryhmä) 

Myös resurssit nähtiin haasteellisiksi, mikäli työnjakoa aiottiin uudistaa. Mikäli työ 

olennaisesti muuttuu, palkkaus nähtiin haasteena. Nimikesuojatut ammattihenkilöt 

toivat esille koulutuksensa, minkä he kokivat turhana, mikäli sitä ei voida parem-

min hyödyntää. Ammattitaidon väärinkäyttö tarkoitti sitä, että ei voinut tehdä kaik-

kea niitä tehtäviä, johon koulutus olisi antanut valmiudet. 

Nykyisin on turhauttavaa, kun esim. iv-kanyylia ei saa poistaa.    

(Nimikesuojattujen ryhmä) 

8.4 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella hoitohenkilökunta käyttää alle 

puolet työajastaan välittömään potilastyöhön ja kirjaamiseen noin viidenneksen 

työajastaan. Tämän lisäksi hoitohenkilökunnalla on paljon ei-hoidollisia tehtäviä, 

joiden suorittamiseen ei välttämättä tarvita terveydenhoitoalan koulutusta. 

Tutkimuksen määrällisen aineiston perusteella nimikesuojatut ammattihenkilöt 

tekevät varsin laajasti erilaisia tehtäviä nimikesuojattujen ja laillistettujen ammat-

tihenkilöiden työn rajapinnalla. Yleisimmin tehdyt tehtävät kuuluivat kahteen hoi-

totyön osa-alueeseen: hengittäminen, verenkierto ja sairauden oireet sekä hoidon ja 

jatkohoidon opetus ja ohjaus. Tutkimuksen mukaan eri ammattiryhmien näkemyk-

set nimikesuojattujen ammattihenkilöiden tehtävistä poikkeavat merkitsevästi yli 

puolessa tehtävistä. Laillistettujen ammattihenkilöiden ryhmä arvioi lähes sään-

nönmukaisesti nimikesuojattujen tekevän tehtäviä useammin kuin nimikesuojatut 

itse arvioivat, ja esimiehet arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojattujen ammat-

tihenkilöiden työtehtäviin yleensä harvemmin kuin nimikesuojatut itse. Myös tässä 

tutkimuksessa suurin osa nimikesuojatuista ammattihenkilöistä teki ei-hoidollisia 

tehtäviä.  

Tutkimuksen laadullinen aineisto toi esille työnjaon kehittämisen haasteita ja 

esteitä. Kaikkien ryhmien mielestä haasteet liittyivät yksilön kokemuksiin, yksilön 

tietotaitoon ja organisaatioon liittyviin tekijöihin (ks. kuvio 6). 

Kuviossa 6 on esitetty yhteenveto tutkimustuloksista ja niihin vaikuttavista 

toimintaympäristötekijöistä sekä johtamisen keinoista, joilla asioihin voidaan vai-

kuttaa.  
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Kuvio 6. Yhteenveto tutkimustuloksista yliopistosairaalan muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. 
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9 Pohdinta 

9.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

9.1.1 Työajan jakautuminen ja työnjako terveydenhuollon 

henkilökunnan keskuudessa 

Keskeisin tulos oli, että alle puolet erinimikkeisten hoitajien työajasta kului välit-

tömään hoitotyöhön. Aiemmat tutkimukset (Buerhaus ym. 2007, Westbrook ym. 

2011) vahvistavat tätä tulosta. Tulosten vertaileminen on kuitenkin hankalaa, sillä 

hoitajien nimikkeet ja koulutustaustat ovat erilaisia samoin kuin kulttuuriset tekijät. 

Välittömään hoitotyöhön kulunut aika vaihteli 4 prosentista 45 prosenttiin. Matalin 

tulos (4 %) oli bangladeshilaisessa sairaalassa, jossa matalaa tulosta selvitettiin kir-

joittajan myöhemmin julkaistussa tutkimuksessa (Hadley ym. 2007). Sen mukaan 

sairaanhoitajat välttelivät välitöntä potilaskontaktia, ja syynä olivat sosio-kulttuu-

riset normit, joiden taustalla olivat uskonto ja sukupuolikysymykset. Välittömän 

hoitotyön korkein osuus (45 %) oli suomalaisessa tutkimuksessa (Antinaho ym. 

2015) lähi- ja perushoitajien toteuttamana. Kun tarkastellaan pelkästään sairaan-

hoitajia ja jätetään pois bangladeshilainen sairaala, osallistuminen välittömään po-

tilashoitoon vaihteli 18:n ja 37 prosentin välillä. Korkeimmat prosentuaaliset osuu-

det (37 % ja 41 %) olivat suomalaisessa (Antinaho y. 2015), ruotsalaisessa (Lund-

gren & Segesten 2001) ja australialaisessa (Abbey ym. 2012) tutkimuksessa.  

Systemaattisen katsauksen laadullisten, Isossa-Britanniassa toteutettujen tutki-

musten mukaan sairaanhoitajien roolin ennakoitiin muuttuvan tulevaisuudessa si-

ten, että hoiva-avustajat keskittyvät pääasiassa välittömään hoitotyöhön. Tulos on 

huomionarvoinen, sillä useiden tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien suurempi 

osuus välittömässä hoitotyössä on yhteydessä parempaan potilasturvallisuuteen 

(Smeds Alenius ym. 2014), heidän omaan työtyytyväisyyteensä (Lindqvist ym. 

2014) sekä potilaiden alentuneeseen sairaalakuolleisuuteen ja lyhempiin hoitoai-

koihin (Kane ym. 2007).  

Eriasteisilla hoitajilla oli paljon erilaisia ei-hoidollisia tehtäviä potilaan hoito-

työn lisäksi. Tällaisia olivat muun muassa erilaiset siivoustehtävät, varastotavaroi-

hin liittyvät tilaukset ja hyllytystyöt sekä sihteerin tehtävät. Monissa maissa sai-

raanhoitajien koulutus on korkeatasoista, mutta siitä huolimatta hoitajat eivät voi 

täysin keskittyä hoitotyöhön. Tutkimustulos on yhteneväinen Yhdysvalloissa, Ka-

nadassa, Etelä-Afrikassa ja useissa Euroopan maissa toteutettujen tutkimusten 
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kanssa siten, että osa hoitotyön toiminnoista (suuhygienia, ihon hoito, potilaan ja 

läheisten opettaminen) jää tekemättä johtuen ei-hoidollisista tehtävistä (Bekker ym. 

2015), ajan puutteesta (Aiken ym. 2013) tai äkillisessä hoitoisuuden noususta, ai-

kaa vievistä tulotilanteista tai kotiutuksista (Winsett 2016). Laajassa eurooppalai-

sessa monikeskustutkimuksessa (RN4CAST), joka ei kuitenkaan suoraan koskenut 

välitöntä potilashoitoa, havaittiin sairaanhoitajien korkeammalla koulutustasolla 

(engl. bachelor´s degree) olevan yhteys matalampaan potilaskuolleisuuteen (Aiken 

ym. 2014, Aiken ym. 2016). 

Kirjaaminen oli erotettu omaksi kategoriakseen vain kolmessa tutkimuksessa, 

ja näissä hoitajat käyttivät noin viidenneksen työajastaan kirjaamiseen, mikä on sa-

mansuuntainen tulos kuin muissa tutkimuksissa (Yee ym. 2012, White ym. 2015). 

9.1.2 Työnjaon rajapinta nimikesuojattujen ja laillistettujen 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä 

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden työtehtävistä kysyttiin nimikesuojatuilta it-

seltään, laillistetuilta ammattihenkilöiltä sekä näiden ammattiryhmien esimiehiltä. 

