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Tämän tutkielman tarkoitus oli kuvailla varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa
tekevien hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä heidän omien kokemustensa
kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työhyvinvoinnista
erikoissairaanhoidossa varahenkilötyötä tekevän hoitajan näkökulmasta. Varahenkilöllä
tarkoitetaan pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevaa vakituista sijaista.
Työhyvinvointi määritellään olevan yhteisöllistä ja kohteeseen sidottua hyvinvointia,
jolle on ominaista palkitsevuus suhteessa työhön.

Tutkimus toteutettiin erään erikoissairaanhoidon organisaation varahenkilötyötä
tekevien hoitajien esimiehen kanssa käymien kehityskeskustelujen pohjalta.
Kehityskeskustelujen dokumentoidut lomakkeet (n=25) tutkittiin laadullisen
sisällönanalyysin menetelmin. Teoreettisten lähtökohtien kirjallisuuskatsauksen ja
kehityskeskustelulomakkeiden sisällönanalyysin jälkeen tehtiin puolistrukturoitu
teemahaastattelu (n=10) esiin nousseiden teemojen pohjalta. Tässä tutkielmassa käytetty
teemahaastattelurunko (liite 4), joka perustui dokumentoitujen kehityskeskusteluiden
sisällönanalyysin pohjalle, oli laadittu antamaan lisätietoa tutkittavasta ilmiöstä.
Haastateltaviksi (n=10) valikoitui ne kymmenen ensimmäistä kehityskeskusteluihin
osallistunutta varahenkilöä, jotka olivat teemahaastattelun ajankohtana aamuun
ajoittuvissa työvuoroissa.

Tutkimustuloksen perusteella varahenkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
jakautuivat neljään yläkatekoriaan: varahenkilötyön tekeminen, hoitotyön tekeminen
varahenkilönä, varahenkilöiden työyhteisö ja varahenkilöstön johtaminen (kuvio 2).
Varahenkilötyön tekemisessä työhyvinvointi rakentuu monipuolisesta, vaihtelevasta ja
vastuullisesta työstä sekä omasta elämänhallinnasta, joihin vaikuttavat työyksiköiden
määrä ja varahenkilötyötä tekevien hoitajien ja työyksiköiden joustavuus sekä työn
sisäistäminen. Hoitotyön tekemisessä varahenkilön työhyvinvointi muotoutuu
moniosaamisen, potilaspalautteen, potilasturvallisuuden ja työnjaon erilaisuuksien
kautta hallittavasta ammattitaidosta. Varahenkilöiden työyhteisön työhyvinvoinnin
kokemus rakentuu irrallisuuden, toimeen tulemisen ja yhteenkuuluvuuden kautta
yksilön sijoittumisesta työyhteisöön. Varahenkilöstön johtamisessa varahenkilötyötä
tekevien hoitajien työhyvinvoinnissa korostuu työvuorosuunnittelu, työilmapiiri,
perehdytys ja palkkaus, joiden kautta varahenkilöiden työnkuva sisäistetään.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä varahenkilötyötä tekevi-
en hoitajien työolosuhteita siten, että heidän viihtyvyytensä varahenkilötyössä lisääntyy
ja siten, että ymmärrys ja arvostus heidän työtänsä kohtaan nousisivat.
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The purpose was to describe the workplace well-being of substitute nursing staff in
specialised health care through their own experiences. The aim was to generate
information of workplace well-being from the viewpoint of substitute nursing staff in
specialised health care. Substitute nursing staff refers to regular substitute staff with a
permanent employment contract. Workplace well-being refers to communal and
location-based well-being characterised by a sense of reward in relation to work.

The study was conducted based on performance appraisals with a person acting as
superior for substitute staff in specialised health care. The documented forms (n=25)
used in the performance appraisals were investigated with content analysis. Following a
literature review of the theoretical framework and content analysis of the performance
appraisal forms a semi-structured themed interview (n=10) was conducted based on the
themes that emerged. The interview framework (attachment 4) used, which was based
on the content analysis of the documented performance appraisal discussions, was
drawn up to provide more information about the phenomenon under study. The
interviewees (n=10) comprised the first ten substitute nurses who took part in the
performance appraisals and who were on morning shift on the day of the interviews.

Based on the findings, the factors affecting substitute staff's well-being were divided
into four main categories: working in a substitute capacity, doing nursing work in a
substitute capacity, the workplace community of substitute staff, and management of
substitute  staff  (Fig.  2).  In  working  as  a  substitute,  workplace  well-being  consists  of
work that is many-faceted, varied and entails a lot of responsibility, and of personal life
control, affected by the number of work units and the flexibility of substitute nurses and
work units and the internalisation of tasks. In doing nursing work as a substitute,
workplace well-being is formed by professional competence that is managed through
multiple skills, feedback from patients, patient safety and diversity in division of tasks.
The workplace well-being among substitute staff is based on the grounding of the
individual in the workplace community through a sense of detachment, coping and a
sense  of  community.  In  management  of  substitute  nursing  staff,  key  aspects  for
workplace well-being are planning of shifts, workplace atmosphere, job orientation and
salary, through which substitute staff internalise their job description.

The information provided by the study may be used in developing the working condi-
tions of substitute nursing staff so that their job satisfaction as substitute staff improves
and understanding and appreciation towards their work increases.

Keywords: workplace well-being, substitute staff, nursing, leadership
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 1 TAUSTA JA TARKOITUS

Varahenkilöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevaa

niin sanottua vakituista sijaista (Lehto ym. 2005, Kröger & Hjelt 2007). Työhyvinvointi

määritellään olevan yhteisöllistä, kohteeseen sidottua ja ympäröivässä sosiaalisessa

yhteisössä rakentuvaa hyvinvointia, jolle on ominaista ihmisten välinen vastavuoroisuus

sekä sen ilo ja palkitsevuus suhteessa työhön (Utriainen ym. 2007).

Terveydenhuollossa on käytössä erilaisia varahenkilöstöjärjestelmiä, joihin on palkattu

vakinaisiin työsuhteisiin ammattitaitoisia hoitajia tekemään varahenkilöinä hoitotyötä

moninaisiin tarpeisiin pohjautuviin sijaisuuksiin (Dziuba-Ellis 2006). Varahenkilötyö

poikkeaa terveydenhuollon yksiköiden vakituisen henkilökunnan työkuvasta erilaisten

työkohteiden tuomien vaatimusten vuoksi.  Erityispiirteitä antavat työnkuvan luonteen

tuoma joustava liikkuminen työyksiköiden välillä ja sen vaatima sopeutuminen

vaihtuviin työtilanteisiin. Varahenkilöstön toiminnan organisoinnissa huomioidaan

erikoissairaanhoidon yksiköiden vaihtelevat tarpeet siten, että varahenkilöstö sijaistaa

yksiköiden vakituista henkilökuntaa eli varahenkilöstöön kuuluva ottaa samoin vastuun

potilastyöstä kuin työskentely-yksikön muu henkilökunta (Dziuba-Ellis 2006).

Hoitotyöntekijöiden välisellä yhteistyöllä, työyhteisön toimivuudella ja yhteisöllisyydel-

lä on merkitystä työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen (Latham ym. 2008, Barrett

ym. 2009). Ne ovat merkittäviä tekijöitä, kun pohditaan, miten hoitoala pidetään veto-

voimaisena, miten saadaan uutta henkilöstöä alalle ja miten saadaan jo alalla olevat py-

symään hoitotyön piirissä. Varahenkilötyötä tekevien hoitajien kohdalla tulisi huomioi-

da heidän työnsä vaatimien työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Loppela 2004, Dziuba-

Ellis 2006, Cummings ym. 2008, Good & Bishop 2011).

Työhyvinvointi on yhteisöllistä, kohteeseen sidottua ja ympäröivässä sosiaalisessa yh-

teisössä rakentuvaa hyvinvointia, jolle on ominaista ihmisten välinen vastavuoroisuus ja

palkitsevuus suhteessa työhön (Utriainen ym. 2010). Sosiaali- ja terveysministeriö

(STM) on tammikuussa 2011 vahvistanut sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian Sosiaa-

lisesti kestävä Suomi 2020. Työhyvinvointipolitiikalla pyritään siihen, että ihmiset jat-
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kavat työssään nykyistä kauemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten kykyä, halua ja

mahdollisuuksia tehdä työtä parannetaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)

Henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveysalalla on yksi keskeisimmistä haasteista, johon

on kiinnitettävä huomiota kun puhutaan työolosuhteista. Väestön ikärakenteen

muuttuminen ja työntekijöiden eläköityminen lisäävät henkilökunnan tarvetta

terveydenhuollossa. (Rainio 2003.)  Henkilökuntapula on jo ongelma. Työ- ja

elinkeinoministeriön tekemän sosiaali- ja terveysalan työvoimatarvetta koskevan

analyysin mukaan sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ainakin 20 000 uutta työntekijää

vuoteen 2025 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012a.) Henkilökunnantarpeeseen

varautuminen tulee todennäköisesti edellyttämään monien rinnakkaisten

sijaisjärjestelmien käyttöä terveydenhuollossa (Bard & Purnomo 2005). Suomalaisissa

sairaaloissa varahenkilöstön käyttö yleistyi vuodesta 1979. Erilaisia

varahenkilöjärjestelmiä terveydenhuollossa on perustettu Suomessa myös 2000-luvulla

(Helsingin kaupunki 2005, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2005,

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 2006). Varahenkilöstön avulla pyritään varautumaan

henkilökuntavajaukseen sekä vähentämään määräaikaisten sijaisuuksien osuutta.

May ym. (2006) selvittivät millaisia strategioita sairaalat käyttivät ratkaisuna

henkilökuntavajaukseen. He erottivat lyhyen ja pitkän aikavälin strategiat. Lyhyen

aikavälin keinoja olivat muun muassa joustavat työajat, palkkaedut, tilapäisen

työvoiman käyttö sekä erilaiset varahenkilöstöjärjestelmät. Pitkän aikavälin keinoja

olivat vaikuttaminen hoitohenkilökunnan työolosuhteisiin, perehdytykseen ja

koulutukseen. Määräaikaisuus kohdistuu Suomessa keskimääräistä enemmän

naisvaltaiseen työvoimaan ja hyvin koulutettuihin henkilöihin. Yleisimpiä ne ovat juuri

terveydenhuollon hoitotyön ammateissa toimiville määräaikaisille. (Lehto ym. 2005.)

Työn tulee olla vetovoimaista ja sen tulee edistää terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Hyvä ja terveellinen työympäristö tukee kestävää kehitystä ja työntekijöiden

hyvinvointia sekä parantaa yritysten ja yhteiskunnan tuottavuutta. Sosiaali- ja

terveyspolitiikan vuoteen 2015 ulottuvassa kehitysohjelmassa on työelämän vetovoima

ja työhyvinvointi nostettu yhdeksi päästrategioista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)

Mankan ym. (2007) mukaan työyhteisöjen työhyvinvoinnin perustana ovat terveet ja



3

tasa-arvoiset yhteisöt, joissa toteutuu oikeudenmukaisuus, osallistuminen ja

syrjimättömyys. Työperäistä stressiä aiheuttavaan liialliseen kuormitukseen on

mahdollisuuksien mukaan puututtava jo ennen kuin ongelmia pääsee syntymään

(Suonsivu 2011a). Sosiaalinen tuki ja työnhallinta muodostavat työntekijää suojaavan

selviytymisjärjestelmän ja samalla tukevat työntekijöiden terveyttä (Kivimäki ym.

2002).  Nämä luovat pohjaa varahenkilötyötä tekevälle hoitajalle työhön sitoutumiseen

ja vakituiseen sijaistamistyöhön motivoitumiseen sekä joustavuuteen.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä

sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavia tekijöitä (Sinervo 2004, Kunnallinen

työmarkkinalaitos 2007). Hallituksen strategiassa (Valtioneuvosto 2007, 2011) ja

sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikkaa käsittelevissä asiakirjoissa

on tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuva kehittäminen (Sosiaali- ja

terveysministeriö 2011). Ne korostavat henkilöstön työhyvinvointia, jaksamista,

rekrytointia ja riittävyyttä sekä osaamisen turvaamista.

Onnistunut henkilöstöresurssointi on yksi tärkeä terveydenhuollon organiaatioiden

menestystekijöistä, joka mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan toiminnan ja lisää

henkilöstön työhyvinvointia. Resurssien riittämättömyys ja kiire on kuvattu yhdeksi

suurimmista työtyytyväisyyden kokemisen esteeksi (Haycock -Stuart 2008).

Sairaaloissa tarvitaan joustavia henkilöstöratkaisuja sekä nopeasti muuttuvien

tilanteiden että kausittaisten vaihteluiden takia. Työelämässä tapahtuneista

kehitysaskelista huolimatta merkittävä osa työntekijöistä kärsii haitallisesta

kuormituksesta työssään sekä siihen liittyvistä terveydellisistä ongelmista (Sosiaali- ja

terveysministeriö 2005).

Pahoinvointiin liittyvät kustannukset ovat yhteiskunnalle merkittäviä, noin 29 miljardia

euroa vuositasolla, kun panostukset työhyvinvoinnin edistämiseen ovat olleet vain

murto-osa tästä, noin 1,8 miljardia euroa. (Aura ym. 2012.) Työhyvinvoinnista

huolehtiminen on työnantajan näkökulmasta kannattavaa jo siksi, että siten voidaan

parantaa työntekijöiden jaksamista, säästää poissaolokustannuksissa ja houkutella uusia

työntekijöitä alalle (Otala & Ahonen 2005). Kuntatyönantajat ovat Kunnallisen
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työmarkkinalaitoksen (KT) yleiskirjeessä (11/2007) antaneet suosituksen, joka

kannustaa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Koska henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että tehtävään parhaiten soveltuvat

henkilöt työskentelevät oikeassa paikassa oikeaan aikaan (Suonsivu 2011a), niin

riittämätön henkilöstösuunnittelu aiheuttaa toiminnan tehottomutta, joka alentaa sekä

hoitotyön että työelämän laatua (Partanen 2002). Työhyvinvointiin panostaminen

kannattaa, koska se lisää työssä jaksamista. Työssäviihtyminen, olosuhteiden

kehittäminen työntekijän ja työnantajan etujen mukaiseksi antaa pohjaa vahvistaa

varahenkilötyötä toimivaksi, kaikkia tyydyttäväksi toiminnaksi mukaan lukien muu

työyhteisö ja potilaat.

Varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvointi mahdollistaa varahenkilötoiminnan

luomisen laadukkaksi ja arvostetuksi toimintamuodoksi, joka auttaa erikoissairaanhoi-

don yksiköiden esimiehijä saamaan henkilöstöresurssoinnin tehokkaammaksi ja aikaa

säästävämmäksi. Varahenkilöstössä työskenteleminen edellyttää työntekijöiltä halua

toimia tilanteissa, joissa työyksiköt, työtehtävät ja työtoverit vaihtuvat usein.

Varahenkilötyötä tekevien hoitajien työnkuva poikkeaa vakituisen henkilöstön

käytännöistä. Vakituisesti yhdessä työpisteessä työskentelevä hoitotyöntekijä hallitsee

yhden yksikön hoitokäytännöt, kun taas varahenkilötyötä tekevän hoitajan on

omaksuttava useita eri työskentelymuotoja kyetäkseen vastaamaan eri yksiköiden

sijaistamistarpeisiin (Lehto 2005). Tämä erityispiirre tuo muihin hoitotyöntekijöihin

verrattuna varahenkilötyötä tekeville hoitajille erilaiset haasteet työnsä toteuttamiseen,

ja sen merkitystä heidän työhyvinvointiinsa on tärkeä tutkia, jotta oikeanlainen

tietoisuus varahenkilötyön vaatimuksista antaa mahdollisuuden varahenkilötyön

tekemisen kehittämiseen. Työhön sitoutumisen yksi edellytys on työhön liittyvien

arvojen omaksuminen työntekijän omiksi tavoitteiksi (Cohen 2003).

Varahenkilötoimintaa on tutkittu kansainvälisesti jonkin verran kohdistuen

varahenkilötyön kaltaista työtä tekevien työhyvinvointiin (Nicholls ym. 1996, Gosztyla

& Fowler 1998, Banks ym. 1999, Larsson ym. 2012) ja varahenkilötyön toimintaan

(Kirkby ym. 1998, Crowell-Grimme & Garner 2007, Dziuba-Ellis 2009, Good &
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Bishop 2011, Linzer ym. 2011). Kansainvälinen tutkimus varahenkilöstöstä on osittain

vanhoja 1990-luvulta, mutta niiden tulokset ovat yhteneväisiä uudempien tulosten

kanssa, joten koin niiden antavan lisäarvoa viitekehykseeni. Suomen sairaaloissa

varahenkilöstöä käytetään paljon - vuonna 2012 lähes 90 %:ssa erikoissairaanhoitoa

tarjoavissa organisaatioista on jonkinlainen varahenkilöjärjestelmä (Hahtela 2012).  Silti

kansallinen tutkimus varahenkilötoiminnasta on erittäin vähäistä - suomalaisia

tutkimustuloksia löytyy lähinnä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöinä sekä

yksi pro gradu-tutkielma (Pakola 2008). Pakola kuvaa tutkielmassaan sijaistehtäviin

vakinaistettujen sairanhoitajien kokemuksia työstään, tavoitteenaan lisätä tietoa

sisäisenä sijaisena toimimisesta työtä tukevasta ja hoitotyön johtajuuden näkökulmista

(Pakola 2008). Tutkimuksellinen aukko varahenkilötyön tekemisestä on siis olemassa,

joten tässä tutkielmassa haetaan lisätietoa varahenkilötyön ominaisuuksista lähestyen

aiheeseen varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevien hoitajien työhyvinvoinnin

kokemisen kautta. Työhyvinvoinnin ydin rakentuu ihmisen voimavarojen ja työn

ominaisuuksien välisestä tasapainosta, mutta myös monet muut tekijät liittyvät

työhyvinvointiin. On tärkeää tunnistaa eri tekijöiden merkitys työhyvinvoinnin kannalta

ja kohdistaa työhyvinvoinnin edistämistoimet niihin tekijöihin, joilla työhyvinvointia

voidaan tehokkaasti ylläpitää ja parantaa. (Aura & Saarikoski 2011.)

Tämän tutkielman tarkoitus on kuvailla varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevi-

en hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä heidän omien kokemustensa kautta.

Tutkimustehtävä oli:

Millaisia kokemuksia varahenkilötyötä tekevillä hoitajilla on työhyvinvoinnistaan eri-

koissairaanhoidossa?

Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa työhyvinvoinnista erikoissairaanhoidossa vara-

henkilötyötä tekevän hoitajan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä

varahenkilötyötä tekevän huomioivaa ja työhyvinvointia edistävää toimintaa erikoissai-

raanhoidossa. Tutkielman tulosten pohjalta on mahdollista kehittää varahenkilötyötä

tekevien hoitajien työolosuhteita siten, että heidän viihtyvyytensä varahenkilötyössä

lisääntyy ja siten, että ymmärrys ja arvostus heidän työtäänsä kohtaan nousisivat. Tietoa
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voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa erikoissairaanhoidossa ja johtamiskoulutuk-

sessa. Työhyvinvoinnin kokemus syntyy yksilötasolla, mutta siihen voidaan ratkaise-

vasti vaikuttaa kehittämällä työhön yhteydessä olevia tekijöitä organisaatiotasolla

(Kuokkanen ym. 2010).
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2 TYÖHYVINVOINTI VARAHENKILÖTYÖSSÄ

2.1 Työhyvinvointi hoitotyössä

2.1.1 Työhyvinvointi

Työhyvinvointi määritellään olevan vahvasti yhteisöllistä, kohteeseen sidottua ja

ympäröivässä sosiaalisessa yhteisössä rakentuvaa hyvinvointia. Työhyvinvoinnille on

ominaista ihmisten välinen vastavuoroisuus sekä sen ilo ja palkitsevuus suhteessa

työhön. (Utriainen ym. 2007.) Työhyvinvointi tarkoittaa, että henkilö saa tehdä

mielekästä ja sujuvaa työtä turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa

työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitos 2011).  Työhyvinvointi on työtekijän

kokonaisvaltaista hyvinvointia työssä, johon vaikuttavat työntekijän henkilökohtainen

elämä sekä työ, työyhteisö ja johtaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).

Työhyvinvointi on moniulotteinen ilmiö, jota ei voi konkretisoida ja sen tarkastelu on

moninaista. Käsitettä ei ole myöskään tieteellisesti yksiselitteisesti määritelty (Soininen

2001, Peurala & Saaranen 2003, Utriainen ym. 2010). Tämän vuoksi käsitteiden

erilaisuus saattaa aiheuttaa vaikeuksia ilmiön hahmottamisessa. Varsinaisen määrittelyn

sijaan on käytetty työhyvinvoinnin mittareita, ilmentäjiä tai osoittimia (Kandolin &

Huuhtanen 2006). Yleisimmin käytettyjä mittareita ovat olleet esimerkiksi työkyky,

työssä jaksaminen, työtyytyväisyys ja työviihtyvyys (Turner 2002, Loppela 2004, Gould

& Ilmarinen 2010). Muita käytettyjä työhyvinvoinnin ilmaisijoita ovat erilaiset stressin,

uupumisen, väsymyksen ja voimattomuuden kokemukset (Kinnunen & Mauno 2009).