Kyselyn päätulos oli, että eri ammattiryhmien näkemykset nimikesuojattujen am-

mattihenkilöiden tehtävistä poikkesivat merkitsevästi yli puolessa tehtävistä. Lail-

listettujen ammattihenkilöiden ryhmä arvioi lähes säännönmukaisesti nimikesuo-

jattujen tekevän tehtäviä useammin kuin nimikesuojatut itse arvioivat. Voisi olettaa, 

että kun työskennellään yhdessä, oppii tuntemaan toisen työn sisällön. Tulos on 

merkittävä sen vuoksi, että kysymys on työnjaon rajapinnasta, ja on tärkeää, että 

ammattiryhmät tietävät, mitkä tehtävät kuuluvat kenellekin. Tämä tutkimus keskit-

tyi vain yhteen sairaanhoitopiiriin ja silti erot olivat näin suuria. Tulos on kuitenkin 

samansuuntainen Whiten ym. (2008) tuloksen kanssa, jossa sairaanhoitajien, pe-

rushoitajien ja psykiatristen sairaanhoitajien välinen roolien epäselvyys oli suuri. 

Tilanne aiheutti päällekkäistä työtä, johon ratkaisu oli roolien selventäminen ja 

oman tehtäväkuvan kirkastaminen. Kanadalaisessa tutkimuksessa (Lankshear ym. 

2016) perushoitajat olivat tietoisempia sairaanhoitajien roolista ja työtehtävistä 

kuin sairaanhoitajat perushoitajien roolista. 

Tulokset osoittavat, että nimikesuojatut ammattihenkilöt tekevät työnjaon ra-

japintaan kuuluvia tehtäviä varsin laajasti. Tehtävät vaativat paljon tietotaitoa, ja 

siten tulos oli erilainen kuin Shuriquien ym. (2008) tutkimus, joka koski jordania-

laisia perushoitajia. Heidän tutkimuksessaan perushoitajat tekivät tehtäviä, jotka 

olivat älyllisesti ja teknisesti vaatimattomia. Ero voi selittyä hoitajien erilaisella 

koulutustaustalla. 
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Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden harvemmin tehdyt tehtävät liittyivät 

potilaan lääkehoitoon. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2012, jolloin tämä 

tutkimus on toteutettu, lähihoitajilla ei ollut vielä lääkehoidon perusosaamisen tent-

tiä eikä siihen kuuluvia näyttöjä.  

Tulokset osoittivat myös, että hieman yli kaksi kolmasosaa nimikesuojatuista 

tekee säännöllisesti ei-hoidollisia tehtäviä. Tulokset ovat yhteneväisiä Hinnon ym. 

2012 ja Bekkerin ym. (2015) tulosten kanssa. Ei-hoidollisten tehtävien tekeminen 

vähentää potilaan luona vietettyä aikaa (Snyder & McDermott 2009) ja aiheuttaa 

hoidollisten töiden laiminlyöntiä (Hinno ym. 2012). PPSHP:n sairaanhoitopiirissä 

vuosina 2013–2014 toteutettu henkilöstömitoitushanke toi esille sekä laillistettujen 

että nimikesuojattujen ammattihenkilöiden osalta runsaasti ei-hoidollisia tehtäviä 

siitä huolimatta, että esimerkiksi varastotavaroiden hyllytys varaston työntekijöi-

den toimesta oli käytössä jo monessa yksikössä. Ei-hoidollisia tehtäviä oli edelleen, 

muun muassa pyykkihuolto, sänkyjen petaus, siivoustyö, ruokahuolto, laitehuolto, 

välinehuolto sekä sihteerin tehtävät. (Liljamo ym. 2015.) Kaikki ei-hoidolliset teh-

tävät voitaisiin mahdollisuuksien mukaan siirtää tukipalvelujen henkilökunnalle, 

jotta hoitohenkilökunta voisi keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön (vrt. May 2012).  

Tässä tutkimuksessa vanhemmat (>50v) lähi- ja perushoitajat arvioivat tehtä-

vien kuuluvan heille useammin kuin mitä nuoremmat (<40v) arvioivat. Tämä koski 

etenkin hoidon suunnittelu- ja koordinaatio-osa-aluetta. Meretojan ym. (2015) tut-

kimuksessa, joka koski sairaanhoitajien ammattipätevyyden itsearviointia, pitkä 

työkokemus liittyi korkeampiin itsearviointipisteisiin. Tässä tutkimuksessa van-

hemman ryhmän lähi- ja perushoitajista 90 prosentilla oli yli 20 vuoden työkoke-

mus takanaan, joten tämä voi selittää heidän arvioineen tehtävien kuuluvan useam-

min heille.  

Esimiehet arvioivat tehtävien kuuluvan nimikesuojattujen ammattihenkilöiden 

työtehtäviin harvemmin kuin nimikesuojatut itse. Lisäksi esimiesten arviot tehtä-

vien kuulumisesta nimikesuojatuille olivat matalammat kuin laillistettujen arviot 

lähes kaikissa tehtävissä. Kuten muutkin ryhmät, myös esimiehet arvioivat lääke-

hoidon tehtävien kuuluvan kaikkein harvimmin nimikesuojattujen tehtäviin. Esi-

miesten rooli on vaativa, sillä heidän pitäisi tunnistaa työntekijöidensä taidot ja 

osaaminen sekä jokaisen ammattiryhmän työnkuva (vrt. Duffield ym. 2010). Tämä 

väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että näin ei ole. Lähihoitajien koulutus uudistui 

vuonna 1993, joten siitäkin on aikaa jo kauan, mutta tietysti voi olla, että koulutuk-

sen sisältö on jäänyt osalle esimiehistä vieraaksi.  
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9.1.3 Työnjaon kehittämisen haasteet ja esteet nimikesuojattujen ja 

laillistettujen ammattihenkilöiden välillä 

Työnjaon kehittämisen haasteista ja esteistä kysyttiin laillistetuilta ja nimikesuoja-

tuilta ammattihenkilöiltä sekä heidän esimiehiltään. Nämä haasteet liittyivät ni-

menomaan työnjaon rajapinnan kehittämiseen. Tämä rajapinta näyttäytyy näiden 

tulosten valossa jokseenkin epäselvältä.  

Kaikkien ryhmien mielestä haasteet liittyivät yksilön kokemuksiin, yksilön tie-

totaitoon ja organisaatioon liittyviin tekijöihin. Valtiontalouden tarkastusviraston 

vuonna 2016 tekemän tuloksellisuustarkastuksen mukaan työnjaon kehittämisen 

esteet liittyivät työntekijäryhmien välisiin palkka- ja kulttuurieroihin. Kulttuurierot 

oli tässä tutkimuksessa yhdistetty yksilön kokemukset -kategoriaan, koska ne tuo-

tiin yleensä esille vanhakantaisina asenteina. Palkkaan liittyviä kommentteja oli 

jonkin verran, mutta Valtiontalouden tarkastusviraston (2016) selvityksestä poike-

ten, se ei ollut tämän tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Tämän tutkimuksen kes-

keisin tulos oli, että ryhmien tuottamat vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. 

Kuitenkin muista ryhmistä poiketen, nimikesuojatut ammattihenkilöt toivat 

esiin arvostuksen puutteen, jota he kokivat. Heillä oli tunne, että heidän koulutus-

taan ei arvosteta, eivätkä he voi tehdä kaikkia tehtäviä, joihin he ovat saaneet kou-

lutuksen. Myös Jonesin ja Cheekin (2003) tutkimuksessa hoitajat kokivat arvostuk-

sen puutetta, kun heidän työpanostaan ja kokemustaan ei arvostettu kollegojen ja 

johdon taholta. Kanadalaisessa tutkimuksessa (Havaei ym. 2016) sairaanhoitajat ja 

perushoitajat toivat esille, että arvostuksen puute oli yksi niistä asioista, jotka saivat 

heidät jättämään työnsä. 

Kaikkien ryhmien kannanotoissa tuli esille työnjaon epäselvyyden kokemus. 

Myös muissa maissa näyttää vallitsevan roolien epäselvyys, joka osassa tutkimuk-

sia liittyi sairaanhoitajien ja hoiva-avustajien välisiin rooleihin (Conway & Kearin 

2007, Lankshear ym. 2016). Laajassa kanadalaisessa tutkimuksessa (O`Brien-Pal-

las ym. 2010) rooliristiriidat ja roolien epäselvyys olivat yhteydessä henkilökunnan 

vaihtuvuuteen, ja toinen tutkimus (Kearney ym. 2016) suositteli roolien täsmentä-

mistä, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä.  

9.1.4 Työnjaon mahdollisuudet ja haasteet hoitotyön johtamisessa 

Määrällisen tutkimuksen keskeinen tulos oli, että laillistetuilla ammattihenkilöillä, 

nimikesuojatuilla ammattihenkilöillä ja esimiehillä oli hyvin erilainen käsitys ni-

mikesuojattujen ammattihenkilöiden tehtävistä. Laadullisessa tutkimuksessa moni 
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esimies toi esille työnjaon epäselvyyden, mutta yksikään ei tuonut esille omaa mah-

dollisuuttaan vaikuttaa asioihin. Osastonhoitajat ovat yksiköissä vastuussa päivit-

täisestä työnjaosta. Heidän tulee olla selvillä kunkin työntekijäryhmän tehtävistä ja 

jokaisen työntekijän osaamistasosta. Haasteena on siis luoda selvät tehtäväkuvat ja 

kuvata erityisesti nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon 

rajapinta. Huolimatta sairaalan erikoisalojen muodostamasta osin jäykästäkin jär-

jestelmästä, tehtäväkuvat pitäisi saada koko sairaalan tasolla yhtenäisiksi. Toisaalta 

hyvin pikkutarkat tehtäväkeskeiset työnkuvat eivät ole tavoite, mutta kuten tämä 

tutkimus osoitti, työnjaon epäselvyys on haaste. Toimiva työnjako ja selkeät työn-

kuvat vähentävät henkilökunnan vaihtuvuutta (vrt. O`Brien-Pallas ym. 2010). Par-

haimmillaan onnistunut työnjako tuottaa tehokkuutta ja taloudellisuutta ja sitä 

kautta arvoa asiakkaille (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016). Valtion normioh-

jaus hoitotyöntekijöiden väliseen työnjakoon on ollut vähäistä (vrt. Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2016). Pitäisikö ohjausta tehostaa, koska huolimatta mittavista 

hankkeista työnjako ei ole kehittynyt odotetulla tavalla. Työnkuvat ovat epäselviä 

ja vastuiden määrittelyä ei ole tehty. Tulevassa palvelurakenneuudistuksessa sel-

keät työnkuvat ovat erityisen tärkeitä, koska uudistuksen toteuttamisessa täytyy 

huolehtia henkilöstön sitoutumisesta ja motivaatiosta.  

Asenteet ja vanhat tavat tulivat esille kaikkien ryhmien vastauksissa. Asenteilla 

ilmaisemme suhtautumistamme asioihin ja toisiin ihmisiin. Asenne- ja arvostus-

asiat ovat monesti kiinni pienistä muutoksista. Jokainen haluaa kokea oman työnsä 

merkitykselliseksi, saada arvostusta ja onnistumisen tunteita. Työnjaon avulla jo-

kaiselle löytyy oma rooli, jossa voi toteuttaa omaa osaamistaan. Muutosjohtamisen 

näkökulmasta asenteiden ja vanhakantaisten tapojen muuttaminen on haaste. Vuo-

risen (2008) tutkimuksen mukaan osastonhoitajien muutosjohtaminen lähtee perus-

tehtävän toiminnan turvaamisesta, ja se on maltillista ja harkitsevaa. Myös visiointi 

ja asioiden kyseenalaistaminen tulevat harvemmin esille. Sairaanhoitajat eivät tun-

nistaneet osastonhoitajan muutosjohtamisen elementtejä (Vuorinen 2008). Olisiko 

siis tarvetta siirtyä organisoinnista ja valvonnasta kohti kyseenalaistamista, uuden 

kokeilua, korjaamista ja optimointia (vrt. Huuhka 2010)? 

Tutkimuksen laadullisessa osiossa tuli esille nykyisten lähihoitajien erilainen 

koulutus verrattuna perushoitajien ennen vuotta 1993 saamaan koulutukseen. Tämä 

asettaa yksiköille haasteen: kuinka sovittaa tehtäväkuvat niin, että kaikkien osaa-

minen tulee huomioitua ja hyödynnettyä? Laillistetut ammattihenkilöt ja esimiehet 

olivat huolissaan vastuuasioista. Kaikki ryhmät toivat esille koulutustarpeen. Nämä 

asiat liittyvät sekä ikäjohtamiseen että osaamisen johtamiseen. Koulutusta tulee jär-

jestää eri hoitotyön osa-alueilta, mutta myös toisen ammattiryhmän koulutuksen 
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sisällöstä. Tämä tutkimus osoitti, että laillistetut ammattihenkilöt ja esimiehet eivät 

ole tietoisia nykyisestä lähihoitajakoulutuksesta. Osaamisen mittarin saaminen or-

ganisaatioon antaisi osastonhoitajille työkalun osaamisen kohdentamiseen ja sys-

temaattiseen kehittämiseen (Kotila ym. 2016b). Mittarin avulla voisi arvioida täy-

dennyskoulutustarvetta yksilökohtaisesti tai yksikkökohtaisesti. Erityiset tietotestit, 

jotka mittaavat kliinistä osaamista, voisivat olla osaamiskartoitusten lisäksi osana 

osaamisen mittaamista (Kotila ym. 2016b). 

Määrällisessä tutkimuksessa kokeneet työntekijät arvioivat tehtävien kuuluvan 

heille useammin kuin ne, joilla oli vähemmän kokemusta. Työntekijän kokemuksen 

hyödyntäminen on myös haaste. Meretojan ym. (2015) tutkimuksen mukaan hoita-

jien korkeampi ikä liitettynä pitkään työkokemukseen liittyi itsearvioituun korke-

aan osaamiseen (Meretoja 2015). Paloniemen (2004) tutkimus palvelusektorin ja 

teollisuuden yrityksistä vahvistaa kokemuksen merkitystä ammatillisessa osaami-

sessa. Johtamisen näkökulmasta kaikenikäisten osaaminen ja kokemus täytyisi 

osata käyttää hyödyksi (Halme & Aaltio 2011). Eri-ikäiset tarvitsevat erilaista joh-

tamista, jotta he tuovat osaamisensa käyttöön.  

Tämän tutkimuksen perusteella jokaiselle työntekijälle täytyy löytää se rooli, 

joka parhaiten tukee hänen osaamistaan ja palvelee organisaation tavoitteita (vrt. 

Lundell ym. 2011). Silloin kun työn sisältö vastaa yksilön osaamista, motivaatio 

työhön säilyy (Juuti & Vuorela 2015). Boehmin ym. (2014) tutkimuksen mukaan 

koettu ikäjohtaminen lisäsi työtyytyväisyyttä ja organisaatioon sitoutumista ja vä-

hensi aikomuksia luopua työstä ja jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle. Valitettavan 

usein organisaation laajuus ja monimutkaisuus aiheuttaa sen, että kehittäminen ta-

pahtuu yksiköissä, vaikka tarvittaisiin yksikkötasoja ja ammattiryhmiä ylittäviä ke-

hittämishankkeita, jotta koko osaamisresurssi saataisiin hyödynnettyä (vrt. Kivinen 

2008).  

Ei-hoidolliset tehtävät tulivat tuloksissa voimakkaasti esille. Niiden organi-

sointiin voidaan tulevaisuudessa odottaa ratkaisua robotiikasta. Robotit tulevat ih-

misen työtä tukemaan ja tehostamaan ja muuttavat työnjakoa. Robotiikka tuo lisää 

tehtäviä tai voi synnyttää täysin uudenlaista työtä. Mitä rutiiniluonteisempi työ, sitä 

todennäköisemmin sen hoitaa tulevaisuudessa robotti. (Kauhanen 2016.) Tervey-

denhuollossa erilaisissa kuljetus- ja huoltotehtävissä voidaan tulevaisuudessa hyö-

dyntää robotiikkaa. Välittömässä potilashoidossa robotiikan mahdollisuudet ovat 

rajalliset, sillä hoitotyöntekijöiden ammattitaitoa robotilla ei voi korvata. Toisaalta 

mikäli kyetään siirtämään kaikki rutiinityöt robotille, sairaanhoitajien ja lähihoita-

jien työpanos voidaan tulevaisuudessa kohdentaa hoitotyön ydintehtäviin entistä 

useammin. (Kangasniemi & Andersson 2016.) Välittömän hoitotyön osuus kasvaa, 
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kun teknologia tulee avuksi esimerkiksi ajanvaraukseen ja aikojen perumiseen. 