Työhyvinvointia tutkitaan eri tieteenaloilla, jolloin tutkijat nojaavat oman tieteenalan

käsitteisiin, teorioihin ja näkökulmiin (Utriainen & Kyngäs 2008). Arkikielessä

työhyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa useita erilaisia asioita. Sillä voidaan tarkoittaa

esimerkiksi stressin ja työuupumuksen välttämistä, fyysistä terveyttä ja työkykyä,

tasapainoa työn ja muun elämän välillä, innostusta omasta työstä, palkkauksen tasoa,

työilmapiiriä, työstä saatavaa henkistä tyydytystä sekä tyytyväisyyttä työhön ja
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työpaikkaan. Työhyvinvointi-käsite pitää sisällään objektiivisten työolojen ja työstä

saatavien palkkioiden lisäksi subjektiivisen hyvinvointikokemuksen. (Mamia 2009.)

Työhyvinvointi tarkoittaa niin ikään turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota

ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa.

Tällöin työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja täten

työ tukee heidän elämänhallintaansa. (Anttonen & Räsänen 2009.) Työhyvinvoinnin

ajatellaan muodostuvan subjektiivisesti koetun työn, työympäristön ja vapaa-ajan

sopivasta kokonaisuudesta (Kivimäki ym. 2002). Työhyvinvointi pitää sisällään

osaamisen, motivaation, elämäntilanteeseen ja terveyteen sekä työyhteisöön liittyvät

tekijät, jossa itse työ ja sen johtaminen muodostavat keskeisen osan (Kauppinen ym.

2010).

Työhyvinvointia kuvaa hyvinvoiva työpaikka. Se muodostuu hyvinvoivista yksilöistä ja

hyvinvoivasta työyhteisöstä, joihin oleellisesti vaikuttaa johtaminen ja yhteisöstä

löytyvän osaamisen taso, sen kehittäminen, päivittäminen ja jakaminen. Yksilön

työhyvinvointi jakautuu tässä mallissa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen

hyvinvointiin, joista viimeinen pitää sisällään myös yksilön arvot ja motivaation.

Lisäksi myös yksilön ammattitaito ja osaaminen voidaan nähdä yksilön työhyvinvoinnin

osana. (Otala & Ahonen 2005.)

Työhyvinvointia voidaan tarkastella myös kohdehyvinvoinnin käsitteellä. Kohdehyvin-

vointi (kuvio 1) rakentuu sekä työn henkilökohtaisesti koetusta mielekkyydestä että työ-

yhteisössä yhteisestä ymmärryksestä toiminnan merkityksestä asiakkaalle, organisaati-

olle ja yhteiskunnalle. Mielekkääksi ja merkitykselliseksi koettu työ tuottaa tekijöilleen

kohdehyvinvointia, jota rakentaa työn hallittavuus. Hallittavuuteen liittyy kokemus työn

sujuvuudesta sekä toimintatavat, käytännön välineet, työnjakoratkaisut ja säännöt, jotka

tukevat oman työn suorittamista ja kehittämistä. Työhyvinvointi on näin tarkasteltuna

tekemisen ja toiminnan tulosta, ei työstä erillään tai ennen toimintaa rakennettu toimin-

nan edellytys. (Mäkitalo 2005,  Laschinger ym. 2007, Launis ym. 2010.)
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Välineet Tulos
Onnistumisen kokemus
työssä

työhyvinvointia
TEKIJÄ

Epäonnistumisen
kokemus työssä

kuormitusta

Säännöt    Yhteisö               Työnjako

Kuvio 1. Työhyvinvointi kohdehyvinvointina (Mäkitalo 2005)

Työhyvinvoinnin käsite ilmentää hyvinvoinnin myönteisiä ulottuvuuksia, kuten työtyy-

tyväisyyttä, sekä kielteisiä ulottuvuuksia, kuten työuupumusta (Kankaanranta 2008,

Peters ym. 2009).   Työtyytyväisyydellä on suuri merkitys työssä viihtymiseen sekä työ-

hön sitoutumiseen. Työhönsä sitoutuneimpia ovat työntekijät, jotka kokevat työnsä mer-

kitykselliseksi ja tärkeäksi sekä he, joilla on työssään mahdollisuudet vaikuttaa omaan

työhönsä. (Laine 2005.) Työhyvinvointi näyttäytyy merkittävänä tekijänä tulevaisuu-

dessa kun kilpaillaan osaavasta ja työhönsä sitoutuneesta henkilöstöstä.

2.1.2 Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä

Työhyvinvointia on tutkittu positiiviseen vaikutukseen perustuen (Hakanen 2004,

Schaufeli ym. 2002, Turner ym. 2002). Palkitsemisella on positiivista merkitystä työssä

jaksamiseen ja työnantajan julkiseen maineeseen, palkitsemattomuus puolestaan heiken-

tää työssä jaksamista (Seitovirta ym. 2013).   Palkitsemiseensa tyytyväisillä sairaanhoi-

tajilla on vähemmän eläkeaikeita verrattuna palkitsemiseensa tyytymättömiin. Sairaan-

hoitajat arvostavat suuresti kaikkea palkitsemista kuten rahallista palkkaa, esimiehen

tunnustusta, mahdollisuutta kehittää itseään, joustavia työaikoja sekä työn jatkuvuutta.

(Von Bonsdorff 2009.)

yhteinen työn
kohde

työn henkilökoh-
tainen mieli
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Rahallinen palkitseminen motivoi von Bonsdorffin (2009) tutkimuksen mukaan

erityisesti ikääntyviä sairaanhoitajia. Jo keski-iästä alkaen työhyvinvointiin liittyvät

seikat, kuten työtyytyväisyys ja hyvä työkyky, ja toisaalta pahoinvointiin liittyvät seikat

kuten työn välttäminen, yleinen passiivisuus ja osallistumishaluttomuus, ennustavat

ikääntyneen työntekijän eläkeaikeita. Työ voi olla hyvinvoinnin tai stressin ja

pahoinvoinnin lähde keski-ikäisten ja iäkkäiden työntekijöiden elämässä. (Von

Bonsdorff 2009.)

Hyvä henkilökohtainen fyysinen terveys on työssä jaksamisen perusta ja sen

ylläpitämisestä tulee huolehtia. Työhyvinvoinnin näkökulmasta terveyttä on kuitenkin

tarkasteltava myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta. (Kuokkanen

ym. 2009.) Heikoksi koettu terveys saa sairaanhoitajia epäilemään kykyään jatkaa

työssään (Von Bonsdorff 2009). Hyvä terveydentila – erityisesti työtä haittaavien

pitkäaikaissairauksien, monioireisuuden, stressin ja pitkien sairauslomien puuttuminen –

lisää todennäköisyyttä kuulua ryhmään, joka ei ollut harkinnut ennenaikaiselle

eläkkeelle siirtymistä (Leino-Arjas ym. 2012). Hyvä työkyky merkitsee tasapainoa

työntekijän voimavarojen, työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä työn ulkopuolisen

ympäristön piirteiden kesken (Aromaa & Koskinen 2010).

Kivimäki ym. (2002) ja Forma ym. (2004) korostavat työhyvinvoinnin merkitystä myös

taloudellisesta näkökulmasta. Työolojen kehittämisessä työhyvinvointi ja työssä

viihtyminen ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi terveysriskien torjunnan ohella.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu työntekijän terveyden ja työolosuhteiden

työturvallisuuslain mukaiseen huolehtimisen. Perinteiset työturvallisuuslain mukaisten

fyysisten vaarojen tunnistaminen ja poistaminen työpaikoilla on onnistunut. Sen sijaan

kehittämistä tarvitaan henkisten ja sosiaalisten vaarojen vähentämiseen. (Kivimäki ym.

2002.)

Useimmat meistä tarvitsevat haasteita, tavoitteita ja kehittymisen kokemuksia, jotta

työhyvinvointi säilyisi koko työuran. Lisäksi tarvitsemme tunnetta siitä, että kuulumme

täysivaltaisina jäseninä johonkin sosiaaliseen yhteisöön. Työ jäsentää aikaa ja tarjoaa

taloudelliset edellytykset muulle elämälle.  Parhaimmillaan työ voikin olla monella
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tavalla terveyttä edistävää ja tarjota lisäksi ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun

mahdollisuuksia. Jopa objektiivisesti tarkasteltuna hyvinkin yksitoikkoinen työ voidaan

kokea merkitykselliseksi ja tyydyttäväksi, jos työyhteisön sosiaaliset suhteet ovat hyvät,

työ hyvin organisoitua, johtaminen oikeudenmukaista ja tasapuolista, ja työntekijöiden

henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan esimerkiksi joustamalla elämäntilanteen niin

vaatiessa. (Rautio 2010.)

Pidemmät työurat, osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi eivät tapahdu itsestään

eivätkä pakottamalla. Työntekijät tarvitsevat tukea sekä valmiutta itsensä kehittämiseen,

jotta he selviytyisivät kovissa työelämän muutoksissa. Muutos ihmisen sisällä ja arjen

toiminnassa vaatii aikaa ja tilaa. Se on yksilöllinen ja pitkäaikainen prosessi, joka vaatii

itsensä tuntemista, rajojen määrittelyä itsensä ja työn välille, uuden toiminnan

harjoittelua ja aktivoitumista muutokseen.  (Mahlakaarto 2010.) Hyvinvoiva työyhteisö

muodostuu puolestaan vallitsevasta ilmapiiristä ja työntekijöiden terveydestä ja

turvallisuudesta työssä sekä työyhteisön jäsenten välisestä yhteistyöstä (Otala & Ahonen

2005).

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys – haastattelututkimuksen (2009) mukaan joka

kolmas (n=3363) kokee työnsä henkisesti raskaaksi ja kiirettä työssään kokee joka

toinen. Tyytyväisiä työhönsä on yhdeksän kymmenestä työssä olevasta.

Vaikutusmahdollisuudet itseään koskeviin asioihin työpaikalla, työn tavoitteiden

selkeys, esimiestyön tasapuolisuus ja hyvä työilmapiiri ovat suomalaisilla työpaikoilla

tutkimuksen mukaan kohtalaisen hyvässä kunnossa. (Työterveyslaitos 2009.)

Työhyvinvoinnin edistämisen tulee olla laaja-alaista toimintaa, jossa parannettavia

asioita kannattaa etsiä kaikista ydinrakenteista eli työntekijän työstä, arvoista,

osaamisesta, terveydestä ja toimintakyvystä sekä perheestä ja lähiyhteisöstä.

Vanhemmissa ikäryhmissä tärkeää on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä

aktiivisuuden säilyttäminen ja osaamisen varmistaminen kun taas nuorempien

työkyvylle on tärkeää työn motivoivuus ja tulojen riittävyys (Aromaa & Koskinen

2002.)
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2.1.3 Hoitotyötä tekevien työhyvinvointi

 Työhyvinvoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä hoitotyössä ovat hoitajien välinen

yhteisöllisyys ja potilashoito, jotka on useissa tutkimuksissa todettu työhyvinvoinnin ja

työtyytyväisyyden kannalta merkittäviksi tekijöiksi (Utriainen & Kyngäs 2008, Barrett

ym. 2009, Dougherty & Larson 2010). Varahenkilötyötä tekevien hoitajien ammattitaito

ja yhteistyöverkosto ovat eri yksiköissä työskenteleville voimavara, mutta toisaalta

nopeat työyksikkövaihdokset aiheuttavat irrallisuuden tunnetta (Nicholls ym. 1996,

Gosztyla & Fowler 1998, Dziuba-Ellis 2006). Hoitajien mielestä työssä parasta ovat

ihmiset. Hoitajien välisillä ihmissuhteilla, yhteistyöllä, työyhteisön toimivuudella ja

yhteisöllisyydellä on merkitys hoitajien työhyvinvoinnin edistäjänä. (Latham ym. 2008,

Barrett ym. 2009). Ammatilliset ihmissuhteet ennakoivatkin vahvimmin

työtyytyväisyyttä.

 Vuorovaikutussuhteet yleensä toisten ihmisten kanssa ovat hoitajien suuri voimavaran

lähde. (Utriainen & Kyngäs 2008.) Terveydenhuollon organisaatioissa on tarpeen

kehittää moniammatillista yhteistyötä. Työhyvinvoinnin kokemus syntyy yksilötasolla,

mutta siihen voidaan ratkaisevasti vaikuttaa kehittämällä työhön yhteydessä olevia

tekijöitä organisaatiotasolla. (Kuokkanen ym. 2009.) Hoitajien välisten suhteiden ohella

on olennaista suhteet lääkäreihin sekä hoitajien ja lääkäreiden välinen kommunikaatio

(Utriainen & Kyngäs 2008, Aiken 2013).

Nuorten suomalaisten sairaanhoitajien alalta lähtemisen aikeet ovat myös olleet kiinnos-

tuksen kohteena (Flinkman ym. 2008). Laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa on sel-

vitetty tekijöitä, jotka liittyvät hoitajien alalta lähtemisen aikeisiin (Aiken ym. 2013,

Heinen ym. 2013). Kansainvälisessä tutkimuksessa neljäkymmentäyhdeksänprosenttia

(n=1131) suomalaisista sairaanhoitajista oli miettinyt työpaikan vaihtamista ja kymme-

nellä prosentilla oli ollut kokonaan alan vaihtamisen suunnitelmia kun taas esimerkiksi

espanjalaisilla hoitajilla vastaavia suunnitelmia oli huomattavasti vähemmän (Heinen

2013.) Osa suomalaisista nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa siksi, että

he eivät saa riittävästi perehdytystä ja sosiaalista tukea ensimmäisessä työpaikassaan.

Toinen ryhmä nuoria taas väsyy liialliseen työkuormitukseen ja kokee jopa sairauslo-

malle johtavaa työuupumusta. (Flinkman 2014.)
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Sairaanhoitajan työnkuva on muuttunut vuosikymmenten kuluessa yhä vaativammaksi.

Hoitotyön epämiellyttävinä puolina on työn kuormitus, riittämätön palkka ja muut edut,

arvostuksen puute ja liika byrokraattisuus. Miellyttävinä puolina esiintyy potilaiden

auttaminen ja potilaskontaktit, henkilökohtainen työtyytyväisyys ja uralla etenemisen

mahdollisuudet. (DeCola & Riggins 2010.) Tärkeänä perusarvona potilastyössä koetaan

aito kohtaaminen ”ihminen ihmiselle” sekä odotuksena työyhteisön kehittäminen

”välittäväksi työyhteisöksi”, jossa toimisi avoin yhteistyö ja autetuksi tuleminen

(Suonsivu 2011b). Yksiköitä kiertävän työmuodon vuoksi varahenkilötyötä tekevien

hoitajien on haasteellista saada jatkuvuuden kokemusta potilaiden hoitotyöhön yksilöinä

(Gosztyla & Fowler 1998).

Työhyvinvoinnin ylläpitämisellä ja edistymisellä on suotuisia vaikutuksia

ammattitaitoisten sairaanhoitajien työssä jatkamiseen, jolloin voidaan turvata

henkilöstön riittävä määrä organisaatioissa myös tulevaisuudessa sekä mahdollisimman

korkeatasoinen potilashoito (Utriainen 2009). Eri työyksiköissä toteutetun hoidonlaatu

voi myös vaikuttaa työviihtyvyyteen (Faller ym. 2011). Työn imu on voimakasta ja

ammatillinen itsetunto vahvaa terveydenhuoltohenkilöstöllä (Kanste 2005.) Työn imu

käsite koostuu kolmesta ulottuvuudesta: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja työhön

uppoutumisesta (Hakanen 2005.) Työn imu voi olla positiivista tai negatiivista.

Positiivisessa yhteydessä työn imu liittyy terveyteen, työkykyyn ja työtyytyväisyyteen

kun taas negatiivisessa yhteydessä se liittyy stressiin sekä eläke- ja eroajatuksiin

(Hakanen 2009a).

Kansteen (2005) hoitotieteen ja terveyshallinnon alan väitöstutkimuksen mukaan

iäkkäämpi henkilöstö voi paremmin; 30-vuotiaiden ja sitä nuorempien työntekijöiden

työhyvinvointi on alhaisempi. Perus- ja lähihoitajat kokevat työhyvinvointivajeita.

Työstä saatu arvostus koetaan vähäiseksi eteenkin terveyskeskusten vuodeosastoilla ja

kotihoidossa. Avohoito- ja kotihoitoyksiköissä voidaan keskimäärin paremmin kuin

vuodeosastoilla. Perusterveydenhuollossa voidaan myönteisillä työhyvinvointi-

indikaattori mittareilla mitattuna paremmin kuin erikoissairaanhoidossa. (Kanste ym.

2008.) Ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvointi rakentuu hoitajavastavuoroisuudesta,

potilasvastavuoroisuudesta ja hoitajien työn asenneperustasta. Hoitajavastavuoroisuus
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koostuu työn mielekkyydestä, auttamisesta, asemasta työssä, yhteisöllisyydestä,

vapaudesta, parityöstä ja yhdessäolosta. Potilasvastavuoroisuus rakentuu potilaiden

tyytyväisyydestä, hyvin tehdystä hoitotyöstä sekä potilaiden kohtaamisesta ja

auttamisesta. (Utriainen 2009.)

Jokaisen yksilön työhyvinvointi koostuu eri asioista. Yleisesti ottaen johtamista,

organisaatioon ja turvallisuuteen liittyviä asioita pidetään työhyvinvoinnin keskeisinä

tekijöinä, sillä ne vaikuttavat työn tekemiseen, työyhteisöön sekä työmotivaatioon.

(Viitala 2002.) Myös työntekijän elämäntilanne, terveys ja valmiudet vaikuttavat työssä

jaksamiseen. Työyhteisön hyvä toiminta sekä demokraattinen ja oikeudenmukainen

johtamistapa parantavat työhyvinvointia, joka näkyy työn tuloksissa ja työntekijöiden

kokonaisterveyden tilassa sekä koetussa työturvallisuudessa. Hyvinvoivat työntekijät

ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita, mikä näkyy organisaatioissa tehokkuutena, tuloksina ja

sairauspoissaolojen vähäisyytenä (Suonsivu 2003.) Vahtera ym. (2002) tukevat

näkemystä, että työn vastatessa asetettuja vaatimuksia ja odotuksia, on työntekijöillä

myönteisiä ja miellyttäviä tunnetiloja ja he voivat hyvin työssään.

Työhyvinvoinnin kannalta tärkeä osatekijä on työtyytyväisyys. Adams ja Bond (2000)

määrittelevät työtyytyväisyyden positiivisen vaikutuksen asteeksi työtä tai sen

osatekijöitä kohtaan (the degree of positive affect towards a job or its components).

Työtyytyväisyydellä ja työtyytymättömyydellä on merkittävä osa hoitajan päätöksestä

jäädä tai lähteä työpaikasta (Kankaanranta 2008).

Työpaikan vuorovaikutussuhteet sekä se, miten sidotuksi työntekijä kokee itsensä

työnantajaan, ovat merkittäviä tekijöitä työn viihtyvyyden ja toiminnan kannalta.

Omasta tahdosta johtuva määräaikainen työ ja oleminen vailla itsenäisiä

päätöksentekomahdollisuuksia lisäävät työtyytymättömyyttä. Työtyytymättömyyttä

aiheuttavat esimerkiksi kohtuuton vuorotyörasitus, itsenäisten

päätöksentekomahdollisuuksien puuttuminen ja runsas paperityö. (Kankaanranta 2008.)

Työtyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi mahdollisuus erikoistumiseen,

kohtuulliset tulot suhteessa työmäärään sekä turvattu toimeentulo. Rahalliset tekijät

vaikuttavat jonkin verran sairaanhoitajien tekemien viikkotyötuntien määrään, mutta ei
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pelkkä palkka riitä esimerkiksi hoitajapulan ratkaisuksi, sillä 10 % palkankorotus lisäisi

työmarkkinoille vain 0,1 % hoitajaa.  (Kankaanranta 2008.)

Persoonallisuustekijöillä on merkitystä työhyvinvointiin ja työuupumukseen.

Persoonallisuustekijät korostuvat, kun työolot koetaan kohtuuttomiksi. Liiallinen

velvollisuudentunto yhdessä työn korkeiden vaatimusten ja epäkohtien kanssa voi

muodostaa korostuneen riskin työuupumukselle. Niinpä työn tavoitteiden sisältö ja

tavoitteisiin liittyvät keinot ovat ratkaisevia yksilötasolla. Työyhteisössä on tärkeä

huomioida yksilöiden erilaiset tavat, tavoitteet, taipumukset ja stressinsietokyky.

Voimakas työssä uupuminen heijastui myös työntekijöiden yksityiselämään vaikuttaen

voimavaroihin kodinhoidossa sekä ihmissuhteissa (Hakanen 2009b).

Varahenkilöt ovat ammattitaitoisia hoitajia, jotka työnkuvansa mukaisesti kiertäessään

eri työ-yksiköitä perustavat työhyvinnointinsa kukin henkilökohtaisella tasolla omien

kokemustensa kautta. Varahenkilöstö koostuu usein eri-ikäisistä, eri elämän vaiheessa

olevista hoitajista, joiden työhyvinvointi koostuu keskenään erilaisista asioista.

Varahenkilönä hoitaja joutuu kohtaamaan jopa päivittäin eri työyhteisöt ja vaihtuvan

potilasaineksen, joten hoitajien välinen yhteisöllisyys ja potilashoito vaativat erityistä

panostusta varahenkilötyössä. Työhyvinvoinnin ylläpitämisellä ja edistämisellä voidaan

panostaa varahenkilötyötä tekevän hoitajan työssä jatkamiseen.