Vuonna 2013 tutkimuksen kohteena olevassa sairaanhoitopiirissä käytettiin ajan-

varaukseen ja aikojen perumiseen somaattisilla poliklinikoilla yhteensä 12 henki-

lön työpanos (Liljamo ym. 2015). Työ muuttuu tulevaisuudessa toivottavasti myös 

niin, että esimerkiksi raskaat tehtävät, kuten nostot, toteutetaan robottien avulla (vrt. 

Kangasniemi & Andersson 2016).  

Sähköisten palvelujen osuus kasvaa, ja hoitohenkilökunta kannustaa ja ohjaa 

potilasta sähköisten palvelujen käyttöön. Hoitaja hyödyntää eri teknologisista jär-

jestelmistä saamaansa tietoa potilaan hyväksi ja toimii yhä useammin potilaan ja 

koneen ”välissä.” Potilas pystyy yhä enenevässä määrin hoitamaan itseään ”verkon” 

kautta ja tapaamaan hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä virtuaalisesti. Hoitohenkilö-

kunta käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tehokkaasti ja myös osallistuu niiden 

kehittämiseen. (Vrt. Ahonen ym. 2015b.) Laillistetut ammattihenkilöt keskittyvät 

yhä useammin kehittämään hoitotyön käytäntöjä näyttöön perustuen.  

Tiedolla johtamista ja näyttöön perustuvaa johtamista tarvitaan työnjaon kehit-

tämisessä kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi työntekijöiden osaamisesta ja koulutuk-

sesta hankitaan tietoa, siitä viestitään, sitä muokataan palvelemaan työyhteisöä ja 

mietitään, miten tietoa voidaan hyödyntää työnjaon kehittämisessä. Työnjaon ke-

hittäminen edellyttää eri ammattiryhmien roolien ja osaamisen (esim. hiljainen 

tieto) ymmärtämistä ja hyödyntämistä. 

Kun tarkastellaan työnjakoa ja työnjaon rajapintaa peilaten klassiseen organi-

saatioteoriaan, näkemys työnjaosta on monimuotoiseen terveydenhuoltoon sovitet-

tuna liian yksioikoinen, mutta kuitenkin tuon ajan tyypillinen ajattelutapa näkyy 

edelleen esimerkiksi prosessien määrittelyssä, kuvaamisessa, analysoinnissa, tulos-

palkkauksessa, erikoissairaanhoidon tuotteistusjärjestelmässä (DRG) ja työvaihei-

siin kuluvan ajan mittaamisessa. Hierarkkinen, byrokraattinen malli ja jäykät orga-

nisaatiorakenteet ovat myös perua klassisen organisaatioteorian ajoilta. Myös toi-

minnan tuottavuuden ja tehokkuuden mittaaminen on tullut terveydenhuollossa yhä 

enemmän esille. Se tosin johtaa monesti työn osien pilkkomiseen, ja asiantuntija-

organisaation työntekijä saattaa kokea tällaisessa tilanteessa menettävänsä työn 

hallinnan ja olevansa vain yksi osa suurta koneistoa. (Vrt. Huuhka 2010.) Työnjaon 

rajapinta on käsitteenä vaikea klassisen organisaatioteorian näkökulmasta. Raja-

pinta on työnjaon ns. harmaata aluetta, ja klassisen ajan työnjako oli tarkkaa ja 

työntekijät tekivät rajatun ja tarkasti määritellyn työvaiheen, joten harmaita alueita 

ei syntynyt, kun koko prosessin kaikki työvaiheet oli ositettu ja määritelty. Tiukka 

määrittely työnjaosta sopii siis huonosti nykyaikaiseen työnjaon tutkimukseen. 
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9.2 Tutkimustulosten luotettavuus 

9.2.1 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kerää yhteen ja syntetisoi olemassa olevaa tut-

kimustietoa (Aromataris & Pearson 2014). Systemaattisen katsauksen tekemiseen 

sisältyvät seuraavat vaiheet: tutkimussuunnitelman teko, 3-vaiheinen tiedonhaku, 

aineiston valinta, kriittinen arviointi, tulosten kokoaminen, synteesi ja yhteenveto 

tuloksista sekä raportointi (Joanna Briggs Institute 2014). Tämän systemaattisen 

katsauksen teossa noudatettiin näitä yllä olevia vaiheita.  

Aluksi tehtiin tutkimussuunnitelma, jossa määriteltiin tutkimuskysymys ja tut-

kimuskysymyksestä johdettu PICo. PICo määritteli tutkimuksen väestön (engl. po-

pulation), mielenkiinnon kohteen (engl. phenomena of interest) ja ympäristön (engl. 

context). PICon määritteleminen sekä sisäänotto- ja poissulkukriteerit ohjasivat tie-

donhakua, vähensivät virheosumia ja rajasivat tuloksia. (Stern ym. 2014.) Sisään-

ottokriteereissä oli rajattu tutkimukset koskemaan rooleja, tehtäviä tai työnjakoa. 

Tämä rajaus oli ehkä hieman liian ylimalkainen ja johtui osittain työnjaon moni-

merkityksellisyydestä. Tästä syystä tehtiin vielä neljäs, täydentävä haku, koska tut-

kimusprosessin aikana ilmeni uusia hakusanoja, jotka tutkija halusi tarkistaa. Ha-

kuprosessi kuvattiin taulukkoon yksityiskohtaisesti.  

Tutkimuksen laadunarvioinnin teki kaksi tutkijaa itsenäisesti, joka vähentää 

virheen riskiä (Porrit ym. 2014). Laadunarviointi tehtiin käyttäen Joanna Briggs 

Instituutin (2014) kriteeristöä laadullisille ja määrällisille julkaisuille. Ennen arvi-

ointia sovittiin, että 50 prosentin arviointilistan kriteereistä tuli täyttyä. Tutkimus-

ten saamia pisteytyksiä verrattiin keskenään ja erimielisyyksistä keskusteltiin.  

Tulokset esitettiin narratiivisena yhteenvetona, koska tutkimukset olivat niin 

heterogeenisiä. Katsauksen analyysi oli haastavaa, koska valitut tutkimukset olivat 

sekä laadullisia, määrällisiä että mixed method -tutkimuksia. Jälkeenpäin ajateltuna 

olisi ollut analyysin kannalta helpompaa hyväksyä tutkimukseen esimerkiksi vain 

määrällisiä tutkimuksia, mutta silloin ei olisi saanut sitä täydentävää tietoa, jota 

laadulliset tutkimukset tarjosivat. Luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi 

aineistoa kuvattiin useilla erilaisilla taulukoilla (vrt. Munn ym. 2014). Koko tutki-

musprosessin ajan käytettiin hyväksi JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa jär-

jestelmällisille katsauksille, jotta kaikki osa-alueet tulisi mahdollisimman hyvin 

huomioitua luotettavuuden näkökulmasta (Joanna Briggs institute 2014). Jo tutki-

muksen alussa selvisi, että työnjaon käsite on monimerkityksellinen ja monet eri 

hakusanat saattavat johtaa työnjakoa käsitteleviin tutkimuksiin. Aina on tietysti 
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mahdollista, huolellisesta hakustrategiasta huolimatta, että joku keskeinen tutkimus 

jää pois katsauksesta.  

9.2.2 Tapaustutkimuksen luotettavuus 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen validiteetti riippuu oleellisesti kyselylomakkeen luotettavuudesta eli 

kyettiinkö mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitus ja löydettiinkö vastaukset tutkimus-

ongelmiin (Heikkilä 2014). Tätä tutkimusta varten kehitettiin kyselylomake itse, 

koska kaikki hoidon osa-alueet kattavaa työnjaon rajapintaan kohdistuvaa loma-

ketta ei ollut saatavissa. Lomakkeen kehittelyssä käytettiin useita luotettavuutta pa-

rantavia keinoja. Nämä on selitetty kohdassa 7.2.2: Määrällinen aineisto.  

Tutkimuksen perusjoukko oli selkeästi määritelty ja otos oli edustava. Tiedon 

keruu tehtiin huolellisesti samoin kuin aineiston siirrot järjestelmästä toiseen. Vas-

tausprosentti oli nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ryhmässä 48 prosenttia, 

laillistettujen ammattihenkilöiden ryhmässä 30 prosenttia ja esimiesten ryhmässä 

62 prosenttia. Kokonaisvastausprosentti jäi kuitenkin matalaksi (34 %), koska lail-

listettujen ammattihenkilöiden ryhmä oli kaikkein suurin ja siinä vastausprosentti 

oli matalin. Alun perin vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa, jonka jälkeen lähetet-

tiin muistutus ja jatkettiin vastausaikaa vielä kaksi viikkoa pienen vastausprosentin 

vuoksi. Vastaamattomista (n = 1 317) 87 prosenttia (n = 1 146) oli laillistettujen 

ammattihenkilöiden ryhmässä. Syynä tämän ryhmän pieneen vastausprosenttiin 

saattaa olla se, että toisen ammattiryhmän työn sisältö ei jostain syystä kiinnostanut 

heitä. Myös pitkä kyselylomake on saattanut vaikuttaa vastaamiseen. Lomakkeesta 

tuli pitkä, koska kaikki hoidon osa-alueet haluttiin mukaan. Toisaalta, kaikki yk-

sikköjä koskevat erikoistehtävät olisi voinut jättää pois, jolloin lomake olisi sisäl-

tänyt vain sellaisia tehtäviä, jotka ovat yleisiä kaikissa yksiköissä. Se olisi lyhentä-

nyt lomaketta ja olisi saattanut suurentaa vastausprosenttia.  

Analysointivaiheessa käytettiin biostatistikon asiantuntemusta. Tulokset on ra-

portoitu siten, että jokaisesta hoidon osa-alueesta on muodostettu oma taulukko.  
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulisi arvioida läpi koko tutkimusprosessin 

eli valmisteluvaiheesta aineiston analysointiin ja raportointiin (Elo ym. 2014). Tut-

kimuksen luotettavuuden arvioimiseksi on olemassa erilaisia kriteereitä, ja tässä 

arvioinnissa käytetään Lincolnin ja Guban (1985) luotettavuuden arviointiin kehit-

tämää kriteeristöä: uskottavuus (engl. credibility), riippuvuus (engl. dependability) 

vahvistettavuus (engl. confirmability) ja siirrettävyys (engl. transferability) (Lin-

coln & Cuba 1985, Polit & Beck 2012). 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta keskeisiä valintoja ovat tutkittavien va-

linta sekä aineistonkeruumenetelmän valinta (Elo ym. 2014). Tutkimuksen alku-

vaiheessa oli jo tehty päätös, että keskitytään somaattisiin aikuisyksiköihin, jotta 

kyselylomake olisi kohtuullisen mittainen. Tutkittaviksi valittiin kaikki nimikesuo-

jatut ja laillistetut ammattihenkilöt sekä esimiehet kyseiseltä alueelta. Tutkimuksen 

uskottavuuteen vaikuttaa myös analyysiyksikön valinta (Graneheim & Lundman 

2004). Liian laaja analyysiyksikkö voi olla hankala hallita, ja se voi sisältää useita 

merkityksiä. Toisaalta liian kapea analyysiyksikkö voi aiheuttaa aineiston pirstaloi-

tumista. (Graneheim & Lundman 2004, Elo ym. 2014.) Tässä tutkimuksessa ana-

lyysiyksiköksi valittiin lause, koska se sisälsi yleensä yhden ajatuskokonaisuuden. 

Uskottavuutta voi arvioida myös aineiston koon avulla ja sillä, kuinka hyvin muo-

dostuneet kategoriat kattavat datan (Graneheim & Lundman 2004). Tässä tutki-

muksessa avoin kysymys oli osa laajempaa kyselylomaketta ja saimme runsaasti 

vastauksia. Vastaajat (n = 260) tuottivat 354 lausumaa liittyen työnjaon haasteisiin 

ja esteisiin. Jotkut vastaukset sisälsivät vain yhden kommentin, mutta mukana oli 

myös pitkiä lausumia, joissa oli useita vastauksia tutkimuskysymykseen. Tulosten 

esittämisen yhteydessä olevat suorat lainaukset antavat lukijalle mahdollisuuden 

arvioida kategorioiden muodostumista sekä tehtyjä tulkintoja. Kyselylomakkeessa 

(ainakin esimiesten lomakkeessa) olisi voinut olla vielä toinen selventävä kysymys, 

johon vastaajat olisivat voineet kommentoida, miten he itse ratkaisivat työnjaon 

kehittämiseen liittyvän haasteen tai esteen. Tästä olisi saanut arvokasta lisäinfor-

maatiota: minkälaisia ratkaisuehdotuksia löytyy ja eroavatko ryhmien ratkaisueh-

dotukset toisistaan.  

Tutkimuksen riippuvuus viittaa tulosten pysyvyyteen eli missä määrin tulokset 

muuttuvat ajan saatossa (Lincoln & Guba 1985). Tässä tutkimuksessa tutkimusky-

symys on ajankohtainen, mutta tietysti tulokset voivat muuttua, jos ihmiset vaihtu-

vat ja varsinkin jos olosuhteet muuttuvat tai asioita muutetaan.  
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Tutkimuksen vahvistettavuus viittaa objektiivisuuteen, joka voidaan saavuttaa, 

mikäli tulokset heijastavat vastaajien mielipiteitä; eivät tutkijan (Polit & Beck 

2012). Tutkija on töissä tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa, joka voi 

aiheuttaa harhaa analyysiprosessiin. Analyysiprosessia kuitenkin kommentoi kaksi 

muuta tutkijaa, jotka ovat organisaation ulkopuolelta, jolloin harhan riski pienenee. 

Tässä tutkimuksessa tiedonantajille ei voitu antaa mahdollisuutta tutustua tu-

loksiin ennen niiden julkaisua (vrt. Polit & Beck 2012, s.592), koska tiedonantajia 

oli niin paljon ja he olivat tutkijalle anonyymejä. 

Siirrettävyys viittaa mahdollisuuteen hyödyntää tutkimustuloksia jossain toi-

sessa ympäristössä. Tämä tutkimus oli tapaustutkimus yhden sairaanhoitopiirin 

alueelta. Tapaustutkimuksen yhteydessä puhutaan usein yleistettävyyden ongel-

masta. Jos tutkimuksella pyritään saamaan syvä tieto tietystä tapauksesta, eikä pyr-

kimyksenä olekaan saada selville yleistä totuutta asiasta, niin silloin ei pyritä tutki-

mustulosten tilastolliseen yleistettävyyteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ta-

paustutkimuksen sisäinen validiteetti olisi heikko, vaan tavoitellaan tilastollisen 

yleistettävyyden sijaan analyyttistä yleistettävyyttä, jolloin tutkimuksessa tuotet-

tuja tuloksia kokeillaan uusien tapausten selittämiseen. (Yin 2014, Eriksson & 

Koistinen 2014.) Siirrettävyys vaatii kuitenkin tapauskohtaista harkintaa (Polit & 

Beck 2012). Jotta harkinta olisi mahdollista, tiedonantajien ominaisuudet, tiedon-

keruu ja koko tutkimusprosessi on raportoitu tarkasti.  

9.3 Eettiset näkökohdat 

Tutkimus kohdistui sairaanhoitopiirin henkilökuntaan, joten tutkimuslain 

(488/1999) mukaisesti tutkimuslupaa ei tarvittu eettiseltä toimikunnalta. Luvan 

myönsi sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti 

jokaisen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Saatekirjeessä kerrottiin tutki-

muksen tarkoitus ja korostettiin, että vastaaminen on vapaaehtoista. Vastauksen 

saaminen tulkittiin suostumukseksi tutkimukseen osallistumiseen. Tutkija lähetti 

kyselylomakkeet vastaajille. Uusintakyselyvaiheessa ohjelma (Webropol) poimi 

automaattisesti vastaamattomat, joten tutkija ei nähnyt enää vastaamattomia ni-

meltä. Myös vastausten siirto- ja koodausvaiheessa vastaukset olivat nimettömiä, 

joten anonymiteetti toteutui. Tutkimuksen määrällisessä osuudessa tulokset rapor-

toitiin koko sairaanhoitopiirin tasolla, joten yksittäisiä yksiköitä tai vastaajia ei voi-

nut tunnistaa. Tutkimuksen laadullisessa osuudessa aineiston litterointivaiheessa 

vastaukset olivat myös nimettömiä, ja sellaisia vastauksia, joista olisi voinut pää-

tellä vastaajan yksikön, ei käytetty raportoinnissa. 
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Tutkimusaineisto on nimitietojen osalta tunnisteeton ja se säilytetään ja hävi-

tetään tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002) periaatteiden mukaisesti. 