2.1.4 Johtamisen asema työhyvinvoinnissa

Johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työssä jatkamisen kannalta, sillä

työhyvinvointia ja työntekijöiden terveyttä voidaan tukea hyvien johtamiskäytäntöjen

avulla (Von Bonsdorff  2009).  Luotettavalla johtajuudella (Wong & Laschinger 2012)

ja hallinnollisella tuella (Pasarón 2012) on huomattava merkitys sairaanhoitajien työssä

jaksamiseen. Työhyvinvoinnin näkökulmasta johtajuuden on tärkeää olla

työntekijälähtöistä, yksilöllistä ja tilannesidonnaista, jotta esimiehen käyttäytymisellä

olisi myönteisiä vaikutuksia (Kanste 2011).

Nykypäivän työelämän muutokset, taloudelliset paineet, kiire, stressi sekä

työhyvinvoinnin ongelmat asettavat paineita myös esimiestyölle. Johtamiselle on
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kasautunut melkoinen määrä paineita johtaa muuttuvissa tilanteissa, tehokkaasti ja

samalla kantaa vastuuta työhyvinvoinnista. Rauramon (2008) mukaan työhyvinvoinnin

johtaminen on tärkeä osa johtamisen ja esimiestyön kokonaisuutta, sen avulla voidaan

ehkäistä työuupumusta ja lisätä työhyvinvointia. Paasivaara (2009) puhuu aktiivisesta

johtajuudesta, joka suojaa työuupumukselta. Siihen liittyy palkitseminen, innostaminen

ja yksilöllisen osaamisen hyödyntäminen.   Suunnitelmallisuus, tasa-arvoisuus,

osaamisen arvostaminen ja työssä jaksamisen edistäminen ovat osa-alueita arvostavassa

johtamisessa, jossa johtaminen on hyvin henkilökeskeistä johtajan ollessa aktiivisessa

vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa (Harmoinen 2014). Hyvän johtamisen

voidaan sanoa luovan edellytyksiä sujuvalle toiminnalle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Osaavat, innostuneet ja terveet työntekijät saavat aikaan hyviä tuloksia ja kannustavalla

johtamisella ihmisten innokkuus ja osaaminen kehittyvät korkealle (Juuti & Vuorela

2002).

Työhyvinvoinnin edistämiseen on käytettävissä erilaisia toimijoita runsaasti; työpaikan

henkilöstöhallinto, esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet, muina resursseina

muun muassa työterveyshuolto ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Rakenteellisia edelly-

tyksiä ovat alan tutkimus- ja kehittämislaitokset, työterveyshuolto lakisääteisenä vel-

voitteena, työsuojeluviranomaisjärjestelmä sekä erilaiset vakiintuneet yhteistyömuodot

esimerkiksi työterveyshuollon neuvottelukunta. (Rautio 2010.) Työhyvinvointia tuke-

vissa johtamistyyleissä tärkeässä roolissa ovat tavoitteiden asettaminen, tiedottaminen,

palautteen ja tuen antaminen kannustaminen sekä palkitseminen. (Kanste 2006, Kovner

ym. 2006)

Työn erilaisilla organisointitavoilla on merkitystä työhyvinvoinnin kannalta (Utriainen

& Kyngäs 2008). Organisaatiossa olevat tekijät, joihin työhyvinvointi tavallisimmin

liitetään, ovat työyhteisön hyvä toiminta sekä demokraattinen ja oikeudenmukainen

johtamistapa (Kanste 2005, Kuokkanen ym. 2009). Organisaatioiden haasteena on

löytää sekä työyhteisöjä että yksilöitä tukevia keinoja, joilla lisätä niin yhteisön kuin

yksilöidenkin työhyvinvointia. Työelämän muutoksessa tarvitaan myös panostusta

riittävän pitkiin ohjaus- ja tukiprosesseihin (Mahlakaarto 2010).



17

Hyvän hallinnon johtamiseen liitettävät piirteet kuuluvat terveydenhuollon esimiestyön

arkipäivään, ja suhtautuminen niihin on pääosin positiivista. Hallinnon arvoja

tärkeämmiksi nousevat kuitenkin palveluun liitettävät arvot, kuten ammattitaito, laatu ja

luottamus. Ikola-Norrbackan (2010) mukaan hyvään hallintoon kuuluu keskeisesti

alaisten kannustaminen sekä se, että käytännön työhön liittyvissä kysymyksissä ei

viivytellä. Huonoa hallintoa osoittaa vastaavasti kannustuksen puute, joustamattomuus,

omien virheiden peittely ja tiedon panttaaminen.

Työntekijät ja esimiehet ovat vaarassa uupua jatkuvien muutosten, kovenevien

tehokkuus - ja osaamisvaatimusten, kiristyneen työtahdin, epävarmuuden ja kilpailun

aallokossa. Työn luonne on muuttunut yhä enemmän yrittäjämäiseksi ja

projektinomaiseksi, jossa perinteiset ammattiroolit ovat murtuneet. Työntekijältä

odotetaan tehokkuutta, joustavuutta, kykyä markkinoida itseään, omasta kilpailukyvystä

huolehtimista, dynaamisuutta, itsensä jatkuvaa muokkaamista ja uusiutumista.

(Mahlakaarto 2010.)

Hyvällä johtamisella edistetään eri elämäntilanteissa olevien ja eri työkykyisten

työntekijöiden työkykyä, työhön osallistumista sekä työn ja muun elämän

yhteensovittamista (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2007). Varahenkilötyötä tekevät

hoitajat joutuvat työnsä liikkuvuuden vuoksi kokemaan irrallisuutta työyhteisössään ja

mahdollisesti työyhteisöön kuulumattomuutta, joten esimiestyöllä voi olla merkitystä

siihen, miten varahenkilö kokee työhöönsä sitoutumisen (Dziuba-Ellis 2009, Good &

Bishop 2011, Larson ym. 2012). Oikeanlaisella johtamisella ja esimiestyöllä on

mahdollista vahvistaa varahenkilötyötä tekevien hoitajien sijoittaminen oikeanlaiseen

käyttöön ja saada tukea heidän työnsä arvostamiselle (Nicholls ym. 1996). Johtamisen

kehittäminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä työelämää ja henkilöstön työhyvinvointia

kehitettäessä, sillä johtamistaidoilta vaaditaan paljon organisaatiomuutoksissa sekä

oikeudenmukaisen johtamisen ja työhyvinvoinnin yhteyteen (Kauppinen ym.2013).
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2.2 Hoitotyön varahenkilöstö

2.2.1 Hoitotyön varahenkilöstöjärjestelmä

Suomessa hallitusohjelmaan sisältyvän toiveen mukaisesti julkisen sektorin

määräaikaisuutta on pyritty vähentämään määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamisen

kautta. Määräaikaisuus kohdistuu Suomessa keskimääräistä enemmän naisvaltaiseen

työvoimaan ja hyvin koulutettuihin henkilöihin. Yleisimpiä ne ovat terveydenhuollon

hoitotyön ammateissa toimiville määräaikaisille. (Lehto ym. 2005.)

Määräaikaisten sijaisuuksien perusteiden tiukentuminen on edistänyt monissa

organisaatiossa työntekijöiden vakinaistamista ja sitä myötä erilaisten

varahenkilöjärjestelmien käyttöönottamista. Vuokratyövoiman käyttö oli esillä Paras-

hankkeessa (kunta- ja palvelurakenteen uudistamishanke 2007) yhtenä keinona kuntien

henkilöstön turvaamiseksi (Vallimies-Patomäki 2008), mutta vuokratyön tekemiseen

liittyvä epävarmuus paitsi tulevaisuuden työllistymisen suhteen, myös itse työn

tekemisen ja turvallisuuden suhteen, voivat luoda työpaikoille eriarvoisuutta (Lehto ym.

2005).

Varahenkilöstöllä tarkoitetaan sijaisia, jotka pääsääntöisesti ovat pysyväisluonteisessa

työsuhteessa (Lehto ym. 2005) eli niin sanottuja vakituisia sijaisia (Kröger & Hjelt

2007). Organisaatioiden kannalta varahenkilöjärjestelmän etuina verrattuna

vuokratyövoimaan ovat säästöt rekrytointikuluissa. Varahenkilöjärjestelmän kautta

organisaatio voi myös varmistaa, että yksiköihin sijaistamaan saapuva henkilö on

tehtävään sopiva. Varahenkilöjärjestelmässä mukana olevalta henkilöltä edellytetään

halua työskennellä mahdollisesti tiheäänkin vaihtuvissa työtehtävissä ja työyksiköissä.

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012b.)

Varahenkilöjärjestelmän rinnakkaiskäsitteitä ovat henkilöstöpankki (Okkonen ym.

2007), työvoimapankki (Parikka 2006, Lehto ym. 2005) ja sisäinen sijaisjärjestelmä

(HUS 2014). Varahenkilöjärjestelmiä eri maissa on ollut käytössä 1960-luvulta alkaen

(McHugh 1997, Dziuba-Ellisin 2006). Suomalaisissa sairaaloissa varahenkilöstön

käyttö yleistyi vuodesta 1979 ja terveyskeskuksissa vuodesta 1980 alkaen.
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Varahenkilöjärjestelmän käyttöönottoa edisti tuolloin se, että varahenkilöstön palkka- ja

muut kustannukset olivat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa

suunnitelmassa valtionosuuteen oikeuttavia menoja. (Lääkintöhallitus 1979, 1988.)

Varahenkilöstöjärjestelmän tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa sillä, että

varahenkilöstö on keino kiinnittää hoitohenkilöstöä vakituisesti terveydenhuollon

yksiköihin ja sillä tavalla varautua mahdolliseen tulevaan hoitohenkilöstön vajaukseen

(Okkonen ym. 2007).

Varahenkilöstön toiminnan organisoinnissa ideaalisin tapa on huomioida

terveydenhuollon yksiköiden hoitotyön tekemisen vaihtelevat tarpeet. Asiantuntijat

Dziuba-Ellisin (2006) mukaan suosittelevat, että varahenkilöstön organisoinnissa

huomioidaan työntekijöiden kliininen erityisosaaminen ja pätevyys. Tavallisimmin

varahenkilöstö sijaistaa yksiköiden vakituista henkilökuntaa eli varahenkilöstöön

kuuluva ottaa samoin vastuun potilastyöstä kuin työskentely-yksikön muu henkilökunta.

(Dziuba-Ellisin 2006.)

Kunnilla ja kuntayhtymillä on käytössään terveydenhuollossa erilaisia

varahenkilöjärjestelmiä, joihin on palkattu vakinaisiin työsuhteisiin henkilöitä tekemään

varahenkilöinä hoitotyötä erilaisiin sijaisuuksiin. Hyviksi koetut käytännöt vaihtelevat

eri työnantajilla. Sijaisten määrää on voitu jonkin verran vähentää, mutta vastaavasti

varahenkilökäytäntöjen avulla on voitu tarjota toistaiseksi voimassa olevia

palvelusuhteita tehtävissä, joissa on pysyvä työvoiman tarve. (Kunnallinen

työmarkkinalaitos 2009.) Varahenkilöllä on organisaation vakituisena työntekijänä

oikeus ja velvollisuus samanlaisiin asioihin suhteessa työnantajaan kuin organisaation

muulla vakituisella henkilöstöllä, joten myös varahenkilö voi tarvita ajoittain

pitempiaikaiseen poissaoloonsa määräaikaisen sijaistajan tekemään varahenkilötyötä.

2.2.2 Hoitotyön varahenkilöstön työnkuva

Sijaistarpeeseen varautuminen tukee varahenkilöjärjestelmien käyttöä (May ym. 2006).

Varahenkilöstö antaa työntekijälle vaihtoehdon tehdä hoitotyötä määräaikaisten sijai-

suuksien sijaan vakituisessa työsuhteessa. Varahenkilötyö poikkeaa terveydenhuollon

yksiköiden vakituisen henkilökunnan työkuvasta erilaisten työkohteiden tuomien vaati-
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musten vuoksi. Työkierto on osoittautunut työhyvinvointia parantavaksi seikaksi (Koski

ym. 2014), mutta varahenkilö työskentelee työviikon aikana yleensä useassa eri yksi-

kössä, mikä vaatii monenlaista taitoa ja sopeutumista. Varahenkilötyötä tekevän hoitajan

työhyvinvointi muodostuu siis osittain eri lähtökohdista kuin yksikön vakituisen henki-

löstön ja on verrattavissa usein työyksikköään vaihtavien määräaikaisten kokemuksiin.

Varahenkilöjärjestelmässä työntekijä sijaistaa eri yksiköiden henkilöitä esimerkiksi sai-

raslomien, koulutusten, vanhempain vapaiden ja vuosilomien aikana yleensä lyhytkes-

toisin jaksoi. (Kröger & Hjelt 2007.)

Määräaikaiset työntekijät kokevat alentunutta työturvallisuutta, työtyytyväisyyttä sekä

vähemmän työtaakkaa ennen vakinaistamista (Virtanen ym. 2003). He kokevat omaa-

vansa vähemmän vaikutusmahdollisuuksia työhönsä ja kokevat myös organisaationsa

epäoikeudenmukaisemmaksi kuin vakituiset työntekijät (Heponiemi ym. 2011). Määrä-

aikaisen työntekijän vakinaistamisen myötä työturvallisuus lisääntyy, työtyytyväisyys

pysyy paremmin mutta sairaslomien määrät lisääntyvät. (Virtanen ym. 2003.) Varahen-

kilötyötä tekevä hoitaja voi kokea laajasta kiertoalueesta johtuvan liikkuvan työn ja pät-

kittäisten työkontaktien vuoksi alentunutta työturvallisuutta ja työtyyväisyyttä samassa

määrin kuin määräaikainen työntekijä. Epäoikeudenmukaisuuden tunne organisaatiota

kohtaan voi varahenkilöllä kasvaa, jos hän tuntee itsensä työyhteisöiden suhteen ulko-

puoliseksi. (Dziuba-Ellis 2009.)

Vakituisella työsopimuksella olevilla varahenkilötyötä tekevillä hoitajilla on yksiköiden

vakituisen hoitohenkilökunnan tavoin vaikeuksia työn kuormituksen kanssa; he kokevat

enemmän työn stressitekijöitä ja työskentelevät todennäköisemmin sairaana kuin

määräaikaiset (Heponiemi ym. 2011). Hyvät terveyden voimavarat edistävät

mahdollisuuksia vakituisiin työsuhteisiin ja alhainen sairastuvuus on työntekijän

näkökulmasta merkityksellinen pyrittäessä vakinaiseen työhön. (Virtanen ym. 2002,

Virtanen ym. 2003). Määräaikaisten työntekijöiden nopea sijoittuminen uuden

työsopimuksen osoittamaan työpaikkaan selittää osittain heidän terveytensä positiivisen

kehityksen (Liukkonen ym. 2004), mutta varahenkilötyötä tekevällä vakinaistamisen

jälkeenkin työkierto jatkuu monipuolisena ja monitahoisena, mikä voi asettaa haasteita

varahenkilötyötä tekevän hoitajan stressin sietokyvylle ja tätä kautta hänen

työhyvinvoinnilleen.
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Niin yksiköiden hoitotyötä tekevän henkilöstön kuin myös varahenkilötyötä tekevän

henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa huomattavia kustannuksia henkilöstön rekrytoinnin ja

perehdyttämisen muodossa (Kovner ym.  2009). Varahenkilötyön tekemistä helpottaa

perehdytyksestä huolehtiminen (Crowell-Grimme & Garner 2007) ja oikean aikaisen

osaamistason kohdentaminen (Larsson ym. 2012).  Hoitajapula ei välttämättä ole vain

hoitajien konkreettista puuttumista. Se voi tarkoittaa myös sitä, että hoitajia on

potilasmäärään ja - laatuun nähden riittävästi, mutta he eivät ole tarpeeksi kokeneita tai

osaavia tai heitä ei ole lainkaan perehdytetty tehtäväänsä. Myös työyksikön

henkilökuntarakenne voi olla yksi syy hoitajavajeeseen. Tällöin hoitajien määrä

suhteessa muuhun henkilöstöön ei ole asianmukainen. (Morgan & Lynn 2009.)

Potilasturvallisuuden keskeisenä uhkana voidaan pitää pulaa pätevistä terveydenhuollon

ammattilaisista, jolloin rekrytointivaiheessa ei välttämättä huomioida yksittäisen

työntekijän soveltuvuutta tehtävään.   Työn resursointi on koettu erityisesti julkisen

terveydenhuollon turvallisuusuhkana. (Reiman & Oedewald 2009.) Varahenkilötyötä

tekevien hoitajien kautta on mahdollista lisätä potilasturvallisuutta perehdyttämällä

heidät organisaation toimintaan ja täten luoda heille edellytykset tuoda jatkuvuutta

hoitolinjauksiin. Varahenkilön sitoutuessa työhönsä myös hänen tekemänsä hoitotyön

laatu paranee (Nicholls ym. 1996, Lehto & Sutela 2008). Varahenkilötyötä tekevä

hoitaja joutuu usein kohtaamaan sijaistamistarpeen mukaisesti potilaan lyhytkestoisen

ajan yksikössä, joten oikeanlaisen tiedon saanti on potilashoidon kannalta ensiarvoisen

tärkeää. Työnsä osaamisen tunne on työhyvinvoinnin perustekijöitä (Suonsivu 2011b).

Varahenkilötyötä tekevät hoitajat tekevät työnsä persoonallisten ominaisuuksiensa

kautta, mutta hoitotyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisen kannalta merkityksellisiä

ovat työyhteisössä ja koko organisaatiossa johtaminen tukitoimineen, yhteistyösuhteet,

avoimuus, luottamus ja kuulluksi tuleminen sekä työn autonomisuus (Suonsivu 2011b).

Esimiestyön ja johtamisen merkitys työhyvinvoinnin varmistamisessa on olennainen.

Johtamisen kautta on mahdollisuus lisätä varahenkilötyötä tekevien hoitajien

vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa perehdytyksen, koulutuksen,

kehityskeskustelujen ja oikeanlaisen tiedonkulun kautta (Nicholls ym. 1996, Dziuba-

Ellis 2006).
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Hoitotyön henkilöstö työskentelee joissakin yksiköissä jatkuvan työpaineen alla ja

henkilöstö kokee, ettei se voi hoitaa työtään niin hyvin kuin pitäisi. Työntekijällä ei

tällöin ole realistista hallinnan tunnetta eli kykyä ja mahdollisuutta suoriutua

työtehtävistään. (Reiman & Oedewald 2009.) Varahenkilötyötä tekevät hoitajat ovat

kohdanneet epäasiallista kohtelua heidän vastaanottamisessaan joihinkin yksiköihin.

Kiireiset, stressaantuneet yksikön työntekijät eivät ole välttämättä nähneet varahenkilöä

avuntuojana vaan epäilleet varahenkilön osaamistasoa. (Nicholls ym. 1996, Larson ym.

2012.) Painavina työhyvinvointia estävinä syinä ovat epäluottamus, resurssien puute,

työkuormitus, hallitsemattomat muutokset seurauksineen, runsaat niin sanottujen

välillisten töiden ja seurantojen määrät, epäaito ja perustyöstä etääntynyt johtaminen,

poukkoileva päätöksenteko sekä esimiehen tuen puuttuminen. (Suonsivu 2011b.) Liian

matala ja liian korkea hallinnan tunne ovat huonoja sekä yksilön että organisaation

kannalta. Liian matala hallinnan tunne lisää väsymystä, stressiä ja

huolimattomuusvirheiden mahdollisuutta. Liian korkea hallinnan tunne taas voi johtaa

suhteettomaan uskoon omiin kykyihin ja liialliseen riskin ottamiseen. (Reiman &

Oedewald 2009.)

Vakituisen henkilökunnan avulla työnantajan on helpompi huolehtia siitä, että riittävää

osaamista on oikea-aikaisesti käytössä oikeassa paikassa. Järjestelmät kannattaa suunni-

tella siten, että varahenkilöstöä voidaan joustavasti työnjohdollisesti siirtää tehtävistä ja

työpisteistä toiseen. Kukin työnantaja päättää omista käytännöistään ottaen huomioon

palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisoinnin, kunnan tai kuntayhtymän koon ja

käytettävissä olevan henkilöstön määrän. Hyvät käytännöt auttavat huolehtimaan siitä,

että määräaikaisia virka- tai työsuhteita käytetään vain tilanteissa, joissa se lain mukaan

on mahdollista. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2009.)

Työvoiman joustavuus on organisaation kannalta etu. Samanaikaisesti määräaikaisissa

työsuhteissa organisaatio ei välttämättä tiedä, minkälaisen työntekijän he määräaikai-

suutta hoitamaan saavat ja vastaavasti työntekijät eivät ehdi oppia tuntemaan talon tapo-

ja, jolloin työn tekeminen ja laatu heikkenevät. Organisaation kannalta ongelmaksi

muodostuu myös työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation aste, sillä määräaikaisuus

vaikuttaa ennen kaikkea organisaatioon sitoutumiseen. (Kakkonen & Parviainen 2006.)
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Mikäli varahenkilötyötä tekevä hoitaja saa vakituisen työsuhteen, hänen sitoutumisensa

organisaatioon paranee vaikka hänen työnkuvansa on määräaikaisen työntekijän työn-

kuvan kaltainen (Good & Bishop 2011).