9.4 Tutkimuksen vaikuttavuus  

Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihen-

kilöiden välisestä työnjaosta sekä työnjaon esteistä ja haasteista. Tutkimus on mer-

kittävä juuri tällä hetkellä, kun sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistusten edessä, 

väestö ikääntyy ja hoidon tarve kasvaa. Työnjakoa on tutkittu liittyen lähinnä teh-

täväsiirtoihin esimerkiksi lääkäriltä hoitajille, mutta tutkittua tietoa hoitohenkilö-

kunnan välisestä työnjaosta on vähän. Työnjako kytkeytyy sairaaloissa ja yhteis-

kunnassa muun muassa organisaatioihin, johtamiseen, työhyvinvointiin ja koulu-

tukseen. Olen hankkinut ja analysoinut tietoa työnjaosta tieteellisillä metodeilla ja 

toivon, että tutkimukseni tulokset lisäävät kiinnostusta ja tutkimustoimintaa työn-

jaon kysymyksiä kohtaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa yliopistosairaa-

lan toimintaympäristön johtamisessa, sillä se antaa hoitotyön johtajille mahdolli-

suuden yhtenäistää ja arvioida nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöi-

den välistä työnjakoa. Tulokset antavat näyttöön perustuvan työkalun hoitotyön 

johtajille osaamisen kehittämiseen, resurssien kohdentamiseen, muutoksen johta-

miseen ja muutosten läpiviemiseen sekä koulutuksen suunnittelijoille ja terveys-

alan opettajille koulutuksen kehittämiseen tulevaisuudessa. 

9.5 Jatkotutkimushaasteet 

Tämän tutkimuksen perusteella on tarpeen kehittää nimikesuojattujen ja laillistet-

tujen ammattihenkilöiden välistä työnjakoa edelleen. Tähän jatkokehittämiseen liit-

tyvät myös jatkotutkimushaasteet. Työnjaon käsite on monimerkityksellinen ja var-

sinkin kansainvälisessä kirjallisuudessa jokseenkin epäselvä. Työnjako-käsitteen 

käsiteanalyysi olisi myös mielenkiintoinen jatkotutkimushaaste, sillä työnjako-kä-

sitteen määrittelyyn tarvittaisiin tarkennusta koko osaamisen näkökulmasta. 

Asiakasnäkökulman kytkeminen työnjakoon on jatkotutkimushaaste. Aito 

asiakaslähtöisyys tarkoittaa palveluja, jotka lähtevät asiakkaan tarpeista, ei organi-

saation.  

Neljäntenä haasteena on tutkia arvo- tai kulttuuritekijöitä työnjaon takana. Mi-

ten työnjako on muodostunut ja mitkä asiat taustalla vaikuttavat? Tähän kysymyk-

seen saisi varmasti parhaiten vastauksen laadullisella tutkimusmenetelmällä esi-
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merkiksi osastonhoitajia ja ylihoitajia haastattelemalla. Myös ei-hoidollisiin tehtä-

viin liittyy mielenkiintoinen tutkimushaaste: mitä ei-hoidollisia tehtäviä hoitajilla 

on ja miten paljon niihin kuluu aikaa? Tämä olisi mahdollista toteuttaa kartoitta-

malla ei-hoidolliset tehtävät yksiköittäin esimerkiksi kyselyllä ja sen jälkeen sel-

vittää aikamittauksia käyttäen tehtäviin kulunut aika ja laskea tarvittu työpanos.  

9.6 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset ja suosituk-

set nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden väliseen työnjakoon: 

1. Kansainvälisten tutkimuksen mukaan hoitajat käyttivät alle puolet työajastaan 

välittömään potilashoitoon. Sairaanhoitajat käyttivät eniten aikaa välittömään 

potilashoitoon Suomessa, Ruotsissa ja Australiassa. Tavoitteena on, että välit-

tömään potilashoitoon kuluva aika ei vähene.  

2. Suomessa nimikesuojatut ammattihenkilöt tekivät varsin laajasti erilaisia teh-

täviä nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työn rajapinnalla. 

Yleisimmin tehtävät kuuluivat kahteen hoitotyön osa-alueeseen: hengittämi-

nen, verenkierto ja sairauden oireet sekä hoidon ja jatkohoidon opetus ja ohjaus. 

Harvemmin tehdyt tehtävät liittyivät lääkehoitoon. Nimikesuojatut ammatti-

henkilöt tekivät usein myös ei-hoidollisia tehtäviä. Tavoitteena on, että työnte-

kijäryhmät keskittyvät niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulutuksen perus-

teella osaamisen. Koko osaaminen käytetään hyödyksi ja ei-hoidolliset tehtä-

vät siirretään pois hoitotyöntekijöiltä. 

3. Työntekijäryhmien käsitykset nimikesuojattujen tehtävistä erosivat merkitse-

västi toisistaan yli puolessa tehtävistä. Tavoitteena on, että tehtäväkuvaukset 

nimikesuojattujen ammattihenkilöiden osalta tehdään koko sairaalassa yhte-

näisiksi. Työtekijäryhmät tehdään tietoisiksi toistensa peruskoulutuksesta ja 

tehtäväkuvista. Esimiehet perehtyvät nimikesuojattujen ammattihenkilöiden 

koulutukseen ja tehtäväkuviin.  

4. Työnjaon rajapinta on tärkeää määritellä tarkasti. Mitkä tehtävät kuuluvat ni-

mikesuojatuille ja mitkä laillistetuille ammattihenkilöille? Määrittelemätön ra-

japinta voi aiheuttaa päällekkäistä työtä tai osa töistä voi jäädä kokonaan teke-

mättä.  

5. Työntekijäryhmien käsitykset työnjaon haasteista ja esteistä olivat hyvin sa-

mankaltaisia. Ryhmien mielestä työnjaon kehittämisen haasteet ja esteet liit-
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tyivät yksilön kokemuksiin, yksilön tieto-taitoon ja organisaatioon liittyviin te-

kijöihin. Hoitotyön johdon tehtävänä on edesauttaa työnjaon kehittämistä ja 

vaikuttaa erilaisilla interventioilla näihin esteisiin ja haasteisiin. 
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Liitteet  

Liite 1. Kyselylomakkeen taustakysymykset nimikesuojatuille ja laillistetuille am-

mattihenkilöille sekä esimiehille. 

Liite 2. Kyselylomakkeen työtehtäviä koskevat kysymykset (samat kaikille ammat-

tiryhmille). 

Liite 3. Kyselylomakkeen avoimet kysymykset nimikesuojatuille ja laillistetuille 

ammattihenkilöille sekä esimiehille. 

 

 

 

Liite1 Kyselylomakkeen taustakysymykset nimi- 
kesuojatuille ja laillistetuille ammattihenkilöille 
sekä esimiehille. 

 

Taustakysymykset nimikesuojatuille ammattihenkilöille 

 
1. Sukupuoli 
 Nainen 
 Mies 
 
2. Ikä 
 <20 vuotta 
 20–29 vuotta 
 30–39 vuotta 

40–49 vuotta 
50–59 vuotta 
>60 vuotta 
 

3. Ammattinimike 
 Lähihoitaja, suuntautumisvaihtoehtona: 
 Asiakaspalvelu ja tietohallinta. Valmistumisvuosi ______ 

Ensihoito. Valmistumisvuosi ______ 
Kuntoutus. Valmistumisvuosi ______ 
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Valmistumisvuosi ______ 
Mielenterveys- ja päihdetyö. Valmistumisvuosi ______ 
Sairaanhoito ja huolenpito. Valmistumisvuosi ______ 
Suun terveydenhoito. Valmistumisvuosi ______ 
Vammaistyö. Valmistumisvuosi ______ 
Vanhustyö. Valmistumisvuosi ______ 
Perushoitaja. Valmistumisvuosi ______ 
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Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja. Valmistumisvuosi ______ 
Lastenhoitaja. Valmistumisvuosi ______ 

 
4. Työkokemuksen pituus kokonaisuudessaan ammatillista koulutustasi vastaavassa 
työssä  
  

n. _________ vuotta 
 
5. Työkokemuksen pituus nykyisessä työyksikössäsi 
  
 n. ___________ vuotta 
 
6. Tulosalue, johon nykyinen työyksikkösi kuuluu 
 Lapset ja naiset 
 Medisiininen 
 Operatiivinen 
 Oulaskangas 
  Konservatiivinen 

Operatiivinen 
  Naiset  
 
7. Työskentelet  
 Vakinaisessa toimessa 
 Sijaisena 
 
8. Työskentelet 
 Yhdessä työyksikössä 
 Sisäisenä sijaisena useassa työyksikössä 
 
9. Nykyinen työyksikkösi on 
 Poliklinikka 
 Päivystys/teho 
 Tutkimus-/toimenpide-/leikkausyksikkö 
 Vuodeosasto 
 Joku muu, mikä ________ 
 
10. Sinulla on voimassa oleva PPSHP:n lääkehoitolupa 
 Kyllä 
 Ei 
 En tiedä 
 
11. Sinulla on voimassa oleva työyksikkökohtainen lääkehoitolupa 
 Kyllä 
 Ei 
 En tiedä 
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Taustakysymykset laillistetuille ammattihenkilöille 

 
1. Sukupuoli 
 Nainen 
 Mies 
 
2. Ikä 
 <20 vuotta 
 20–29 vuotta 
 30–39 vuotta 

40–49 vuotta 
50–59 vuotta 
>60 vuotta 
 

3. Ammattinimike 
 kätilö 
 röntgenhoitaja 
 sairaanhoitaja 

terveydenhoitaja 
 
4. Työkokemuksen pituus kokonaisuudessaan ammatillista koulutustasi vastaavassa 
työssä  
  

n. _________ vuotta 
 
5. Työkokemuksen pituus nykyisessä työyksikössäsi 
  
 n. ___________ vuotta 
 
6. Tulosalue, johon nykyinen työyksikkösi kuuluu 
 Lapset ja naiset 
 Medisiininen 
 Operatiivinen 
 Oulaskangas 
  Konservatiivinen 

Operatiivinen 
  Naiset  
 
7. Työskentelet  
 Vakinaisessa toimessa 
 Sijaisena 
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8. Työskentelet 
 Yhdessä työyksikössä 
 Sisäisenä sijaisena useassa työyksikössä 
 
9. Nykyinen työyksikkösi on 
 Poliklinikka 
 Päivystys/teho 
 Tutkimus-/toimenpide-/leikkausyksikkö 
 Vuodeosasto 
 Joku muu, mikä ________ 

 

 
Taustakysymykset esimiehille 
 
1. Sukupuoli 
 Nainen 
 Mies 
 
2. Ikä 
 <20 vuotta 
 20–29 vuotta 
 30–39 vuotta 

40–49 vuotta 
50–59 vuotta 
>60 vuotta 
 

3. Koulutus 
 Esh 

Ylempi AMK-tutkinto 
 Ylempi korkeakoulututkinto, maisteri 

Alempi korkeakoulututkinto, kandidaatti 
 Jokin muu koulutus 
 
4. Työkokemuksen pituus nykyisessä työyksikössäsi 
  
 n. ___________ vuotta 
 
5. Työkokemuksen pituus kokonaisuudessaan lähijohtajana  
  

n. _________ vuotta 
 

 
6. Tulosalue, johon nykyinen työyksikkösi kuuluu 
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 Lapset ja naiset 
 Medisiininen 
 Operatiivinen 
 Oulaskangas 
  Konservatiivinen 

Operatiivinen 
  Naiset  
 
7. Työskentelet  
 Vakinaisessa toimessa 
 Sijaisena 
 
8. Johdat 
 Yhtä työyksikköä 
 Useampaa työyksikköä 
 
9. Nykyinen työyksikkösi on 
 Poliklinikka 
 Päivystys/teho 
 Tutkimus-/toimenpide-/leikkausyksikkö 
 Vuodeosasto 
 Joku muu, mikä ________ 
 
10. Seuraavien vakanssien määrät työyksikössäsi 
 lastenhoitaja _______ 

lähihoitaja _______ 
 perushoitaja _______ 
 lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja ___________ 
 kätilö _______ 
 sairaanhoitaja _________ 

röntgenhoitaja _________ 
 terveydenhoitaja ________ 
 osastonsihteeri __________ 
 joitakin muita _________________________________________ 
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Liite 2 Kyselylomakkeen työtehtäviä koskevat ky-
symykset (samat kaikille ammattiryhmille). 
 
 
Webropol-kyselyn vastausvaihtoehdot olivat: 
 
Työyksikössäni tehtävä kuuluu nimikesuojatun työtehtäviin: kyllä - ei  
 
Nimikesuojatun ammattihenkilön osaamisen / toimipaikkakoulutuksen perusteella 
tehtävä voisi kuulua hänen työtehtäviinsä työyksikössäni: voisi kuulua - ei voisi kuu-
lua 
 
Tehtävän esiintyminen: tehtävää ei ole työyksikössäni 
 
 
HOIDON SUUNNITTELU JA KOORDINAATIO 
 

1. Potilaan vastaanottaminen yksikköön ja hänen hoitonsa alun koordinointi 
2. Tulohaastattelun tekeminen 
3. Riskitietojen kartoitus 
4. Kotilääkityksen selvittäminen 
5. Kotilääkityksen kirjaaminen 
6. Hoitosuunnitelman aloittaminen  
7. Työyksikön ”rutiinipakettitutkimusten” tilaaminen 
8. Lääkärin määräämien tutkimusten tilaaminen 
9. Erityistyöntekijöiden kuten esim. fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravit-

semustyöntekijän, tulkkipalvelujen järjestäminen  
10. Jatkohoitopaikan järjestäminen 
11. Jatkohoitopaikasta tiedottaminen potilaalle 
12. Potilaan jatkohoitopaikasta tiedottaminen omaiselle/läheiselle 
13. Kontrollikäyntien järjestäminen 
14. Hoitotyön yhteenvedon tekeminen 
15. Raportin pitäminen omasta potilaasta 
16. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
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HENGITTÄMINEN, VERENKIERTO JA SAIRAUDEN OIREET 
 

1. Hengityksen laadun ja määrän seuranta kuten esim. happisaturaatio, hengi-
tysfrekvenssi 

2. Avustaminen ja ohjaus PEF -tutkimuksessa 
3. Yskösten laadun ja määrän arviointi 
4. Hengitystä helpottavan asentohoidon järjestäminen 
5. Hengitysharjoitusten toteuttaminen  
6. Keuhkojen tyhjennyshoidossa opastaminen ja avustaminen 
7. Liman imeminen hengitysteistä 
8. Liman imeminen trakeakanyylista 
9. Positiiviseen paineeseen puhalluttaminen (ns. pulloon puhallus) 
10. Hapen antaminen  
11. Ylipainehappihoidon antaminen 
12. Trakeostomia-avanteen ja kanyylin hoito 
13. Tajunnan tason arviointi Glasgow Coma Scale –mittarin avulla 
14. Intuboinnissa avustaminen 
15. Extubointi 
16. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
 

17. Ekg:n ottaminen 
18. Verensokerin ottaminen ohjeen mukaan 
19. Verensokeritulosten kirjaaminen  
20. Kivun voimakkuuden mittaaminen 
21. Elvytykseen osallistuminen 
22. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
 