Varahenkilöstössä on myös varahenkilötyötä tekevien hoitajien sijaistamistarpeita,

jolloin sijaistaja on sijaisen sijainen ja määräaikainen. Määräaikaisuuden katsotan

vaikuttavan työn tekemiseen, ennen kaikkea työhön ja organisaatioon sitoutumisen sekä

työmotivaation kautta. Lyhyissä, alle puolen vuoden mittaisissa työsuhteissa työn

omaksuminen, organisaation tapoihin tutustuminen ja oman työn merkityksen

ymmärtäminen jää heikolle tasolle, mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti itse työn

tekemiseen. Keskeistä työhön sitoutumisessa on oman osaamisen kehittäminen ja

mahdollisuus oman asiantuntijuuden kasvattamiseen. Työhön ja organisaatioon

sitoutumista lisäävät organisaatiolta saatu tuki ja arvostus sekä omien ja organisaation

tavoitteiden samankaltaisuus. (Kakkonen & Parviainen 2006.) Varahenkilötyössä

hoitajalla on mahdollista saada laaja ammattitaito eri yksiköitä kiertäessä, mikä voi olla

tulevissa uravalinnoissa suuri etu (Nicholls ym. 1996,  Gosztyla & Fowler 1998,

Dziuba-Ellis 2006).

Pakola (2008) on Tampereen yliopiston hoitotieteen laitokselle tekemässään pro gradu

tutkielmassaan tutkinut sijaistehtäviin vakinaistettujen sairaanhoitajien kokemuksia

työstään.  Hänen tutkimuksensa teoreettisissa lähtökohdissa tekemänsä yhteenvedon

mukaan varahenkilöstön etuja ja haittoja voidaan tarkastella organisaation, potilaan ja

työntekijän näkökulmista (taulukko 1).

Varahenkilön näkökulmasta työskentelyn etuina Pakolan (2008) mukaan ovat turvattu

työsuhde, parempi palkka ja joustavat työajat. Varahenkilöstössä työskentelevällä on

mahdollisuus uusien asioiden oppimiseen ja työskentelyyn erilaisissa yksiköissä ja

erilaisten ihmisten kanssa. Haittoina ovat perehdytyksen puute, osaamattomuuden tunne

ja ristiriitaiset odotukset. Lisäksi varahenkilö voi joutua huonon kohtelun kohteeksi

kiertäessään eri yksiköissä. (Pakola 2008.)
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Taulukko 1. Varahenkilöstön etuja ja haittoja (Pakola 2008)

EDUT HAITAT

ORGANISAATIO Joustavuus
Kustannusten säästö
Ajan säästö
Työntekijöiden sitoutuminen
ja motivaatio

Varahenkilöstön sulautuminen
yksiköihin
Pätevien hakijoiden puute
Vaihtuvuus
Hoidon laatu
Työnjako

POTILAS Riittävä henkilökuntamäärä
Palvelujen saanti

Lyhyet hoitosuhteen
Puutteellisesta ammattitaidosta
aiheutuvat hoitovirheen

TYÖNTEKIJÄ Pysyvä työsuhde
Parempi palkka
Joustavuus työvuoroissa
Uusien asioiden oppiminen
Työskentely erilaisissa
yksiköissä ja erilaisten ihmisten
kanssa

Perehdytyksen puute
Osaamattomuuden tunne
Ristiriitaiset odotukset
Henkilösuhteet
Kohtelu
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 Kirjallisuuskatsaus

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttävien ja poissuljettavien

tutkimusten valinta suoritettiin vaiheittain. Löydettyjen viitteiden sopivuus

sisäänottokriteereihin arvioitiin otsikko, tiivistelmä ja koko teksti tasolla. (Khan ym.

2003, Stolt & Routasalo 2007.) Kirjallisuuskatsauksen käytön tarkoitus oli hahmottaa

olemassa olevan tutkimuksen kokonaisuutta, mistä näkökulmasta ja miten paljon

tutkimuksen aiheeseen liittyviä tutkimuksia oli olemassa (Polit  & Beck  2012).

Tutkielman aiheeseen liittyvää kirjallisuutta haettiin Oulun yliopiston kirjaston

hoitoteiteen ja terveyshallintotieteen tietokantojen kautta. Tietoa etsittiin ARTO,

CINAHL EBSCO, Linda, Medline OVID, Medic Pubmed-tietokannoista vuosilta 2000–

2015. Esimerkkinä kirjallisuushausta taulukko 2 (liite 3). Manuaalisesti tietoa haettiin

Hoitotiede-, Tutkiva Hoitotyö-, International Nursing Rewier – lehdistä sekä Oulun

yliopiston pro gradu-tutkielmien manuaalinen haku ja selaaminen yliopiston

www.sivuilta. Lisäksi tietoa on hankittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen,

Työterveyslaitoksen sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemista tutkimuksista.

Koska terveydenhuollon varahenkilötoiminnasta löytyi vähän tieteellisesti pätevää

tietoa, niin tiedonhaun tukena käytettiin Google Scolaria. Näiden avulla löytyi lähinnä

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä, jotka sivusivat tämän tutkielman aihetta.

Työhyvinvoinnin tutkimisessa käytettiin hakutermeinä työhyvinvointi, työtyytyväisyys,

hyvinvointi, työkyky. Englanninkielisinä hakutermeinä käytettiin job satisfaction,

occupational well-being, satisfaction, well-being, worksatisfaction. Valintakriteerinä

pidettiin sitä, että kyseessä on työhyvinvointia käsittelevä laadullinen tai määrällinen

tutkimus tai kirjallisuuskatsaus.

Varahenkilöstötoimintaa tutkittaessa hakutermeinä käytettiin vakituinen sijainen,

varahenkilöstö, varahenkilöjärjestelmä ja sisäinen sijainen. Koska hakujen antama tulos

oli erittäin niukka, laajennettiin tietokannoista hakua käyttäen sanoja sisäinen sijainen,

määräaikainen sijainen ja lainahoitaja eri variaatioina myös yhdistäen hoitotyöhön.

Englanninkielisinä hakutermeinä käytettiin resource team member, substitute staff,

http://www.sivuilta/
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substitute staff system. Valintakriteerinä pidettiin, että kyseessä on varahenkilötoimintaa

käsittelevä laadullinen tai määrällinen tutkimus tai kirjallisuuskatsaus.

Tietokantahauissa rajauksina käytettiin suomen ja englannin kieltä, abstraktin

saatavuutta ja linkkiä kokotekstiin. Nämä helpottivat artikkeleiden saatavuutta ja

tulosten ymmärrettävyyttä. Hakujen rajauksina käytettiin vuosia 2000 - 2015, jotta

saatiin mahdollisimman tuoretta tutkimustietoa. Koska varahenkilötoiminnasta löytyi

kovin niukasti tietoa, laajensi hakua 1990- luvulle, mikä antoikin muutaman lisälähteen.

Kaikkien artikkeleiden tuli olla tieteellisiä eli peer review -menettelyn läpikäyneitä.

Kaikki hakujen tuottamat tulokset käytiin läpi samaan aikaan otsikoiden, abstraktin ja

sisällön perusteella.  Tämän jälkeen tutkimukset ja artikkelit luettiin vielä tarkemmin

uudelleen pitäen koko ajan mielessä poissulkukriteerit ja tutkimuskysymys.

3.2 Aineiston keruu

Tutkimus toteutettiin erikoissairaanhoidossa hoitotyötä tekevien varahenkilöiden esi-

miehensä kanssa aiemmin käymien kehityskeskustelujen pohjalta. Kehityskeskustelujen

dokumentoidut kaavakkeet (n=25) tutkittiin laadullisen sisällön analyysin menetelmin.

Teoreettisten lähtökohtien kirjallisuuskatsauksen ja kehityskeskustelulomakkeiden sisäl-

lönanalyysin jälkeen tehtiin puolistrukturoitu teemahaastattelu (n=10) esiin nousseiden

teemojen pohjalta. Teemoiksi tarkentuivat varahenkilötyön tekeminen, potilastyön te-

keminen varahenkilönä, varahenkilöiden työyhteisö ja varahenkilöstön johtaminen (liite

5).

Tutkimuksen kohderyhmä valittiin sopivuuteen perustuvana tarkoituksenmukaisena

otantana eli tutkimukseen osallistujilla oli kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, jolloin tut-

kittavien näkökulma pääsi esille. (Kylmä & Juvakka 2007, Hirsjärvi ym. 2009,). Kohde-

ryhmänä oli kaikki yhden organisaation henkilöstöpankin somaattisen puolen hoitotyötä

tekevät varahenkilöt. Tutkimuksen kohteeksi valittiin kaikki ne hoitotyötä tekevät vara-

henkilöt (n=25), jotka olivat käyneet kehityskeskustelun varahenkilötoiminnasta vastaa-

van esimiehen kanssa vuosina 2011–2014. Kukin tutkimukseen suostumuksensa antanut

varahenkilö osallistui yhdellä dokumentoidulla kehityskeskustelulla. Kehityskeskustelut

oli käyty sairaanhoitopiirin käyttöön standardoidulla kehityskeskustelulomaakkeilla
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(liite 1), joka sisälsi 12 erillistä kysymyskohtaa kehityskeskustelun pohjaksi. Kehitys-

keskustelulomake on otettu käyttöön 13.6.2007 ja sen nykyinen versio on päivitetty

23.3.2009. Tutkimuslupa saatiin 10.6.2014 sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajalta (liite

2). Tutkimukseen osallistuville varahenkilöille informoin tutkimushankkeestani tutki-

musluvan saamisen jälkeen pidetyn työyksikömme kehittämisiltapäivän ohessa. Kartoi-

tin tuolloin varahenkilöiden halukkuutta osallistua tutkielmaani. Ne varahenkilöt, jotka

eivät olleet tuolloin paikalla saivat tietoa tutkielman aiheesta myöhemmin henkilökoh-

taisesti. Tämän tilaisuuden jälkeisinä päivinä hain kultakin tutkimukseen osallistuvalta

varahenkilöltä erikseen suostumuksen allekirjoituksineen dokumentoituun kehityskes-

kustelulomakkeeseensa.

3.2.1 Dokumentoidut kehityskeskustelulomakkeet

Kehityskeskustelu on suunnitelmallinen, systemaattinen, säännöllinen ja päämäärätie-

toinen esimiehen ja alaisen välinen keskustelutilanne. Kehityskeskusteluista käytetään

myös nimityksiä tavoite-, tulos-, henkilösuhde-, arviointi- ja esimies-alaiskeskustelu.

Kaikissa näissä keskusteluissa korostuu molemminpuolinen kokemusten ja mielipitei-

den vaihtaminen työstä. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on käydä läpi työhön liitty-

viä tavoitteita ja löytää keinoja, joiden avulla kehitetään päivittäistä toimintaa työssä.

(Juuti 1998, Rauramo 2008, Autio ym. 2010.) Kehityskeskustelussa voidaan puhua yk-

sittäisen työntekijän tehtävistään suoriutumisesta, työhyvinvoinnista, työolosuhteista,

työyhteisöstä sekä niihin mahdollisesti liittyvistä ongelmista. (Ruoranen 2011.)

 Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistoksi hankitut dokumentoidut kehityskeskustelut oli

käyty varahenkilöstön ja heidän esimiehensä välillä vuosina 2011–2014 liittyen sairaan-

hoitopiirin henkilöstöstrategioiden johtamisstrategiaan, jonka mukaan jokaisen esimie-

hen on käytävä kehityskeskustelu alaistensa kanssa. Kehityskeskustelut oli käyty siten,

että kehityskeskustelulle oli sovittu molemmille osapuolille sopiva aika ja paikka etukä-

teen. Kehityskeskustelupaikaksi valikoitui pääsääntöisesti esimiehen työhuone johtuen

sen rauhallisesta sijaintiympäristöstä.

 Varahenkilöt olivat saaneet keskustelupaikan ja keskusteluajan sopimisen yhteydessä

kehityskeskustelulomakkeen etukäteen keskusteluun valmistautumista varten. Heistä
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jokainen täytti itse keskustelun tuotokset kirjaten kehityskeskustelulomakkeeseen

keskustelun aikana. Kehityskeskusteluihin käytetty aika muotoutui kunkin varahenkilön

yksilöllisyyden mukaisesti kestäen yhdestä tunnista kahteen tuntiin - keskimäärin

puolitoista tuntia. Kehityskeskustelun lopuksi täytetty kehityskeskustelulomake

dokumentoitiin. Kehityskeskusteludokumentin tulee olla kummankin

keskusteluosapuolen yhteisesti sopima molempien allekirjoituksin vahvistettuna.

Kehityskeskusteluja oli käyty vuosina 2011–2014 keskimäärin yhden tai kahden vuoden

välein kunkin varahenkilön ja esimiehen välillä.  Tähän tutkielmaan valikoitui kultakin

varahenkilöltä vain yksi dokumentoitu kehityskeskustelulomake siten, että tuorein pääsi

mukaan. Koska varahenkilöstössä oli ollut jonkin verran vaihtuvuutta, osalla heistä oli

käytettävissä vain yksi dokumentoitu kehityskeskustelulomake, joka luonnollisesti vali-

koitui mukaan.

3.2.2 Teemahaastattelut

Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, jossa on tyypillistä,

että aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys

puuttuvat (Hirsjärvi & Hurme 2008). Tässä tutkielmassa teemahaastattelu toteutettiin

kirjallisuuskatsauksen ja kehityskeskustelulomakkeiden sisällönanalyysin antamien ai-

healueiden pohjalta puolistrukturoidun haastattelun menetelmin.

Tiedonantajien valinnassa tässä teemahaastatteluna tehdyssä tutkimuksen osassa käytet-

tiin kokonaistutkimukseen osallistuvien joukosta harkinnanvaraista otantaa, jolloin vas-

taajien oletettiin tietävän asiasta jotain ja heidän oletettiin kuuluvan populaatioon (Hirs-

järvi ym. 2009). Haastateltaviksi (n=10) valikoitui ne kymmenen ensimmäistä kehitys-

keskusteluihin osallistunutta varahenkilöä, jotka olivat teemahaastattelun ajankohtana

aamuun ajoittuvissa työvuoroissa. Tutkielmaa tekevänä esimiehenä olin jo etukäteen

tiedottanut tutkielmaan liittyvän teemahaastattelun toteutuksesta. Jokainen mukaan ky-

sytyistä varahenkilöistä lupautui teemahaastateltavaksi.

Aluksi testasin teemahaastattelurunkoa, haastattelun kestoa ja teknistä toteutusta yhdellä

esihaastattelulla, johon valikoitui ensimmäinen ajankohdan mukaisesti mukaan ilmoit-
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tautunut hoitotyötä tekevä varahenkilö. Esihaastattelusta saamieni kokemusten perus-

teella teemat ja haastattelurunko eivät muuttuneet. Teemahaastattelussa on tyypillistä se,

että haastattelussa käsiteltävät aihealueet eli teemat ovat tiedossa mutta kysymykset

eivät ole tarkkoja eikä niiden esittämisessä ole tiettyä järjestystä (Hirsjärvi ym. 2009).

Tässä tutkielmassa käytetty teemahaastattelurunko (liite 4), joka perustui dokumentoitu-

jen kehityskeskusteluiden sisällönanalyysin pohjalle, oli laadittu antamaan lisätietoa

tutkittavasta ilmiöstä. Esihaastattelun aineisto osoittautui tutkimuksen kannalta hyödyl-

liseksi, joten se tuli mukaan lopulliseen tutkimusaineistoon yhdeksi kymmenestä tee-

mahaastattelusta.

 Haastattelut toteutettiin erikseen kunkin tutkimukseen suostumuksensa (liite 5) anta-

neen varahenkilön kanssa elokuun ja syyskuun 2014 aikana. Teemahaastattelun aihealu-

eet annettiin tutkittaville tiedoksi etukäteen, haastattelulle sovittiin tietty paikka ja aika,

jolloin teemahaastattelu nauhoitettiin. Paikaksi valikoitui kehityskeskustelupaikan mu-

kaisesti esimiehen hoitotyön yksiköistä etäällä oleva työhuone sen rauhallisen sijainnin

vuoksi. Kolmen varahenkilön kohdalla sovittu aika jouduttiin muuttamaan alkuperäises-

tä ajankohdasta uuteen lyhyellä varoitusajalla. Näin tapahtui siksi, että varahenkilötyötä

tekevien hoitajien kohdalla työyksikkö ja työaika muuttuivat teemahaastatteluajankoh-

dan sopimisen jälkeen. Haastatteluajankohdat pyrittiin valitsemaan niin, että haastatel-

tavat osallistuivat siihen työajan puitteissa kuitenkin niin, ettei siitä aiheutunut ongelmia

varahenkilön kulloisenkin työyksikön toimintaan.      Haastattelujen kestot vaihtelivat

45 minuutista 90 minuuttiin. Haastattelun aluksi kävin varahenkilön kanssa läpi tutki-

muksen tarkoituksen, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen raportointimuodon. Korostin

tutkimuksen luottamuksellisuutta ja haastateltavan mahdollisuutta kieltäytyä tutkimuk-

sesta tai keskeyttää haastattelun halutessaan. Haastattelut nauhoitettiin tutkijan matka-

puhelimen tallennusohjelman avulla siten, että puhelin oli koko ajan näkyvillä.

Varahenkilötyön tekemisen kokemusta teemoitettiin haastattelun aikana esimerkiksi

kysymällä: millaista on työskennellä varahenkilönä; millaista on tehdä hoitotyötä eri

yksiköissä, mitkä seikat vaikuttavat työhyvinvointiin varahenkilön omasta näkökulmas-

ta (liite 4). Teemat olivat kaikille haastateltaville samat ja vapaalle puheelle annettiin

tilaa. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että tutkijan lisäksi tarkentajana toimii

myös tutkittava, joka omilla vastauksillaan tarkensi ja syvensi teema-alueita. Haastatte-
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lijan tehtävänä oli varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haas-

tateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta

toiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2008.)

Haastattelin yhden varahenkilötyötä tekevän hoitajan yhtä päivää kohden, minkä jälkeen

tein merkintöjä tutkimuspäiväkirjaani huomioistani haastattelun kulusta ja haastattelun

aikana keskeisiksi osoittautuneista kohdista.  Tein tallennetuille teemahaastatteluille

litteroinnin eli kirjoitin ne auki sanatarkasti, minkä jälkeen suoritin sisällönanalysoinnin

(Elo & Kyngäs 2008). Talletusten purkaminen ei ollut mahdollista välittömästi haastat-

telujen jälkeen mutta keskustelujen kulut palautuivat hyvin mieleen niitä puhtaaksikir-

joittaessani, jolloin sain jäsennettyä aihealueita teemojen mukaisesti.

Teemanhaastattelun aineisto analysoitiin kehityskeskustelulomakkeiden aineiston kans-

sa yhtenäisenä materiaalina.  Teemahaastattelun avulla voitiin kuvata ja selvittää vara-

henkilötyötä tekevien hoitajien näkemyksiä ja kokemuksia varahenkilötyön vaikutuk-

sesta työhyvinvointiin (Hirsjärvi & Hurme 2008).

3.3 Aineiston analyysi

Tutkimustehtävä on tutkimuksen kokonaisluonteen ymmärtämiselle tärkein ja

vaikuttavin tekijä. Tutkimustehtävä ohjaa tutkijan päätöksentekoa tutkimuksen

jokaisessa vaiheessa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli löytää aineistosta merkityksiä

ja pyrkiä kuvaamaan sisältöä sanallisesti (Polit & Beck 2012.) Tutkimusaineisto

analysoitiin kvalitatiivisella eli laadullisella sisällönanalyysilla systemaattisesti ja

objektiivisesti, jolloin tavoitteena oli kuvata tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa

kategorioiden avulla. Sisällönanalyysiä käytettäessä on valittava jokin tarkkaan rajattu

ilmiö, josta tutkijan on kerrottava kaikki mitä aiheesta on mahdollista saada esille.

Tutkielma tarkoitus ja tavoite ohjasivat tutkijaa siinä, millaisia sisältöjä aineistossa

analysoitiin. (Polit & Beck 2012.)

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa tutkimukseen koko tutkimusprosessin ajan

(Polit & Beck 2012). Tämän tutkielman sisällönanalyysissä tutkimukset luettiin

huolellisesti etsien vastauksia tutkimuskysymykseen. Analysointia tehtäessä on
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määriteltävä analyysiyksikkö, joka voi olla sana, lause tai ajatuskokonaisuus (Elo &

Kyngäs 2008.) Tässä tutkielmassa aineiston analyysiyksiköksi tutkija määritti lauseen

tai ajatuskokonaisuuden, joiden perusteella oli tarkempi mahdollisuus päätellä

haastateltavan mielipide tietystä asiasta kuin yhden sanan perusteella.

Sisällönanalyysilla pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa. Sisällönanalyysin valmistautumisvaiheessa perehdyttiin aineistoon ja

valittiin analyysiyksikkö (Elo & Kyngäs 2008.) Tässä tutkielmassa analyysiyksikköinä

olivat varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevien hoitajien kokemukset työhyvin-

vointiinsa vaikuttavista tekijöistä, joihin perehdyttiin kirjallisuuskatsauksen, dokumen-

toitujen kehityskeskustelulomakkeiden ja teemahaastattelujen kautta.

Sisällönanalyysin avulla voidaan tuottaa merkittävää uutta tietoa hoito- ja terveyshallin-

totieteiden kehittämiseen, koska se tuottaa laadullista tutkimusaineistoa hyödyntäen

kuvauksia vähän tutkituista tai uusia näkökulmia paljon tutkituista hoito- ja terveyshal-

lintotieteen ilmiöistä (Elo & Kyngäs 2008,   Kyngäs ym. 2011, Polit & Beck 2012).

Tässä tutkielmassa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia analysoitaessa varahen-

kilöiden dokumentoituja kehityskeskustelulomakkeita ja teemahaastattelujen litteroituja

eli äänitallennetun aineiston aukikirjoitettuja vastauksia. Teemahaastattelu toteutettiin

kirjallisuuskatsauksen ja kehityskeskustelulomakkeiden sisällönanalyysin antamien ai-

healueiden pohjalta puolistrukturoidun haastattelun menetelmin.   Nauhoitetut teema-

haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin sanatarkasti, minkä jälkeen suoritettiin teemahaas-

tatteluaineiston sisällönanalysointi yhtenäisenä materiaalina dokumentoitujen kehitys-

keskustelulomakkeiden antaman aineiston kanssa.

Tulososioon otettiin mukaan suoria lainauksia analysoitavasta tekstistä. Näin tutkijana

pyrin osoittamaan yhteyden tulosten ja aineiston välillä. (Elo & Kyngäs 2008, Kyngäs

ym. 2011.) Teemahaastattelun aihealueet olivat varahenkilötyötä tekevien hoitajien ko-

kemukset varahenkilönä työskentelystä ja varahenkilötyön tekemisen vaikutukset vara-

henkilötyötä tekevän hoitajan työhyvinvointiin. Kategorioiksi dokumentoitujen kehitys-

keskustelulomakkeiden pohjalta oli muodostunut varahenkilötyön tekeminen, hoitotyön

tekeminen varahenkilönä, varahenkilöiden työyhteisö ja varahenkilöstön johtaminen,

joita käytettiin haastattelujen teemoina (liite 4).
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Aineistoon tutustumisen jälkeen dokumentoitujen kehityskeskustelulomakkeiden vasta-

ukset kvantifioitiin kysymyskohtaisesti eli laskettiin kuinka monta kertaa käsitteen sisäl-

tämä asia ilmeni aineistossa lausuman muodossa. Tämän jälkeen vastaukset redusointiin

eli aineistosta muodostettiin pelkistettyjä ilmaisuja kysymyskohtaisesti (n=12). Pelkis-

tetty aineisto klusteroitiin eli niistä muodostettiin ryhmät keskenään samankaltaisuuteen

perustuen. Näin saatu aineisto abstrahoitiin eli samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin

kategorioiksi, joille annettiin sisältöä kuvaava nimi. Näin muodostettiin alakategoriat,

yläkategoriat ja pääkategoriat. (Elo & Kyngäs 2008.) Esimerkki alakategorioiden, ylä-

kategorioiden ja pääkategorioiden muodostamisesta on taulukossa 3 (liite 6).

3.4 Tutkielman eettisyys

Laadullisessa tutkimuksessa eettiset kysymykset liittyvät koko tutkimusprosessiin eli

tutkittaviin, tutkijaan, aineistoon - erityisesti laatuun ja sisältöön, aineiston analyysiin ja

tulosten esittämiseen.  Tutkimuksen eettiset kysymykset voidaan jakaa tutkittavien suo-

jaa koskeviin normeihin, tutkijan vastuuseen tutkittavien kohtelusta ja eettisesti korkea-

tasoisen tutkimuksen toteuttamisesta sekä tiedonhankinnan ja tulosten oikeellisuuteen.

Tieteelliseen hyvän käytännön mukaisesti tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja rapor-

toida yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle esitettyjen vaatimusten mukaisesti. (Po-

lit & Beck 2012.)

Tutkimuksen aiheen valinta on eettinen kysymys. Aiheen valintaa tehdessä on mietittävä

kenen ehdoilla se tehdään ja miksi se lähdetään toteuttamaan. (Denzin & Lincoln 2011.)

Tämän tutkielman aihe on valittu lisäämään tietoa hoitotyötä tekevien varahenkilöiden

työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, koska varahenkilöiden työnkuva poikkeaa va-

kituisen henkilöstön käytännöistä. Vakituisesti yhdessä työpisteessä työskentelevä hoito-

työntekijä hallitsee yhden yksikön hoitokäytännöt, kun taas varahenkilötyötä tekevän

hoitajan on omaksuttava useita eri työskentelymuotoja kyetäkseen vastaamaan eri yksi-

köiden sijaistamistarpeisiin (Lehto 2005). Tutkielman aihe on eettisesti perusteltavissa,

koska tietoa varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä

on kirjallisuushaun perusteella vähän.
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Tiedonhankinnan eettisyyteen liittyy ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisen itsemäärää-

misoikeutta kunnioitetaan antamalla heidän päättää tutkimukseen osallistumisesta tai

osallistumattomuudesta asiaan perehtymisen jälkeen. (Polit & Beck 2012.) Tiedonanta-

jien kohdalla on tärkeää perehtyneisyyteen perustuva suostumus, johon pohjautuen tut-

kittava päättää osallistumisestaan (Polit & Beck 2012, Denzin & Lincoln 2011). Tässä

tutkielmassa tutkittavilta pyydettiin tutkittavan dokumentoituihin kehityskeskustelulo-

makkeisiin allekirjoituksin vahvistettu lupa käyttää lomaketta tutkimusaineistona. En-

nen allekirjoituksen antamista tutkimuksen kohteena oleva henkilöstö sai yhteisesti ja

henkilökohtaisesti tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteesta sekä kohderyhmän

valinnasta. Tutkimuslupa haettiin kohdeorganisaation ylimmältä johdolta. Tutkimukseen

ei tarvinnut hakea lausuntoa eettiseltä neuvottelukunnalta, koska kyse ei ole lääketie-

teellisestä tutkimuksesta eikä se koske potilaita (Polit & Beck 2012).

Kehityskeskusteluajankohdan sopimisen yhteydessä varahenkilö on saanut kehityskes-

kustelulomakkeen, johon hänet on ohjeistettu tutustumaan etukäteen. Kehityskeskuste-

lun aikana tutkittavat ovat itse kirjoittaneet vastauksensa kehityskeskustelukaavakkee-

seen täydentäen tarvittaessa mahdollisesti ennakkoon kirjoittamiaan vastauksiaan.  Kes-

kustelun jälkeen lomake on hyväksytty allekirjoituksin molempien kehityskeskustelun

käyneiden osapuolten toimesta. Kummankin kehityskeskustelun osapuolen oli mahdol-

lista saada dokumentti käydystä keskustelusta, mutta kaikki varahenkilöt eivät halunneet

kopiota itselleen vaan toivoivat esimiehen säilyttävän sen. Jokainen tähän tutkimukseen

käytetty alkuperäinen dokumentoitu kehityskeskustelulomake (n=25) oli säilytetty esi-

miehen työhuoneen lukollisessa kaapissa.

Haastateltavilta saatujen tietojen kaksi keskeistä käsitettä ovat luottamuksellisuuden

sekä anonymiteetin säilyminen koko tutkimusprosessin ajan. Osallistuva tutkija vaikut-

taa objektiiviseen analysointiin, jolloin haastatteluteemat ja haastattelutilanteet ovat

luontevia. (Polit & Beck 2012.) Teemahaastattelujen aikana pyysin tutkimukseen osal-

listuvia varahenkilöitä allekirjoittamaan kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallis-

tumisesta (liite 4).  Korostin tutkimuksen luottamuksellisuutta ja haastateltavan mahdol-

lisuutta kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää haastattelu niin halutessaan. Laadullises-

sa tutkimuksessa on haasteena anonymiteetin säilyminen, joten tutkijan on tärkeää tuoda

esille se, että tutkimus tehdään luottamuksellisesti (Lincoln & Guba 1985). Anonymi-
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teetin turvaamiseksi tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta ei anneta tietoja

tutkimusraportissa.

Haastatteltaville on tärkeä korostaa sitä, etteivät he tule tunnistetuiksi avatuista ja analy-

soiduista haastatteluteksteistä. Tutkijalla oli tässä suuri haaste kirjoittaa auki haastattelut

siten, ettei ketään tunnisteta teksteistä olemalla antamasta haastateltavista liian yksityis-

kohtaista tietoa, mikä olisi mahdollistanut heidän tunnistamisensa. Aineiston käsittely ja

analysointi toteutettiin suojellen tutkimukseen osallistuvien anonymiteettiä (Lincoln &

Guba 1985).

Tutkimuksen tulosten julkaisemisessa on periaatteena, että ne raportoidaan avoimesti ja

rehellisesti. Tutkimustyössään tutkijana kunnioitin muiden tutkijoiden työtä ja saavu-

tuksia ottaen ne huomioon asianmukaisella tavalla muun muassa lähdemerkinnöissä

(Polit & Beck 2012.)
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4 TULOKSET

4.1 Varahenkilöstön taustatiedot

Tutkimukseen sisällytettyihin kehityskeskusteluihin osallistui yhteensä 25 varahenkilö-

työtä tekevää hoitajaa, joista valtaosalla (n=21) oli koulutuksenaan sairaanhoitajan tut-

kinto ja lopuilla (n=4) lähi- tai perushoitajatutkinto. Tutkimukseen osallistuneet olivat

iältään 25- 61 vuotta (ka 40) ja heistä yksi oli mies ja loput naisia (n=24). Osallistujien

työkokemus terveydenhuoltoalalla vaihteli 2 -13 vuoteen (ka 8). Työkokemusta vara-

henkilötyöstä tutkittavilla oli 1-10 vuotta (ka 4).  (Taulukko 2)

Taulukko 2. Kehityskeskusteluihin osallistuneiden hoitajien (n=25) taustatiedot

Taustamuuttuja          N            Ka (kh)

Ikä (vuotta)  40

Vaihteluväli  25–61

Sukupuoli

Mies                                                                                             1

Nainen         24

Koulutus

Sairaanhoitaja         21

Lähihoitaja/perushoitaja  4

Työkokemus terveydenhuoltoalalla (vuotta) 8

Vaihteluväli  2- 13

Alle 5 vuotta           5

5 -10 vuotta         14

yli 10 vuotta           6

Työkokemus varahenkilöstössä (vuotta) 4

Vaihteluväli  1-10

Alle 5 vuotta         16

5 -10 vuotta           9

yli 10 vuotta           0
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4.2 Varahenkilöiden työhyvinvoinnin muodostuminen

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä oli kuvailla millaisia kokemuksia varahenkilötyötä

tekevillä hoitajilla on työhyvinvoinnistaan erikoissairaanhoidossa. Aineisto on koottu

tutkijan esimiesasemassaan varahenkilöiden kanssa käymien kehityskeskustelujen poh-

jalta. Kehityskeskustelut on dokumentoitu kirjallisesti keskustelujen aikana ja kehitys-

keskustelujen purku on tehty kysymyskohtaisesti.

4.2.1 Työn mielekkyys ja palkitsevuus

Varahenkilötyön mielekkyys ja palkitsevuus-kysymys antoi aineistosta 71 lausumaa

(taulukko 3), joista aiheiksi koostuivat varahenkilötyö, varahenkilöstön työyhteisö, va-

rahenkilöstön johtaminen ja hoitotyön tekeminen varahenkilönä.

Varahenkilöt kokivat varahenkilötyön mielekkyyden ja palkitsevuuden varahenkilötyön

tekemisen ja varahenkilötyössä oppimisen kautta.  Varahenkilötyö koettiin monipuoli-

seksi, vaihtelevaksi ja vastuulliseksi ammatiksi, jossa sai työskennellä omalla persoo-

nallaan. Mielekkyyttä ja palkitsevuutta varahenkilöt saivat hyvin suoritetusta työstä ja

haasteellisista työtehtävistä.

On mielekästä tehdä työtä akuuttisairaanhoidossa, jossa osastot ovat tulleet
tutuiksi vuosien myötä.

Varahenkilötyössä varahenkilöt kokivat saavansa hyvät oppimismahdollisuudet jatkuvan

oppimisen muodossa eri yksiköitä kiertäessä. Erilaisten teknisten osaamisten taidot,

joiden osaamista tarvitaan eri yksiköissä eri laajuudessa - kuten injektioiden antamiset,

virtsateiden katetroinnit ja haavanhoidon taitamiset - he mielsivät monipuoliseksi osaa-

miseksi.

Mä oon oppinut tekemään paljon erilaisia juttuja, joita tuskin olisin oppinut,
ellen tekis varahenkilötyötä.

Varahenkilötyön mielekkyys ja palkitsevuus varahenkilöstön työyhteisössä rakentuivat

varahenkilönä työyhteisöön kuulumisen ja varahenkilöstön työyhteisöön kuulumisesta

saatuihin etuihin. Varahenkilöstöön kuulumisessa mielekkyyttä ja palkitsevuutta vara-
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henkilöt kokivat saavansa siitä, että kuuluttiin mukavaan työyhteisöön ja omattiin mu-

kavat työkaverit. Varahenkilöt kokivat, että eri työyksiköissä työskenneltäessä on paljon

työkavereita.

Varahenkilönä tuntee paljon talon henkilökuntaa, eikä tunne olevansa pelkkä
keikkatyöläinen.

Varahenkilötyön mielekkyyttä ja palkitsemista varahenkilöt kokivat saavan siitä, että

osaamista kiitettiin työyhteisössä ja eri osastoilla sai hyvän vastaanoton. Myös oman

osaamisen jakaminen toi palkitsevuutta varahenkilötyöhön.

Huomioin toimivat yksiköt ja asiat, joista sitten voi yrittää viedä niitä käytän-
nöiksi muillekin yksiköille.

Varahenkilötyön mielekkyys ja palkitsevuus-kysymyksen kolmantena asiana nousi esiin

varahenkilöstön johtaminen, jossa erottuivat tärkeimmiksi tekijöiksi henkilöstöhallinto

ja työilmapiiri. Varahenkilöt kokivat tärkeäksi hyvin toimivan työvuorosuunnittelun ja

joustavuuden töissä esimerkiksi työaikojen ja lomien suhteen. Hyvä työilmapiiri ja työ-

moraali miellettiin palkitseviksi. Lisäksi varahenkilöt kokivat, että jos ei työssään osaa,

niin apua saa esimiehiltä, toisilta varahenkilöiltä ja muilta työkavereilta.

Neljänneksi asiaksi varahenkilötyön mielekkyyttä ja palkitsevuutta kysyttäessä nousi

varahenkilöiden tekemän hoitotyön ja potilaiden antaman palautteen kautta saatava ko-

kemus. Sairaanhoitajantyön varahenkilöt kokivat mielekkääksi potilastyöskentelyn ja

ihmisten auttamisen kautta. Varahenkilöiden tekemä hoitotyö tehdään vaihtelevan poti-

lasaineksen puitteissa huomioiden potilaan kokonaisvaltaisen hoidon. Tyytyväinen poti-

las ja potilailta saatavan palauteeen varahenkilöt kokivat tuovan mielekkyyttä varahen-

kilötyöhön.

Kun asiakkailta saa positiivista palautetta ja potilas paranee, tuntee että, oma
työ on onnistunut.
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4.2.2 Työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäneet tekijät

Varahenkilöiden työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäneitä asioi-

ta-kysymykseen saatiin 70 lausumaa, joista aiheiksi muodostuivat varahenkilötyö, vara-

henkilöstön työyhteisö, varahenkilöstön johtaminen ja varahenkilön elämänhallinta.

Työntehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäviä tekijöitä varahenkilö-

työssä haastateltavat kokivat varahenkilötyössä oppimisen ja varahenkilötyön tekemisen

kautta. Varahenkilönä eri työpisteissä hoitotyötä tekevänä näkee monenlaisia toimenpi-

teitä ja tapoja työskennellä. Haastateltujen mukaan työssä tulee päivittäin uutta eteen ja

saa opetella asioita, joita ei aiemmin ole osannut. Oma aktiivisuus, oma kiinnostus tehdä

työ hyvin ja oma ammattitaito koettiin tärkeäksi työtehtävien edistykselliseen hoitami-

seen. Eri yksiköissä selkeästi jaetut työtehtävät, jolloin tietää mitä pitää tehdä missäkin

yksikössä, auttavat varahenkilöiden työtehtävien hoitamista.

Parhaiten työtehtäviä on pystynyt hoitamaan aikoina, jolloin osastovaihdot ovat
olleet vähäisempiä ja asioihin on pystynyt keskittymään paremmin.

Varahenkilöstön työyhteisössä työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista

edistäneitä asioita varahenkilöt kokivat myös varahenkilönä työnyhteisöön kuulumisen

ja varahenkilöstöön kuulumisen etujen kautta. Hyvien työyhteisöiden, toimivien tiimien

ja työkavereiden positiivisuuden katsottiin edesauttavan varahenkilönä työyhteisöihin

kuulumisessa. Varahenkilöt kokivat sen, että eri osastoilla on otettu hyvin vastaan, edis-

täneen sopeutumaan varahenkilötyön tekemiseen.

Työkaverit ottavat positiivisesti vastaan on tärkeää, tiiminä työtä tehdään - ei-
hän siinä sillain yksin ole.

Varahenkilöt kokivat varahenkilöstössä olevan hyvän ryhmähengen ja tyytyväisyyttä

varahenkilönä työskentelyyn. Tyytyväisyyttä varahenkilöstön sisällä haastateltavat ko-

kivat saavansa siitä, että olivat päässeet mukaan työhyvinvointia tukevaan projektiin ja

tämän myötä oli toteutettu varahenkilöiden yhteiset tapaamiset liikunnan merkeissä.

Varahenkilöt korostivat, että yhteistyö omien työkavereiden kanssa auttoi siihen, että he

saivat varmistuksen varahenkilötyössä mieltä askarruttaviin asioihin. Toisaalta kuulu-

minen varahenkilöstöön antoi etäisyyttä yksiköiden ristiriitatilanteisiin.
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Osastojen sisäiset konfliktit ei koske mua, koska en oo yksikön ’vakihenkilös-
töä’.

Kolmantena asiana työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistävänä

asiana nousi varahenkilöstön johtaminen, josta erottuivat tärkeimmiksi tekijöiksi henki-

löstöhallinto ja työilmapiiri. Erittäin suuren painotuksen sai varahenkilöiden näkemyk-

sissä työvuorosuunnittelu, jonka varahenkilöt kokivat toimivaksi, ja tätä kautta edistä-

vän työhyvinvointia. Varahenkilöiden mielestä työvuorolistat olivat joustavia jo suunnit-

teluvaiheessa, jolloin työntekijöiden toiveet ja yksilölliset mieltymykset huomioitiin.

Näin työvuorolistat saatiin toimimaan molemmin puolisesti, niin työnantajan kuin työn-

tekijän suuntaan. Tärkeänä seikkana koettiin ergonomiset eli terveelliset työajat työvuo-

rosuunnittelussa. Vuorojen koettiin olevan helpommin organisoitavissa ergonomiseksi

kuin esimerkiksi osastotyössä ollessa. Ergonomisten työaikojen koettiin vaikuttavan

myönteisesti työssä jaksamiseen ja tasapainottavan työn kuormittavuutta. Myös hälytys-

rahojen maksaminen varahenkilöille kutsuttaessa töihin ohi työvuorosuunnitelman ja

vastaavasti mahdollisuudet työvuorojen muuttamiseen työntekijän taholta painottuivat

työtehtävien hoitamisessa edistävinä tekijöinä. Työtehtävien hoitamista edistäviksi teki-

jöiksi varahenkilöt mainitsivat varahenkilöstöä sijaistettaessa myös pitkät työsopimuk-

set ja koulutuksiin pääsemisen.

On mukava kun työvuoroissa joustetaan ja vaihtoa voi tehdä vaikka listoja jo
eletään. Tää on perheelliselle tosi hyvä juttu, ku ei voi lasten kanssa aina tietää
mitä eteen tulee ja onhan se itellekkin kiva joskus huokasta.

Varahenkilöstön työilmapiirin kannalta työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavut-

tamista edistävänä asiana varahenkilöt kokivat tärkeänä kannustuksen esimiesten tahol-

ta, yhteishengen työkavereiden kanssa, yhdenvertaisuuden muiden varahenkilöiden

kanssa ja toisten varahenkilöiden kanssa toimeentulemisen. Myös työskentely-

yksiköiden varahenkilöitä kohtaan antaman arvostuksen varahenkilöt kokivat työtehtä-

vien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäväksi seikaksi.

Osastolla kannustetaan, että lue ensi tosta ohjeesta ja kysy jos et sitten vielä
osaa jotain kohtaa.
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Varahenkilöiden työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistävien asioi-

den neljäntenä seikkana erottui elämänhallinta. Omaa elämänhallintaa varahenkilötyötä

tekevien keskuudessa edistivät joillakin työtenkijöillä itsenäinen opiskelu ja joillakin

työntekijöillä vastaavasti lyhennetyt työajat, jotka mahdollistivat sen, että varahenkilö-

työtä tekevät hoitajat ehtivät hoitaa omaa kuntoaan. Yksityiselämän ja työn suhteen va-

rahenkilöt toivat esiin se, että niiden yhteensovittaminen vaikutti elämänhallinnan kautta

työtehtävien hoitamiseen. Jos yksityiselämä oli kunnossa ja oma terveys kohdallaan,

töissä oli mahdollista antaa korkeampi panos omien tavoitteiden saavuttamiseen. Tär-

keänä seikkana varahenkilöt pitivät myös sitä, että tulee hyvin toimeen erilaisten ihmis-

ten kanssa.