 
RAVITSEMUS JA LÄÄKEHOITO 
 

1. Ravitsemukseen liittyvistä havainnoista kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 
2. Nenämahaletkun laittaminen  
3. Nenämahaletkun poistaminen 
4. Rintaruokinnan avustaminen 
5. Letkuruokinnan toteuttaminen PEG:n tai syöttöletkun kautta 
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6. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 
7. Lääkemääräysten kirjaaminen Eskon lääkehoitosuunnitelmaan 
8. Lääkkeiden jakaminen tarjottimelle 
9. Lääkkeiden vieminen potilaalle 
10. Lääkkeen antaminen suun kautta 
11. Lääkkeen antaminen suoraan vatsalaukkuun (PEG, NML) 
12. Lääkkeen antaminen peräsuoleen 
13. Lääkkeen laittaminen emättimeen 
14. Inhalaation antaminen 
15. Lääkesumutteen antaminen 
16. Lääkelaastarin laittaminen 
17. Lääkevoiteen laittaminen  
18. Lääketippojen esim. silmätipat laittaminen 
19. Pintapuudutteen laittaminen  
20. Lääkeinjektion pistäminen ihon alle 
21. Lääkeinjektion pistäminen lihakseen 
22. Lääkkeettömän infuusionestepussin vaihto 
23. Annetun lääkkeen raportointi ja kirjaaminen 
24. Perifeerisen kanyylin laitto 
25. Perifeeriseen kanyyliin mandriinin/Q-sytekorkin laitto 
26. Perifeerisen nesteensiirtokanyylin huuhtelu 
27. Perifeerisen nesteensiirtokanyylin poisto 
28. Lääkkeen vaikutuksen arviointi ja kirjaaminen 
29. Lääkereaktioiden ja lääkkeiden sivuvaikutusten seuranta ja kirjaaminen 
30. Lääkehoidon ohjaus 
31. Lääkelistan päivittäminen 
32. Lääketilauksen tekeminen apteekista 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
HYGIENIA JA ERITYSTOIMINTA 
 

1. Perifeeristä kanyylia ympäröivän ihon hoito 
2. Keskuslaskimokatetrin pistopaikan ja kiinnityksen havainnointi ja tarvitta-

essa kiinnityksen korjaaminen sekä kanyylin juuren puhdistus 
3. Kestoepiduraalikatetrin pistopaikan ja kiinnityksen havainnointi ja tarvitta-

essa kiinnityksen korjaaminen sekä kanyylin juuren puhdistus 
4. Eristyspotilaan hoitotilan järjestäminen 
5. Ulkoisen fiksaatiolaitteen juuren hoito 
6. Ihottuman penslaus 
7. Ihottuman valohoito 
8. Tuoreen (alle 24 h) leikkaushaavan sidosten vaihto steriilisti  
9. Haavan antiseptinen puhdistus 
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10. Haavaliiman laitto haavaan 
11. Haavan huuhtelu 
12. Haavan mekaaninen puhdistus 
13. Ontelon ja fistelin huuhtelu 
14. Alipaineimuhoidon (esim. V.A.C./Renasys) toteutus 
15. Ihosiirteen/ihonottokohdan hoito 
16. Ompeleiden poisto 
17. Ihosulkuhakasten poisto 
18. Dreenieritteen seuranta 
19. Dreenin poistaminen ohjeen mukaan 
20. Haavanhoitoon liittyvä ohjaus 
21. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 
22. Kertakatetrointi 
23. Kestokatetrin laitto 
24. Kestokatetrin poisto 
25. Virtsateiden ja rakon huuhtelu 
26. Suoliäänten seuranta 
27. Nestetasapainon laskeminen 
28.  Lapsiveden määrän arviointi (vähän, normaali, paljon) 
29.  Lapsiveden laadun seuranta (normaali, poikkeava) 
30.  Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan/- Ipana -synny-

tyskertomusjärjestelmään 
 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
AKTIVITEETTI/TOIMINNALLISUUS, NUKKUMINEN JA LEPO 
 

1. Painehaavariskikartoituksen tekeminen mittarin (esim. BRADEN ) mukaan 
2. Potilaan asentohoitoon ja liikehoitoon liittyvien havaintojen ja hoitotoimien 

kirjaaminen hoitosuunnitelmaan  
 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
HOIDON/JATKOHOIDON OPETUS JA OHJAUS  
 

1. Potilaan opettaminen hoitovälineiden esim. verensokerimittarin käyttöön 
2. Potilaan opettaminen oman sairauden hoitoon (esim. haavasidosten laitto) 

liittyvissä toimenpiteissä 
3. Potilaan ohjaamiseen ja opettamiseen liittyvien asioiden kirjaaminen hoito-

suunnitelmaan 
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4. Potilaan kommunikointi- ja tiedonvastaanottokyvyn muutosten arviointi ja 
kirjaaminen hoitosuunnitelmaan  

5. Potilaan omaisen/läheisen opettaminen potilaan hoitovälineiden esim. veren-
sokerimittarin käyttöön 

6. Potilaan omaisen/läheisen opettaminen potilaan sairauden hoitoon (esim. 
haavasidosten laitto) liittyvissä toimenpiteissä 

7. Potilaan omaisen/läheisen ohjaamiseen ja opettamiseen liittyvien asioiden 
kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä  
 
MUU TOIMINTA  
 

1. Lääkärin avustaminen toimenpiteissä 
2. Sairaanhoitajan/röntgenhoitajan/kätilön avustaminen toimenpiteissä 
3. Leikkauspotilaan kuljettaminen itsenäisesti 
4. Tutkimuspotilaan kuljettaminen itsenäisesti 
5. Potilaan seuranta toimenpiteiden aikana 
6. Potilaan seuranta toimenpiteiden jälkeen 
7. Suoniverinäytteen ottaminen 
8. Arteria- ja CVP -paineanturien nollaus esim. potilaan asentomuutoksen jäl-

keen  
9. Verinäytteiden otto arteriakanyylista 
10. Arteriakanyylin huuhtelu 
11. Arteriakanyylin poisto 
12. Ajanvarausten tekeminen 
13. Yksikössä otettaviin näytteisiin laboratoriotutkimusten tilaaminen ja tarrojen 

tulostaminen (esim. virtsanäytteet, askites, yskökset) 
14. Potilaan hoitoisuusluokituksen tekeminen 
15. Yllämainituista tehtävistä kirjaaminen hoitosuunnitelmaan 
16. Keskusvarastotilauksen tekeminen 
17. Keskusvarastotavaroiden purkaminen 
18. Instrumenttitilauksen tekeminen 
19. Hoitolaitteiden kunnon tarkistaminen ja huoltaminen/huoltoon toimittaminen 
20. Välinehuoltotöiden tekeminen 
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Liite 3 Kyselylomakkeen avoimet kysymykset ni-
mikesuojatuille ja laillistetuille ammattihenki-löille 
sekä esimiehille. 

 

Avoimet kysymykset nimikesuojatuille ammattihenkilöille 

 

Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviäsi ja ajatuk-

siasi niiden kehittämisestä.  

Luettele tähän mitä toimipaikkakoulutusta olet saanut? 

 

Millaisia haasteita/esteitä näet liittyvän hoitotyössä toimivien nimikesuojattujen ja 

laillistettujen ammattihenkilöiden välisen työnjaon kehittämiseen? 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa kyselyyn liittyvistä asioista?  

 

Avoimet kysymykset laillistetuille ammattihenkilöille 

 

Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 

niiden kehittämisestä.  

 

Mitkä työtehtävistäsi ovat mielestäsi sellaisia, että ne voisivat kuulua nimikesuoja-

tun ammattihenkilön työtehtäviin? 

 

Millaisia haasteita/esteitä näet liittyvän hoitotyössä toimivien nimikesuojattujen ja 

laillistettujen ammattihenkilöiden välisen työnjaon kehittämiseen? 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa kyselyyn liittyvistä asioista?  

 

Avoimet kysymykset esimiehille 

 
Tähän voit kuvata tarkemmin yllä oleviin väittämiin liittyviä tehtäviä ja ajatuksiasi 
niiden kehittämisestä.  
 
Millaisia haasteita/esteitä näet liittyvän hoitotyössä toimivien nimikesuojattujen ja 
laillistettujen ammattihenkilöiden välisen työnjaon kehittämiseen? 
 
Mitä muuta haluaisit kertoa kyselyyn liittyvistä asioista?  
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