4.2.3 Työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissa tai työyhteisössä ongelmalliseksi

koetut seikat

Varahenkilöiden työtehtävien hoitamisessa hankaliksi kokemat asiat- kysymykseen saa-

tiin 75 lausumaa. Pääaiheiksi erottuivat varahenkilötyö, varahenkilöstön työyhteisö,

varahenkilöstön johtaminen ja varahenkilötyön kokeminen.

Varahenkilönä työtehtävien hoitamisessa ongelmallisia tai haitallisia asioita varahenki-

löt kokivat varahenkilötyön tekemisen ja varahenkilötyössä oppimisen kautta. Työnte-

keminen haastateltavien keskuudessa koettiin ajoittain raskaammaksi silloin, kun oli

ollut monta osastoa kierrettävänä. Kierrettäessä eri yksiköitä tietyt yksikkökohtaiset

rutiinit eivät ole varahenkilön tiedossa ja osastojen vaihtuessa usein oli hankala sisäistää

asioita, jonka vuoksi varahenkilöt kokivat potilaiden hoitamisen hankaloituvan. Viikon

sisällä saattoi olla neljä-viisi eri työyksikköä, mikä vaatii paljon joustamista ja muista-

mista. Varahenkilöt kokivat että, on mahdotonta kehittää syvempää osaamista asioihin ja

he kaipasivat oppimista töiden priorisoinnissa.

Kirjaukset potilastietoihin ja lääkkeiden jaot tehhään eri tavalla eri osastoilla,
näistä on vaikea olla automaattisesti perillä ja sitten niihin tutustuminen vie ai-
kaa ja täytyy olla tosi tarkkana että tulevat oikein. Kaiken lisäks potilaspaikat
on merkitty eri osastoilla eri järjestykseen - jos on merkitty ollenkaan. Niin, po-
tilaaltahan itteltään pittää tarkistaa nimi mutta ainahan se ei oo mahollista.
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Vuodeosastoilla varahenkilöt kokivat työn fyysisesti raskaaksi. Kolme sairaanhoitajaa

mainitsi erikseen, että joutuivat ajoittain tekemään perushoitajien työtä, jolloin he koki-

vat koulutuksensa menevän hukkaan.

Varahenkilönä koettiin asioita työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissa tai työyhtei-

sössä hankalina tai ongelmallisina sekä siinä että kuulutaan varahenkilönä sairaalan työ-

yhteisöön että varahenkilöstöön kuulumisen kautta.  Varahenkilöt kokivat, etteivät kuu-

luneet yksiköiden työyhteisöön, joten oli mahdollista, että yksiköiden muu henkilökunta

oli tietämätön varahenkilön omista heikkouksista tai vahvuuksista. Näin varahenkilönä

olo oli irrallista osaston muusta henkilökunnasta. Työpisteiden vaihtumisen useasti va-

rahenkilöt kokivat tuovan tunnetta omasta riittämättömyydestä.

On se niin, että omien mielipiteitten esille tuominen hiljaisena on huonoa. Ei
uskalla avata suutaan, vaikka näkis kuinka epäkohtia.

Eniten pysyvää työyhteisöä haastatelluista kaipasivat lyhyemmän aikaa varahenkilötyö-

tä tehneet hoitojat. Työyhteisön tuen merkitys korostui tärkeäksi eteenkin uutena vara-

henkilönä työt aloittaessa. Varahenkilötyön haastateltavat totesivat olevan vaativaa työ-

tä, ja he toivoivat saavansa kokoontua useammin muiden varahenkilöiden kanssa kes-

kustelemaan varahenkilötyön tekemiseen kuuluvista ilmiöistä. Lisäksi varahenkilöt ko-

kivat hankalana varaamatta jääneet työvuorot, jolloin varahenkilöllä ylimääräisenä työn-

tekijänä ei ollut sovittuja työtehtäviä ja hän joutui olemaan 'joka paikan höylänä'.

Hankalina tai ongelmallisena työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissa tai työyhtei-

sössä varahenkilöstön johtamisen näkökulmasta varahenkilöt kokivat varahenkilötyön

henkilöstöhallinnon ja varahenkilöstön työilmapiirin kautta. Haastateltavat kokivat, ett-

eivät he saaneet perehdytystä ja koulutusta tarpeeksi. Liikkuminen eri yksiköiden välillä

ilman perehdytystä koettiin varahenkilöiden keskuudessa hankalaksi, eteenkin kun siir-

tymisiä eri osastoille tuli äkillisesti ilman, että niistä sai etukäteen mitään tietoa. Joskus

kierto eri yksiköiden välillä oli niin tiheää, että varahenkilö oli joka päivä eri osastolla ja

haastateltavat varahenkilöt kokivat, etteivät tuolloin ehtineet etsiä tarpeeksi tietoa osaa-

misen tueksi.

Vaikka et saa perehdytystä osastoilla, pitäisi hallita kaikki, näin oletetaan!
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Varahenkilötyössä työvuorojen toteutumisessa varahenkilöt kokivat työtehtävien hoita-

misen  kannalta  hankaliksi  erilaisia  asioita.  Osa  varahenkilöistä  koki,  ettei  heidän  työ-

vuoroihinsa tullut tarpeeksi yövuoroja tai viikonlopputöitä, toisaalta osa varahenkilöistä

toivoi enempiä päivävuoroja. Ergonomista työvuorojen kiertoa haastateltavat kaipasivat,

sillä he kokivat kohdalleen tulevan liian paljon iltavuoron perään tehtäviä aamuvuoroon

vaihtoja. Vastaavasti osa varahenkilöistä mainitsi, että toisinaan oli tehtävänä liian mon-

ta ilta- tai aamuvuoroa peräkkäin. Työilmapiirin erilaisuuksien yksikkökohtaisesti vara-

henkilöt näkivät hankaloittavan työtehtäviä. Varahenkilöt kokivat joissakin yksiköissä

olevan toimimattoman työnjaon peilaten kokemuksiinsa työnteosta eri yksiköissä. Myös

ajoittain näkemäänsä ammattiylpeyden puuttumista ja potilaiden ikävää kohtelua vara-

henkilöt ihmettelivät.

Erilaiset reilusti omastani poikkeavat ihmiskäsitykset tuntuvat joskus pahalta.

Hankaliksi tai ongelmallisiksi työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissa tai työyhtei-

sössä erottui erilaisia varahenkilöiden kokemuksia ja tuntemuksia. Työyksikön jatkuva

vaihtuminen toi joskus varahenkilöille tunteen, että jotain jäi tekemättä. Uudessa pai-

kassa työntekeminen haastateltavien keskuudessa saatettiin kokea stressaavaksi ja työ-

asioita tuli sen vuoksi myös kotona pohdittua. Työmotivaation varahenkilöt kokivat las-

kevan liiallisen työyksiköiden kiertämisen aiheuttaman väsymyksen seuraamuksena. He

epäilivät omaa jaksamista jos kierrettävien työyksiköiden määrää vielä lisättäisiin. Toi-

saalta joissakin yksiköissä olevan suppean työnkuvan varahenkilöt kokivat aiheuttavan

motivaation puutteen ja työnmielekkyyden laskemisen. Myös uhkailevat ja väkivaltaiset

potilaat aiheuttivat varahenkilöille työtehtävien hoitamisen ongelmalliseksi kokemista.

Tärkeäksi työhyvinvointiin vaikuttavana seikkana koettiin kiertoalueiden sopiminen ja

suunnittelu, mahdollisuutta saada vaikuttaa niihin. Suurin osa haastateltavista koki, että

kiertoalueen suunnitteluun oli voinut vaikuttaa ja osa taas, että kiertoalueiden suunnitte-

lusta tai muuttamisesta voisi käydä enemmän keskustelua. Osa haastatelluista koki tu-

losalueen sisäisen kiertoalueen ulkopuolella työskentelyn työtyytyväisyyttä kuormitta-

vana tekijänä, mutta ymmärsi sen kuuluvan varahenkilön työnkuvaan. Osa haastatelta-
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vista koki, että työskentely ennalta sovitulla kiertoalueella oli motivoivampaa kuin

useissa eri yksiköissä kiertäminen.

Olis kiva, jos kiertoalueesta voitas hyvässä hengessä neuvotella, vaikuttaa se
myös motivaatiooki jos sitä heitellään minne vaan - hypit siellä ja täällä.

Haastateltavat kokivat esimiehien olevan avainasemassa sisäisten sijaisten työyksikön ke-

hittämisessä. Osastokokoukset ja yhteiset tapaamiset, joissa esimiehet olivat mukana, mah-

dollistivat ongelmatilanteiden ja mahdollisten konfliktien käsittelyn ja niihin ratkaisujen

löytämisen. Esimiehet toimivat sisäisten sijaisen tiedotus kanavina osastoille.

4.2.4 Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen

Kysymykseen onnistumisesta henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa varahenki-

lötyössä saatiin 45 lausumaa, joista asioiksi nousi varahenkilötyö, varahenkilöstön työ-

yhteisö ja varahenkilöstön johtaminen.

Varahenkilötyössä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista varahenkilöt kuvailivat

varahenkilötyöntekemisen ja varahenkilötyössä oppimisen kautta. He kokivat, että työs-

sä oli pystynyt kehittymään koko ajan ja sitä kautta oli saatu varmuutta työn tekemiseen.

Tämän myötä varahenkilöt uskalsivat ottaa kantaa asioihin potilaiden hoidon suhteen ja

kokivat, että varahenkilöiltä kysyttiin myös neuvoa potilaiden erilaisten hoitomahdolli-

suuksien suhteen.

Omasta mielestä suoriudun sairaanhoitajan perustehtävistä oikein hyvin  use-
ammassa yksikössä. Eri työpisteistä on tullut erilaisia tietoja ja taitoja, joita oon
voinut käyttää hyväksi ja multa kysytään neuvoa esimerkiksi sisätautiosastolla
haavanhoidosta.

Toisaalta varahenkilöillä oli tavoitteena vain selviäminen riittävän hyvin eri osastoilla

erilaisissa tehtävissä. Kotiyksiköiden usein tapahtuva vaihtumisen varahenkilöt kokivat

heikentävän tavoitteiden saavuttamista. Kotiosaston vaihtumisen he kokivat tuovan vaa-

timuksen uuden oppimiseen, jolloin tavoitteet hyvästä ja osaavasta hoitajasta olisivat

kaukana.
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Onnistumista henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa varahenkilöstön työyhtei-

sössä koettiin kuulumisessa hoitotyötä tekevänä varahenkilönä sairaalan työyhteisöön ja

kuulumisessa varahenkilöstöön. Varahenkilöt kokivat, että henkilökuntien välillä tultiin

toimeen ja, että he olivat päässeet enemmän sisään kotiyksikön työporukkaan.

Tulen toimeen työkavereiden kanssa, taidan olla positiivinen työyhteisön kehit-
täjänä.

Toisaalta varahenkilöillä oli tuntemuksia siitä, että heidän oli hankalaa asettaa henkilö-

kohtaisia tavoitteita työlle osastojen vaihtuessa liian usein. Työn rikkonaisuus aiheutti

varahenkilöille paljon ahdistusta.  Tunne siitä,  ettei  oma työssä kehittyminen ollut  mui-

den mielestä tärkeää - olenhan vain varahenkilö - haittasi varahenkilöillä omien tavoit-

teiden saavuttamista. Kuitenkin oman paikan etsimisen kautta oli nyt pikku hiljaa alettu

ymmärtämään omaa työnkuvaa varahenkilönä.

Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen onnistumista luonnehdittiin varahenkilös-

tön johtamisen henkilöstöhallinnon ja työilmapiirin kautta. Varahenkilöt olivat tyytyväi-

siä siihen, että työpaikka oli säilynyt ja sai jatkossakin tehdä varahenkilötyötä. Hyvin

toteutuneet työvuorolistat varahenkilöt kokivat vaikuttavan omien tavoitteiden saavut-

tamisessa.  Niin ikään koulutuksen saamisen määrä vaikutti tavoitteiden saavuttamisen

onnistumiseen. Toisaalta varahenkilöt, että he olivat päässeet enemmän koulutuksiin,

joten työnteko oli edistynyt tätä kautta. Toisaalta varahenkilöt kokivat, että tällä hetkellä

koulutusta oli liian vähän ja se vaikeutti työntekoa varahenkilönä puutteellisten tietojen

ja taitojen vuoksi.

Varahenkilönä tehdyn työn varahenkilöt kokivat tuottaneen tavoitteiden saavuttamisen

onnistumista myös sitä kautta, että varahenkilöt olivat viihtyneet sairaanhoitajan työssä.

Osalla varahenkilötyötä tekevällä hoitajalla ei omien sanojensa mukaan ollut mitään

erityisiä tavoitteita, ja osa esitti toiveenaan saada tehdä työtään vain yhdellä osastolla.

Tavoitteiden saavuttamisen onnistumisen kokemukset olivat varahenkilöillä yksilökoh-

taisia.

Oon ’peloista’ huolimatta pärjännyt eri osastoilla, rohkeasti uskaltanut tarttuu
töihin. Pyrin arvostaa erilaisia ihmisiä ja ottamaa huomioon ihmisten erilaisuu-
den -vaikka joskus se on vaikeaa.
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4.2.5 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Kysymykseen edellisen kehityskeskustelun jälkeisen ammattitaidon ylläpitämiseen ja

kehittämiseen saatiin 44 lausumaa. Asioiksi tässä kysymyksessä erottuivat varahenkilö-

työ ja varahenkilöstön työyhteisöt.

Ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen varahenkilöt kokivat varahenkilötyön te-

kemisen ja varahenkilötyössä oppimisen kautta. Eri osastoilla kiertämisen varahenkilöt

kokivat kehittävän ja ylläpitävän ammattitaitoa, sillä tekemällä erilaisia töitä ja oppimal-

la ajankohtaiset asiat eri yksiköissä tarpeen mukaan antoi heille mahdollisuuksia laajaan

osaamiseen. Työtä tekemällä, opettelemalla uusia hoitotapoja ja toimenpiteitä tarvittaes-

sa ja pitämällä niin sanotusti silmät ja korvat auki eri yksiköissä, antoivat valmiuksia

siihen, että oltiin valmiita varahenkilönäkin ottamaan vastaan vaativia potilastapauksia

ja uusia hoitoja.

Varahenkilötyössä oppimista ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen varahenki-

löt kokivat saavansa osallistumalla mahdollisiin osastojen sisäisiin koulutuksiin, luke-

malla alan lehtiä ja seuraamalla verkkojulkaisuja sekä kysymällä työkavereilta. Omaa

aktiivisuutta varahenkilöt painottivat ja he arvioivat saavansa omasta opiskelusta teo-

reettista vahvistusta työntekoon. Myös tyky-kuntoutuksen varahenkilöt kokivat anta-

neen pontta ammatilliseen kehitykseen.

Varahenkilöstön työyhteisöön kuulumisen etuina varahenkilöt kokivat ammattitaidon

ylläpitämisen ja kehittämisen suhteen sen, että samaa työtä tekevät työkaverit ymmärtä-

vät helpommin mahdollisen tuen tarpeen. Työkaverit olivat opettaneet muun muassa eri

laitteiden käyttöön liittyviä asioita. Toisaalta varahenkilöt kokivat hyvänä seikkana sen,

ettei heidän tarvinnut olla osallisena kaikkeen yksiköiden toimintoihin.

En kuuntele juoruja enkä osallistu niihin millään lailla.  Mulla on rutiinina en-
sin tutustua potilaisiin, tervehtiä heitä ja niin ku sillä tavalla ottaa tilanteet hal-
tuun.
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Liikkumisen eri yksiköiden välillä varahenkilöt kokivat tuovan myös lisää etuuksia

ammattitaidon hallinnassa. Hoidon jatkuvuuden näkemin eri yksiköiden kesken antoi

varahenkilöille mielenkiintoa ja intoa ammattitaidon ylläpitämiseen ja sen edelleen ke-

hittämiseen.

4.2.6 Työssä tapahtuneet muutokset

Kysymykseen varahenkilötyössä edellisen kehityskeskustelun jälkeen tapahtuneisiin

muutoksiin saatiin 43 lausumaa. Asioiksi tässä kysymyksessä nousivat varahenkilötyön

tekeminen, varahenkilötyön johtaminen ja varahenkilötyön tekemiseen liittyvät tunte-

mukset.

Varahenkilötyön tekemiseen kuuluva eri yksiköissä toteutettava työ herätti erilaisia mie-

lipiteitä muutosten suhteen. Muutoksia oli ollut mutta koettiin, että ne olivat sujuneet

hyvin ja kehittäneet työolosuhteita. Osalla varahenkilötyötä tekevällä hoitajalla kiertä-

minen eri yksiköiden välillä oli vähentynyt, mikä koettiin helpottavan työntekoa jonkin

verran. Vastaavasti todettiin, että kierrettävien osastojen määrä oli huomattavasti lisään-

tynyt tai kotiyksiköt vaihtuneet, jolloin potilasaines oli erilaista tai monipuolisempaa

kuin aikaisemmin. Tämän seurauksena toisaalta koettiin, ettei kierrettävien yksiköiden

määrän lisääntymisestä ollut aiheutunut ongelmia ja sopeutuminen oli onnistunut hyvin.

Toisaalta osa varahenkilöistä totesi, että osaamisesta oli lisääntyneiden työyksiköiden

määrän vuoksi tullut entistä pinnallisempaa.

Onpahan taas tullut lisää ja lisää osastoja, vähempikin riittäisi mutta henkilös-
töpankissa varahenkilönä olo on kuitenkin positiivinen juttu.

Muutoksia varahenkilötyössä edellisen kehityskeskustelun jälkeen oli tapahtunut vara-

henkilöstön johtamisessa henkilöstöhallinnon kautta. Aikaisemmin varahenkilöillä käy-

tössä olleen varallaolokäytännön muuttumisen myötä nykyiseen toiveet huomioivaan

työvuorojen suunnitteluun ja toteutumiseen oltiin tyytyväisiä, kuten myös siihen, että

varahenkilöt kokivat saavansa lomansa pääsääntöisesti toiveiden mukaisesti. Tässä ke-

hityskeskustelulomakkeen kohdassa varahenkilöt kokivat, että työvuorosuunnitelmat oli

laadittu ergonomisiksi, vaikkakin joskus tästä oli jouduttu joustamaan puolin ja toisin

varahenkilötyön vaatimien työvuoromuutosten vuoksi.
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Varahenkilönä oma työvuorolistani on tehty suurimmaksi osaksi siten ku mulla
on resursseja tehä vuorotyötä.

Varahenkilöiden sijaisena työtätekevien keskuudessa koettiin työpaikan säilymisen suh-

teen epävarmuutta lisääntyneessä määrin. Vastaavasti vakituisen työn varahenkilöstössä

saaneet olivat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja työn he kokivat mielekkäämpänä.

Mä oon saanut vakituisen työn henkilöstöpankista. Ei tarvi enää stressata töi-
den mahdollisella loppumisella, tietää töiden jatkuvan. Kyllä se motivoi kehit-
tämään itteä ja työtään ja totta kai nyt pystyy ottamaan vastuuta työstä parem-
min.

Varahenkilöt ilmaisivat työssä tapahtuneista muutoksista tuntemuksia ja kokemuksia

siitä, että yksiköissä teetätetään verrattuna yksiköiden vakituiseen henkilöstöön enempi

erilaisia töitä kuin ammatin puolesta kuuluisi tehdä. Tämän he kertoivat onnistuvan sen

vuoksi, ettei varahenkilöllä ollut tiedossa kyseessä olevan yksikön käytäntöjä. Varahen-

kilöt ilmaisivat halua tehdä itse työt loppuun asti, he olivat ylpeitä ammattitaidosta ja

omasta työmoraalista. Varahenkilöt kokivat oman positiivisen ajattelun auttaneen työssä

suoriutumiseen. Koulutusten myötä ammattitaidon todettiin lisääntyneen ja oman työn-

kuvan laajentuneen. Varahenkilöiden keskuudessa oltiin tyytyväisiä siihen, että työssä

oli  päästy kehittymään ja siihen, että sai  tehdä juuri  sellaista työtä mihin oli  kouluttau-

duttu - tarkoittaen hoitotyötä. Työnteko eri yksiköissä oli antanut varahenkilöille mah-

dollisuuden oppia eri asioita, vaikka välillä jatkuvat muutokset koettiin varahenkilöiden

taholla tuottavan kyllästymisen tunteita. Lisääntyneen joustamisen ja ajoittaisten pitkien

työjaksojen vuoksi varahenkilöt kokivat asioista puuttuvan syvällisyyden.

4.2.7 Toiveet ja tavoitteet työn kehittymisestä

Kysymykseen mihin suuntaan varahenkilöt toivovat työn kehittyvän tulevaisuudessa

tuli 35 lausumaa. Asioiksi tässä kysymyksessä nousivat toiveet varahenkilötyön pysy-

vyydestä, varahenkilötyöhön toivotut muutokset ja konkreettiset ehdotukset varahenki-

lötyön kehittymisestä yksilökohtaisesti.
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Varahenkilöt olivat pääpiirteittäin tyytyväisiä varahenkilötyön tekemiseen, ja he toivoi-

vat yleistä jaksamista ja mielenkiintoa edelleen omaa työtä kohtaan. Varahenkilöt arvos-

tivat pysyvyyttä ja toiminnan jatkumista samalla tavalla.  Kolmessa lausumassa haasta-

teltavat toivoivat saavansa vakituista työtä henkilöstöpankin varahenkilöstössä siten,

että eri yksiköissä liikkuminen jatkuisi. Osa vakituisista varahenkilöistä esitti toivee-

naan, että työtehtävät pysyisivät monipuolisina ja vaihtelevina jatkossakin, vaikka he

myös esittivät kohtuullisuutta työyksiköiden lukumäärän suhteen.

Varahenkilötyötä en vaihtais tällä hetkellä. Tykkään kiertää eri yksiköitä, mutta
enempää niitä ei tarvi tulla!

Varahenkilöit esittivät muutostoiveina helpotusta varahenkilötyöhön kuuluvasta eri yk-

siköiden välisestä kiertämisestä säännöllisin irrottautumisin varahenkilötyöstä siten, että

työtä voisi ajoittain tehdä yhdessä yksikössä useampia kuukausia kestäviä jaksoja ker-

rallaan. Osa vastaajista toivoi yleisesti jotakin pysyvyyttä työnkuvaan. Varahenkilöt

esittivät kiertämisen rajoittamista yhden tulosalueen sisälle ja he pelkäsivät, että ellei

varahenkilö voi tehdä työtä tarpeeksi usein omassa kotiyksikössään, niin tärkeät asiat

haastavassa työyksikössä alkaisivat unohtua. Näiden toiveiden toteuttamisen myötä va-

rahenkilöt uskoivat jaksamisen helpottuvan ja toisaalta ammattitaidossa kehittymisen

parantuvan. Myös päinvastaisia tuntemuksia nousi esiin.

Haluan vakituisen työpaikan yhteen yksikköön. En olis ’vaan joku varahenki-
lö’. Jos toimenkuva edelleen laajentuu, haen muualta töitä, koska omat voima-
varat ei riitä koko talon' hyppäämiseen'.

Työn kehittymisen suhteen varahenkilöt esittivät erilaisia ja toisistaan eriäviä konkreet-

tisia toiveita. Osa varahenkilöistä toivoi, ettei heidän tarvitsisi tehdä yövuoroja ja osa

varahenkilöistä toivoi, että he saisivat tehdä useampia yövuoroja aiempaan verrattuna.

Osa varahenkilötyötä tekevistä hoitajista oli valmis tekemään ainoastaan päivävuoroja

ja osa halusi ehdottomasti tehdä enempi vuorotyötä ja viikonlopun työtä. Myös jatku-

vuutta työvuoron suorittamispaikkojen suhteen esitettiin. Varahenkilöt toivoivat esimer-

kiksi jatkuvuutta toiveisiinsa niin, että saisivat tehdä edes kaksi perättäistä työvuoroa

samalla osastolla. Palkka nousi esille kahdessa lausumassa, joissa toivottiin varahenki-

löstön palkan nostamista maanlaajuiselle tasolle tai varahenkilötyön arvostuksen kohot-

tamista maksamalla erillistä varahenkilötyölisää. Varahenkilöiden vastauksissa perättiin
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yleensäkin sairaanhoitajan työn arvostamista hallintoportaan taholta – arveltiin ikävän

kohtelun heijastuvan talosta ulos. Varahenkilöt toivoivat ammatinharjoittamisen mah-

dollistamista siten, että jokaisella olisi työrauha vedoten joidenkin yksiköiden kiireiseen

työtahtiin.

Kysymykseen millaisia tavoitteita varahenkilöillä on seuraavalle toimintakaudelle, saa-

tiin 45 lausumaa. Asioiksi tavoitteiden pohjalta nousivat varahenkilöstöön kuuluminen,

varahenkilötyön tekeminen ja varahenkilötyöstä selviytyminen.

Tavoitteita seuraavalle toimintakaudelle varahenkilöt ilmensivät toiveina saada jatkos-

sakin kuulua työyhteisöön varahenkilönä ja työpaikan vakinaistamista varahenkilöstöön.

Tavoitteena heillä oli saada osallistua varahenkilötyöntekijöiden hyvinvoinnin kehittä-

miseen.

Varahenkilötyön tekemisen tavoitteita varahenkilöt suunnittelivat toteutettavan yleisellä

ammattitaidon ylläpidolla ja kehittämisellä. Tavoitteina varahenkilöillä oli osallistua

enemmän ulkopuolisiin koulutuksiin ja osastojen toiminnan kehittämiseen. Mahdollista

koulutustarjontaa ja koulutuksiin osallistumista aktiivisemmin varahenkilöt suunnitteli-

vat tavoittelevan seuraavalla toimintakaudella. Konkreettisina tavoitteina he esittivät

toiveita pääsemisestä osastolle oppimaan jonkin tietyn erikoisalan hoidosta – esimerkik-

si neurologiset potilaat koettiin haastavina.

Mää haluaisin järkeistää omaa toimintaa ja saada lisää varmuutta työssä. Olis
kiva ko sais osallistua osastojen toiminnan kehittämiseen. Varahenkilönä sitä
vaan saa niin paljon erilaista taitoa, jota ois mukava viiä muilleki osastoille.

Selviytymisessä varahenkilötyön tekemisen suhteen varahenkilöt kuvailivat tavoittee-

naan saada oma jaksaminen henkisesti ja fyysisesti säilymään niin hyvänä, että jaksaisi-

vat tehdä kolmivuorotyötä jatkossakin. Saada tehtyä työnsä hyvin ja työnkuvan pysymi-

nen ennallaan siten, ettei se laajentuisi liikaa, olivat tavoitteina neljässä lausumassa.

Lisäksi varahenkilöillä oli tavoitteena saada kärsivällisyyttä varahenkilönä olemiseen.

Kahdessa lausumassa tavoitteina ei ollut muuta kuin pyrkiä selviytymään päivästä toi-

seen.
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Musta on mukavaa tää tähän työyhteisöön kuuluminen. Työssä on kuitenkin
kivaa vaikka tympii kotona lähtö joillekin osastoille, ei kaikille mutta joilleki
joissa on niin erilaista tehä työtä ku mitä on toisessa paikassa oppinu. Rasittaa
eri paikat jos ne vaihtuu päivittäin. Tulee joskus kotona etukäteen murehdittua -
että voi ei -sinne.

4.2.8 Osaamisalueet ja oppimisen keinot henkilökohtaisessa kehittämisessä

 Kysymykseen, mitä osaamisalueita sinun tulisi kehittää ja minkälaista uutta osaamista

tulet tarvitsemaan nykyisessä työssä, saatiin 39 lausumaa.   Kysymykseen, mitä erilaisia

oppimisen keinoja haluaisit hyödyntää henkilökohtaisessa kehittämisessäsi (koulutus,

mentorointi, henkilökierto, projektit, verkostot), saatiin 38 lausumaa. Asioiksi näissä

kysymyksissä nousi erilaiset yksilölliset tarpeet, joihin vaikuttivat kotiyksiköiden luon-

ne, työskentely-yksiköiden tarpeet ja tulosalueiden erilaisuudet. Toisena asiana oli vara-

henkilötyötä tekevien hoitajien subjektiiviset tuntemukset varahenkilötyön tekemisestä.

Yleisesti varahenkilöt toivoivat saavansa uusinta tietoa tulevien koulutusten ja muuttu-

vien käytäntöjen myötä. Kouluttautumisen katsottiin varahenkilöiden keskuudessa kuu-

luvan olennaisesti työnluonteeseen ja uuden oppimista he halusivat toteutettavan sitä

mukaan, kun uutta opittavaa tulee vastaan. Varahenkilötyön tekemisen osaamisalueiden

kehittämisessä varahenkilöt toivoivat omaehtoisesti mahdollisuutta käydä perehtymässä

johonkin yksikköön, jossa ei aiemmin ollut työskennellyt mutta jota kohtaan oli omaa

mielenkiintoa. Esimerkiksi ehdotettiin tutustumista päivystysyksikön toimintaan, jossa

voisi akuutisti myöhemmin käydä tekemässä työtä varahenkilönä. Myös kotiyksikössä

työskentelyn suhteen kehittämisalueiksi varahenkilöiltä nousi kokonaisuuden paranta-

minen, käytäntöjen hallitseminen ja työn osaaminen. Esitettin myös kysymys voisiko

varahenkilöillä olla yksiköiden käytäntöjen mukaisesti oma vastuualue varahenkilönä.

Operatiivisen tulosalueen konkreettisina oppimisalueina mainittiin esimerkiksi kipsijen

ja tukilastojen tekotaito tai yleisesti kirurgisen potilaan hoitoa ja kuntoutusta koskevat

koulutukset. Medisiinisen tulosalueen osaamisalueiden kehittämiskohteiksi varahenkilöt

nimesivät esimerkiksi sydän- ja keuhkopotilaat ja erityisesti eri osastojen per os-

lääkehoito, joka koettiin haastavaksi eri yksiköiden erityisosaamisalueiden vuoksi.
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Varahenkilöt kokivat omaavan moniosaamista ja osaamisalueita olevan heillä jo niin

runsaasti, ettei varsinaisesti aktiivista kehittämistarvetta tutkimushetkellä ollut. Mutta

toki varahenkilöt olivat valmiita opiskelemaan eteen tulevia uusia asioita. Varahenkilöil-

lä oli myös tuntemuksia siitä, että hallittaviksi vaadittuja osaamisalueita oli liikaa ja

toivottiin, että vaadittujen taitojen määrää voisi vähentää tai yhtenäistää.

Rakenteinen kirjaaminen tuntuu joskus hankalalta, koska eri yksiköissä asioita
tehdään välillä hieman eri tavoin. Miksi kirjaamiset ei vois olla samanlaisia jo-
ka yksikössä? Helpottais varahenkilönkin työntekoa.

Kysymykseen, mitä erilaisia oppimisen keinoja haluaisit hyödyntää henkilökohtaisessa

kehittämisessäsi, katsottiin koulutuksen olevan suurin (19 lausumaa) hyödynnettävissä

oleva keino. Yhteiset tapaamiset varahenkilöiden toisten varahenkilöiden kanssa katsot-

tin olevan koulutuksellisesti hyvä kohtaamistilaisuus, jossa voi keskustella ajankohtai-

sista osaamistarpeista. Varahenkilöt toivoivat mahdollisuutta päästä myös oman työyk-

sikön eli sairaalan ulkopuolisiin koulutuksiin, esimerkiksi mainittiin vuosittaiset Sai-

raanhoitajapäivät Helsingissä. Omaa aktiivisuutta koulutuksiin hakeutumisessa vara-

henkilöt peräänkuuluttivat kuten myös omatoimista tiedonhankintaa. Esimerkiksi kieli-

taidon kehittämistä aiottiin toteuttaa, koska ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä oli

lisääntynyt ja varahenkilöillä oli halua kommunikoida ammatillisesti heidän kanssaan.

Omaehtoisen kouluttautumisen muotoja olivat kirjallisuus, ammattilehtien, intranetin ja

internertin käyttö.

 Aktiivisen mentoroinnin varahenkilöt kokivat hyväksi oppimisen keinoksi kuudessa

lausumassa. He totesivat myös, että hiljaista tietoa vanhemmilta työntekijöiltä käytettiin

hyväksi, kun siihen tarjoutui tilaisuus. Projekteiden suhteen oli kahdenlaista mielipidet-

tä: osa oli valmis ja halukaskin osallistumaan projekteihin, ja osa koki oman työnkuvan

olevan riittävän haasteellinen ilman projektejakin. Työkiertoa varahenkilöt kokivat to-

teuttavan säännöllisesti, ja tämä koettiin hyväksi asiaksi, kunhan kiertäminen pysyi koh-

tuullisuuden puitteissa. Haasteena heitettiin työkierron kokeilemista eri yksiköiden vaki-

tuisten työntekijöiden keskuudessa - ajatuksena oli varahenkilötyön vaativuuden ym-

märtämisen kohottaminen.
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Osaamisalueita tässä hommassa kyllä tarvitaan. Varmaan pitäisi mennä kou-
lunpenkille lukemaan leaniksi, sikiksi ja varmaan kohta kätilöksikin, että sele-
viäs kaikestamitä ootetaan.

4.2.9 Työssä jaksaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen

 Kysymys varahenkilöiden työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinninta huolehtimisesta

antoi 60 lausumaa. Työssä jaksaminen koettiin joko positiivisena tai negatiivisena jak-

samisena. Työhyvinvoinnista lähivuosina huolehtimiseen oli varahenkilöillä konkreetti-

sia keinoja.

Positiivisesti työssäjaksamisensa kokivat varahenkilöt, jotka pitivät haasteista ja niiden

jälkeisistä suvantovaiheista. Varahenkilöt kokivat että varahenkilötyö eri yksiköitä kier-

täen ja vaihtuvine potilasaineiksineen oli mielekästä ja ammattillisesti antoisaa. Haasta-

teltavat arvioivat, että jos kiertäminen tulosalueiden sisällä pysyy kohtuullisen vähäise-

nä, työssä jaksaminen olisi jatkossakin hyvää. Joskus varahenkilöt kokivat, että vaikka

väsyttää tulla töihin, niin työssä piristyi kun sai tehdä itselleen mielekästä työtä. Potilai-

den kohtaaminen antoi innoitusta työssä jaksamiseen. Vaikka työ-yksikkö saattoikin

vaihtua päivittäin, niin varahenkilönä oli mahdollisuus vastata potilaista työvuorokoh-

taisesti, jolloin sai kantaa vastuuta potilaistaan. Työssä jaksamisessa varahenkilöt koki-

vat auttavan myös sen, että osasi jättää työasiat työpaikalle eikä vienyt niitä mukanaan

kotiin mietittäviksi.

Negatiivisuutta työssä jaksamisen suhteen tutkimushetkellä varahenkilöt kokivat liian

intensiivisen kiertämisen vuoksi. Viidessä lausumassa todettiin, että varahenkilötyön

puitteissa kierrettäviä työyksiköitä oli tullut aiempaan verrattuna lisää, jolloin työrutiinit

ja erityisosaaminen olivat heikentyneet tai puuttuivat kokonaan. Tämä oli aiheuttanut

varahenkilöille heikkoja ja huonoja työssä jaksamisen tunteita. Oman yksityiselämän

tuomat haasteet vaikuttivat joidenkin varahenkilöiden työssä jaksamiseen. Opiskelun ja

työn yhteensovittaminen olivat johtaneet omaan väsyneeseen olotilaan, jonka varahen-

kilöt kokivat vetäneen työssä 'pinnaa tiukalle' eli väsymys koettiin vaikuttavan työmoti-

vaatioon ja työssä jaksamiseen heikentävästi.  Omat haasteet työssä jaksamiseen vara-

henkilöt kokivat tuovan myös lapsiperheen ja työn yhteensovittamisesta: puolison vuo-
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rotyö, puolison reissutyö, pienten lasten terveys ja lasten harrastukset aiheuttivat ajoit-

tain haasteellisuutta työssä jaksamisen kannalta.

Työhyvinvointi ok. En murehdi kotona, paitsi joskus kun pelottaa nuo narkkarit
-  pelottaa jos itselle jotain tapahtuu kun on pienet lapset. Intoksikaatioina tul-
leet narkkarit on oikeastaan ainoat joita pelkään. Ei tiiää mitä ottanut ja miten
käyttäytyvät.

Konkreettisena keinona työssä jaksamisessa ja työhyvinvoinnista huolehtimisessa todet-

tiin yhdeksässä lausumassa olevan liikuntaharrastuksen. Myös yleisesti terveellisten

elämäntapojen varahenkilöt kokivat olevan työhyvinvoinnin huolehtimisessa tärkeä

tekijä. Omien harrastusten ja yleensäkin työ- ja vapaa-ajan erottamisen varahenkilöt

arvelivat auttavan työssä jaksamisessa. Osa-aikatyöntekemisen he kokivat auttaneen

työssä jaksamisessa seitsemässä lausumassa ja tätä mahdollisuutta he aikoivat käyttää

jatkossakin. Ajoittainen yhdessä työpisteessä työskentely esimerkiksi yhden tai kahden

kuukauden ajan oli antanut varahenkilöille tarvittavaa lepotaukoa yksiköiden kiertämi-

sen käydessä liian raskaaksi. Omakohtainen huomion kiinnittäminen työergonomiaan ja

työaikaergonomiaan koettiin olevan keinoja työssä jaksamisen parantamiseksi.

4.2.10 Työyhteisön toimivuus, ilmapiiri ja palaute esimiehille

Kysymykseen jossa kartoitettiin mahdollisia muita varahenkilötyöstä keskusteltavia

asioita, saatiin 69 lausumaa. Asioiksi tässä kysymyksessä nousivat yhteenkuuluvuus

toisiin varahenkilöihin, varahenkilötyön tekeminen ja varahenkilöstön henkilöstöhallin-

to.

Varahenkilötyötä tekevät hoitajat toivat kehityskeskustelujen ja teemahaastattelujen

yhteydessä esille halun kokea yhteenkuuluvutta toisten varahenkilöiden kanssa. Toivot-

tiin varahenkilöiden yhteistä toimintaa, enemmän yhteisiä tilaisuuksia varahenkilöiden

kesken, kehittämispäivää varahenkilöille työnkehittämisen merkeissä, varahenkilöiden

omia palavereita ja säännöllisiä tapaamisia kaikkien henkilöstöpankin varahenkilöiden

kanssa. Näin arveltiin opittavan tuntemaan paremmin toisia samaa työtä tekeviä, koska

normaalisti hoitotyön tekeminen tapahtui kullakin varahenkilöllä hajautetusti eri yksi-

köissä eri työvuoroissa, ja välttämättä työvuoron aikana ei kohdannut toista varahenki-

lötyötä tekevää henkilöä. Varahenkilöt ehdottivat myös, että Internetissä toimivaan yh-
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teisöpalvelu-Facebookiin voisi luoda suljetun ryhmän varahenkilöiden keskinäiselle

tiedottamiselle ja keskusteluille.

Toivoisin, että varahenkilöt näkisivät useammin toisiaan, jokin säännöllinen ta-
paaminen ois hyvä, esimerkiks kahen viikon välein vois olla meiän oma osasto-
tunti.

Varahenkilötyön tekemiseen liittyvistä keskusteluaiheista nousi esiin joskus todella kii-

reiset työvuorot, jolloin koettiin työtä tehtävän äärirajoilla koskien muutakin sairaalan

henkilöstöä kuin varahenkilöstöä. Keskustelua herätti myös ajatus siitä, että olisi hyvä

saada vuorollaan kaikki talon henkilökunnasta toteuttamaan joskus työkiertoa. Ehkä

näin ymmärrys varahenkilötyön haasteita kohtaan laajenisi ja saataisiin uusia näkökul-

mia hoitotyön tekemiseen.

Ihan totta kierto olis kaikille hyvä jossakin vaiheessa. Voisin käydä jututtamas-
sa X-osastolla näistä uusista käytännöistä, mutt vanhoilla hoitajilla on asenne
eikä tietoa oteta vastaan, on aina tehty näin niin tehhään nytkin vaikka tietää et-
tä toisin pitäis tehä. No on siellä niitä nuoriakin, jotka ottavat tietoa vastaan.
Pikkuhiljaan.

Osa haastatelluista koki, että uuden hoitajan tullessa pidemmäksi aikaa varahenkilös-

töön hänen pitäisi saada kokonaisvaltainen perehdytys työhön ja organisaation toiminta-

tapoihin. Perehdytystä toivottiin enemmän varahenkilötyönkuvan moninaisuuteen ja kaik-

keen mitä voi käytännössä tulla vastaan. Haastatellut kokivat vertaistuen tärkeäksi. Ko-

keneemman työntekijän mukana aluksi kiertäminen ja mentorointi nousivat yhdeksi ratkai-

sumalliksi perehdytyksen järjestämisessä.

Olis varmaan hyvä käytäntö joku sellainen perehdyttävä henkilö, joka opastais
varahenkilötyön saloihin eri yksiköissä.

Harmitusta varahenkilötyön tekemisessä varahenkilöillä herätti se, etteivät yksiköiden

osastotunnit olleet tarkoitetut varahenkilöille, sillä varahenkilöhän paikkasi kokouksen

ajan yksikön puuttuvaa henkilökuntaa. Harmitusta varahenkilöt kokivat myös siitä että,

lupaukset yksiköiden vähenemisestä eivät olleet toteutuneet. Ihmetystä yhdellä vara-

henkilöllä herätti se, että vakituisen työpaikan saaminen varahenkilöstössä oli herättänyt

kateutta joillekin talon henkilökunnan keskuudessa.
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Tuntuu niin keljulta ku lupaukset ja puheet osastojen vähenemisestä eivät ole
toteutunu.

Eräissä sairaalan työyksiköissä koettiin yksiköiden vakituisen henkilökunnan keskuu-

dessa olevan niin sanottuja tarkkailijoita, jotka vahtivat edellisen vuoron työntekijöiden

tekemisiä. Töihin tullessaan tärkeimpänä työnä näillä henkilöillä tuntui varahenkilöiden

mukaan olevan virheiden etsiminen ja syyllisen löytäminen. Tällaisen henkilön toimesta

oli jopa soitettu vapaa-ajallaan olevalle varahenkilölle kotiin tarkistaen jotain virheeksi

luultua mahdollisuutta. Pääsääntöisesti koettiin, että eri työyksiköissä vastaanotto oli

hyvä, eikä työyksiköissä varahenkilöiden keskuudessa koettu itseään ulkopuoliseksi.

Toisaalta varahenkilöt kokivat olevansa hankalassakin asemassa, kun työaikana kuuli

paljon asioita, joissa ei välttämättä olisi halunnut olla osallisena.

Työvuorotoiveiden toteutumisia kiiteltiin viidessä lausumassa. Työvuorotoiveiden huo-

mioiminen ja toteuttaminen koettiin auttavan varahenkilötyön tekemisen jaksamisessa.

Mukavaa kun voi tarvittaessa pitää vapaapäivän jos ei oo varausta. Vuoroissa
joustetaan ja  autetaan järjestelemään toiveita. Työvuorotoiveet on toteutuneet
hyvin, oon päässy joka viikkoseen harrastukseen. Työvuorotoiveet on hyvin
huomioitu. Kiitos siitä!!

Varahenkilöstön oma esimies koettiin tärkeäksi. Arvostettin sitä, että esimiehet olivat

tavoitettavissa, helposti lähestyttävissä ja läsnä kun heitä tarvittiin. Varahenkilöt kokivat

että, esimiesten kanssa oli joustavaa toimia ja keskusteluhetket ja vuorovaikutukset hei-

dän kanssa koettiin hyväksi. Työhyvinvoinnin tukeminen koettiin haastateltavien kes-

ken yhdeksi tärkeimmistä esimiehen tehtävistä.

Ollaan työntekijän puolella ja kuunnellaan työntekijää.

Varahenkilöt toivoivat esimiehiltä saavansa työn sujumisesta palautetta, jonka pohjalta

saisi suuntaa varahenkilötyössä kehittymiseen. Varausjärjestelmän omat internetissä ja

intranetissä käytettävät sivustot koettiin varausten seurannan lisäksi selkeäksi ja hyväksi

myös yhteydenpidon kannalta. Varahenkilöstön ilmapiirin ja yhteen kuulumisen arvioi-

tiin olevan hyvää tai todella hyvää, koettiin varahenkilöstön yhteisöllisyyttä ja työyhtei-
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sön toimivuutta. Varahenkilöitä oli mukava tavata yhteisiä kokemuksia jakaen ja heidät

koettiin omiksi työkavereiksi, joilla oli yhteiset tavoitteet ja ymmärrystä varahenkilö-

työn suhteen.

Eipä tuu erikoista mieleen. Mulla on kuitenki ihan mukava työ ja kivat työka-
verit. Oon tyytyväinen työhöni ja toivon samanlaista jatkossakin. Tuun toimeen
työkavereitten kanssa. Tyky-toimintaan mukaan pääsemisestä haaveilen. Oon
sitten esimiehiin yhteydessä aina  tarvittaessa.

4.3 Yhteenveto tuloksista

Tämän tutkielman tarkoitus oli kuvailla varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa

tekevien hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä heidän omien kokemustensa

kautta. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa työhyvinvoinnista

erikoissairaanhoidossa varahenkilötyötä tekevien hoitajien näkökulmasta.

Dokumentoitujen kehityskeskustelujen ja teemahaastattelujen perusteella

varahenkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät jakautuivat neljään yläkatekoriaan:

1) varahenkilötyön tekeminen, 2) hoitotyön tekeminen varahenkilönä, 3)

varahenkilöiden työyhteisö ja 4) varahenkilöstön johtaminen (kuvio 2).

Varahenkilötyön tekemisessä työhyvinvointi rakentuu monipuolisesta, vaihtelevasta ja

vastuullisesta työstä sekä omasta elämänhallinnasta, joihin vaikuttavat työskentely-

yksiköiden määrä ja varahenkilötyötä tekevien hoitajien ja työyksiköiden joustavuus

sekä työn sisäistäminen. Hoitotyön tekemisessä varahenkilönä työhyvinvointi

muotoutuu moniosaamisen, potilaspalautteen, potilasturvallisuuden ja työnjaon

erilaisuuksien kautta hallittavasta ammattitaidosta. Varahenkilöiden työyhteisön

työhyvinvoinnin kokemus rakentuu irrallisuuden, toimeen tulemisen ja

yhteenkuuluvuuden kautta yksilön sijoittumisesta työyhteisöön. Varahenkilöstön

johtamisen suhteen varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvoinnissa korostuu

työvuorosuunnittelu, työilmapiiri, perehdytys ja palkkaus, joiden kautta varahenkilöiden

työnkuva sisäistetään.
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   monipuolinen
vastuullinen
oma elämänhallinta

moniosaaminen
potilaspalaute
potilasturvallisuus
työnjaon erilaisuus

toimeen tuleminen
irrallisuus
yhteenkuuluvuus

    työvuorosuunnittelu
    työilmapiiri

perehdytys
palkkaus

Kuvio 2. Varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Varahenkilötyön tekeminen

Varahenkilöiden työyhteisö

Hoitotyön tekeminen varahenkilönä

Varahenkilöstön johtaminen

työyksiköiden määrä
joustavuus
työn sisäistäminen

ammattitaito

yksilönä työyhteisössä

työnkuvan sisäistä-
minen
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5 POHDINTA

5.1 Tutkimustulosten tarkastelua

Tämän tutkielman tarkoitus oli kuvailla varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevi-

en hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä heidän omien kokemustensa kautta.

Tavoitteena on tuottaa tietoa työhyvinvoinnista erikoissairaanhoidossa varahenkilötyötä

tekevän hoitajan näkökulmasta. Tutkimustehtävänä oli: Millaisia kokemuksia varahen-

kilötyötä tekevillä hoitajilla on työhyvinvoinnistaan erikoissairaanhoidossa?

Tutkimus toteutettiin erään erikoissairaanhoidon organisaation varahenkilötyötä tekevi-

en hoitajien esimiehensä kanssa käymien kehistyskeskustelujen ja teemahaastattelun

pohjalta. Tämän tutkielman perusteella varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvin-

vointia voidaan avata varahenkilötyön tekemisen, hoitotyön tekemisen varahenkilönä,

varahenkilöiden työyhteisön ja varahenkilöstön johtamisen kautta.

5.1.1 Varahenkilötyön tekeminen

Tässä tutkimuksessa varahenkilötyön tekemisen mielekkyyttä ja palkitsevuutta vara-

henkilöt kokivat saavansa varahenkilötyön tekemisen ja siitä oppimisen kautta. Vara-

henkilötyö koettiin vaihtelevaksi ja vastuulliseksi ammattiksi, jossa saa työskennellä

omalla persoonallaan. Tutkimusten mukaan työhyvinvointi on yhteisöllistä, kohteeseen

sidottua subjektiivista hyvinvoinnin kokemista (Utrianen ym. 2007, Mamia 2009).  Työ-

tehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäviä tekijöitä toi työn monipuoli-

suus, jolloin jopa päivittäin oli mahdollisuus oppia uutta oman aktiivisuuden ja kiinnos-

tuksen mukaan. Tutkimusten mukaan varahenkilötyön luonne on hyvin vaihtelevaa,

jolloin varahenkilötyötä tekevillä on mahdollisuus saada laajaa osaamista, mikä on jopa

eduksi varahenkilön tulevaisuuden kannalta hänen mahdollisesti hakeutuessa toisenlai-

seen työhöön (Nicholls ym. 1996,  Gosztyla & Fowler 1998, Dziuba-Ellis 2006).

Tässä tutkimuksessa haastateltavat varahenkilöt kokivat, että varahenkilönä eri työpis-

teissä hoitotyötä tekevänä näkee monenlaisia toimenpiteitä ja tapoja työskennellä, jol-

loin omaa ammattitaitoa oli mahdollista kehittää työtehtävien edistykselliseen hoitami-
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seen. Varahenkilötyön tekemisen mielekkyys tulee haastateltavien mukaan hyvin suori-

tetusta työstä ja haasteellisista työtehtävistä. Aiempien tutkimusten mukaan mielek-

kääksi ja merkitykselliseksi koettu työ tuottaa tekijöilleen kohdehyvinvointia, jota ra-

kentaa työn hallittavuus (Mäkitalo 2005).  Hallittavuuden kokemus työn sujuvuudesta

rakentaa työhyvinvointia tekemisen ja toiminnan tuloksena (Mäkitalo 2005, Laschinger

ym. 2007, Launis ym. 2010).   Työtehtävien hoitamisessa varahenkilöt kokivat hanka-

laksi aikoja, jolloin oli monta työyksikköä lyhyen ajan sisällä. Yksikkökohtaiset rutiinit

eivät olleet välttämättä tiedossa ja osastojen vaihtuessa usein asioiden sisäistäminen

koettiin hankalaksi. Tämän varahenkilöt kokivat heikentävän henkilökohtaisten tavoit-

teiden saavuttamista. Työn rikkonaisuus ja tunne varahenkilötyön aliarvostuksesta saat-

toi aiheuttaa ahdistusta, vaikkakin oman paikan etsimisen kautta oli vähitellen alettu

ymmärtää omaa työnkuvaa varahenkilönä. Työntekijät, jotka kokevat hallitsevansa

omaa työtään, jaksavat työssä paremmin ja ovat motivoituneempia työhönsä (Kuokka-

nen 2003).

Varahenkilötyön tekemisen suhteen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa va-

rahenkilötyötä tekevät hoitajat kokivat kahdenlaista suuntaa. Toisaalta heidän tavoittee-

na oli vain selviäminen riittävän hyvin eri yksiköissä erilaisissa tehtävissä, toisaalta he

kokivat, että työssä oli pystynyt kehittymään koko ajan omien tavoitteiden mukaisesti.

Eri yksiköissä työskentelyn katsottiin kehittävän ja ylläpitävän ammattitaitoa ja laajaa

osaamista, mikä toi varmuutta työn tekemiseen. Kierrettävien työyksiköiden vähenty-

minen, lisääntyminen tai vaihtuminen koettiin joko niin, ettei sillä ollut ollut työnteon

kannalta vaikutusta tai vastaavasti työ oli muuttunut pinnallisemmaksi. Epäiltiin omaa

jaksamista, jos työyksiköiden määrää vielä lisättäisiin, ja esitettiin toiveita työn pysy-

vyydestä siten, etteivät työyksiköt vaihtuisi usein ja niiden määrä pysyisi kohtuullisena.

Tunne oman työn osaamisesta on työhyvinvoinnin perustekijöitä (Suonsivu 2011a), työ-

hön vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät työn mielekkyyttä (Hakanen 2009) ja vaikut-

tamismahdollisuudet lisäävät työhön sitoutumista (Lehto & Sutela 2008).  Muuten vara-

henkilöt toivoivat toiminnan jatkuvan samalla tavalla, jolloin työtehtävät pysyisivät

monipuolisina ja vaihtelevina.  Liian suppean työnkuvan varahenkilöt kokivat aiheutta-

van motivaation puutetta ja työnmielekkyyden laskemista.
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Oppimisen koettiin kuuluvan olennaisesti varahenkilötyön tekemisen monipuoliseen

työnluonteeseen. Varahenkilötyötä tehdessä on mahdollisuus saada hyvät oppimismah-

dollisuudet jatkuvan oppimisen muodossa tekemällä erilaisia töitä ja tutustumalla ajan-

kohtaisiin asioihin eri yksiköissä. Uuden oppimista haluttiin toteutettavan sitä mukaan,

kun sitä tulee vastaan. Osaamisalueiden kehittämisessä toivottiin muun muassa mahdol-

lisuutta käydä perehtymässä tietyihin yksiköihin myös oman mielenkiinnon mukaan.

Harmitusta varahenkilöiden keskuudessa herätti se, etteivät he saaneet osallistua yksi-

köiden osastotunteihin, koska paikkasivat tuolloin yksiköiden puuttuvaa henkilökuntaa.

Työntekijät tarvitsevat osaamisen vahvistamista työhyvinvoinnin tekijänä, jotta he saa-

vat tukea ja valmiutta itsensä kehittämiseen (Mahlakaarto 2010). Varahenkilötyön yh-

deksi kehittämisalueeksi nousikin kokonaisuuden parantaminen, käytäntöjen hallitsemi-

nen ja työn osaaminen, joiden katsottiin vaikuttavan varahenkilötyön tekemisen kautta

koettavaan työhyvinvointiin. Oman paikan etsimisen kautta oli saatu ymmärrystä omaan

työnkuvaan varahenkilönä, mutta kotiosaston vaihtumisen tiheään varahenkilöt kokivat

tuovan liikaa vaatimuksia uuden oppimiseen, jolloin tavoitteet hyvästä ja osaavasta hoi-

tajasta karkasivat.

Varahenkilötyön tekemisessä työnhyvinvointia hoitajat kokivat saavansa oman elämän-

hallintansa kautta. Joillakin varahenkilöillä korostuivat itsenäinen opiskelu ja joillakin

esimerkiksi lyhennetyt työajat, jolloin ehdittiin hoitaa omaa kuntoaan paremmin. Työn

ohella opiskelu oli johtanut joillakin varahenkilöillä väsymykseen, joka koettiin työssä

jaksamiseen heikentävästi. Toisaalta lisäkoulutuksen odotettiin tuovan vastaisuudessa

työmotivaatiota lisää. Eri-ikäisillä varahenkilötyötä tekevillä oli erilaisia haasteita koti-

olojen kautta, esimerkiksi lapsiperheillä oli tarpeita työaikojen sovittamisen suhteen.

Yksityiselämän ja työn yhteensovittaminen vaikuttivat elämänhallinnan kautta siten,

että yksityiselämän ollessa kunnossa oli mahdollista antaa korkeampi panos työssä omi-

en tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin ajatellaan muo-

dostuvan työn ja vapaa-ajan sopivasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään elämäntilan-

teeseen liittyvät tekijät (Kivimäki ym. 2002, Kauppinen ym. 2010).

Tärkeänä seikkana varahenkilöt pitivät myös sitä, että tulee hyvin toimeen erilaisten

ihmisten kanssa. Yksiköiden työyhteisöön kuulumattomuuden ajateltiin luovan mahdol-

lisuuden, että yksiköiden muu henkilökunta oli tietämätön varahenkilön omista heikko-
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uksista tai vahvuuksista. Näin varahenkilönä olo oli irrallista osaston muusta henkilö-

kunnasta. Vuorovaikutussuhteet yleensä ovat hoitajien suuri voimavaran lähde (Utriai-

nen & Kyngäs 2008), mutta tämän tutkimuksen mukaan varahenkilötyö tuo siihen omat

haasteensa. Työpisteiden vaihtumisen useasti varahenkilöt kokivat tuovan myös tunnetta

omasta riittämättömyydestä. Lisäksi varaamatta jääneet työvuorot, jolloin varahenkilöllä

ei ylimääräisenä työntekijänä ollut sovittuja työtehtäviä, aiheutti epämiellyttävän ase-

man joka paikan höylänä. Varahenkilöillä oli myös kokemuksia sellaisesta, että yksi-

köissä teetätetään verrattuna yksiköiden vakituiseen henkilöstöön enempi erilaisia töitä

kuin ammatin puolesta kuuluisi tehdä. Tämän he kertoivat onnistuvan sen vuoksi, ettei

varahenkilöllä ollut tiedossa kyseessä olevan yksikön käytäntöjä. Arvostuksen kokemi-

nen on tärkeää työhyvinvoinnille (Miettinen 2006), ja myös aiempien tutkimusten mu-

kaan epäsopivat työtehtävät aiheuttavat turhautumista ja stressiä (Nicholls ym. 1996,

Pakola 2008, Hakanen 2009, Utriainen & Kyngäs 2009, Suonsivu 2011a, Larson ym.

2012).

Työnkuvaan kuuluvan työyksiköiden välillä liikkuminen eri yksiköiden välillä ilman

riittävää perehdytystä koettiin hankalaksi. Siirtyminen eri osastoille saattoi tulla äkilli-

sesti, jolloin tietoa ei ehtinyt etsiä tarpeeksi osaamisen tueksi. Työyksiköiden tiheän

vaihtumisen koettiin joskus tuovan tunteen mahdollisesti jotain jääneen tekemättä. Uu-

dessa paikassa työntekeminen haastateltavien keskuudessa saatettiin kokea stressaavaksi

ja työasioita tuli sen vuoksi myös kotona pohdittua. Työmotivaation varahenkilöt koki-

vat laskevan liiallisen työyksiköiden kiertämisen aiheuttaman väsymyksen seuraamuk-

sena. Tutkimusten mukaan osa hoitajista väsyy liialliseen työkuormitukseen ja kokee

jopa sairauslomalle johtavaa työuupumusta sekä harkitsee ammatinvaihtoa sen vuoksi

(Aiken ym. 2013, Heinen ym. 2013, Flinkman 2014). Tässä tutkimuksessa varahenkilöt

ilmaisivat halua tehdä itse työt loppuun asti, he olivat ylpeitä ammattitaidostaan ja

omasta työmoraalistaan.

5.1.2 Hoitotyön tekeminen varahenkilönä

Tyytyväinen potilas ja potilailta saatava palaute koettiin tässä tutkimuksessa tuovan

mielekkyyttä varahenkilötyöhön. Hoitajan työn varahenkilöt kokivat mielekkääksi juuri

potilastyöskentelyn ja ihmisten auttamisen kautta. Tutkimusten mukaan hoitotyötä teke-
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vien työhyvinvointi muodostuu muun muassa potilasvastavuoroisuudesta, joka rakentuu

potilaiden hyvin tehdyn hoitotyön kokemuksen kautta saadusta tyytyväisyydestä ja sekä

potilaiden kohtaamisesta ja auttamisesta (Dziuba-Ellis 2006, Barrett ym. 2009, von

Bonsdorff 2009, Utriainen 2009, Dougherty & Larson 2010). Varahenkilöillä oli eri

yksiköiden myötä tullut monenlaisia hoitotyön käytännön tietoja ja taitoja, joita he oli-

vat halukkaita jakamaan myös muiden käyttöön.  Varahenkilötyössä tavoitteiden saavut-

tamista tuki se, että viihtyi sairaanhoitajan tai lähihoitajan työssä. Haastateltavat vara-

henkilöt olivat tyytyväisiä siihen, että saivat tehdä sitä työtä, mihin he olivat kouluttau-

tuneet eli hoitotyötä. Varahenkilöiden suorittama hoitotyö tehdään vaihtelevan poti-

lasaineksen puitteissa huomioiden yksiköiden hoitotyön tekemisen vaihtelevat tarpeet ja

potilaiden kokonaisvaltainen hoito (Crowell-Grimme & Garner 2007, Dziuba-Ellis

2009, Good & Bishop 2011, Linzer ym. 2011).

Varahenkilöt kokivat omaavansa hoitotyön suhteen moniosaamista ja osaamisalueita

olevan jo niin runsaasti, ettei aktiivista kehittämistarvetta välttämättä ollut riippuen va-

rahenkilöstössä työskentelyajasta. Varahenkilötyössä on mahdollista saada laaja ammat-

titaito eri yksiköitä kiertäessä, mikä voi olla yksi työhyvinvointia lisäävä seikka

(Nicholls ym. 1996,  Gosztyla & Fowler 1998, Dziuba-Ellis 2006). Liikkuminen eri

yksiköiden välillä ilman riittävää perehdytystä koettiin hankalaksi ja pelättiin sen aihe-

uttavan puutteita potilasturvallisuuteen. Aiempien tutkimusten mukaan osaamistasolla

on merkitystä paitsi hoitotyön laatuun myös potilasturvallisuuteen (Larson ym. 2012,

Linzer ym. 2011). Henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen suhteen työyksiköiden

tiheä vaihtuminen saattoi johtaa potilaiden hoitamisen hankaloitumiseen. Yksikkökoh-

taiset rutiinikäytännöt eivät välttämättä ole varahenkilötyötä tekevän tiedossa, eikä hä-

nellä ole mahdollista lyhyessä ajassa sisäistää näitä asioita. Vuodeosastoilla varahenkilöt

kokivat työn ajoittain fyysisesti raskaaksi. Sairaanhoitajat kokivat koulutuksensa mene-

vän hukkaan joutuessaan tekemään hoitotyötä perushoitajan työnkuvan mukaisesti.

 Potilaiden kohtaaminen antoi varahenkilötyötä tekeville hoitajille tässä tutkimuksessa

innoitusta työssä jaksamiseen. Tutkimusten mukaan potilashoito hoitotyössä on todettu

työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kannalta merkittäväksi tekijäksi (Utriainen &

Kyngäs 2008, Barrett ym. 2009, Dougherty & Larson 2010).  Vaikka työyksikkö saat-

toikin vaihtua päivittäin, niin varahenkilönä oli mahdollisuus vastata potilaista työvuo-
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rokohtaisesti, jolloin sai kantaa vastuuta potilaistaan. Työtä tekemällä, opettelemalla

uusia hoitotapoja ja toimenpiteitä antoivat valmiuksia vastaanottaa vaativiakin potilas-

tapauksia. Tutkimusten mukaan hoitajavastavuoroisuus koostuu työn mielekkyydestä, ja

potilasvastavuoroisuus rakentuu potilaiden tyytyväisyydestä (Utriainen 2009, DeCola &

Riggins 2010).   Varahenkilötyössä on mahdollista myös seurata hoidon jatkuvuutta,

kun saattoi kohdata saman potilaan hoitoketjun jatkuessa eri yksikössä. Tutkimusten

mukaan jatkuvuuden kokemus ja hoitamiensa potilaiden parantumisen näkeminen olisi

tärkeää työhyvinvoinnin kannalta (Gosztyla & Fowler 1998, Pakola 2008, Hakanen

2009, Utriainen & Kyngäs 2009). Tämä ei pääsääntöisesti toteudu varahenkilötyötä te-

kevien hoitajien kohdalla.

 Kiertäminen eri yksiköissä auttaa ymmärtämään toimintaa muualla, jolloin asioiden

tarkastelu eri näkökulmista mahdollistuu ja potilaan kokonaishoito hahmottuu. Monia-

lainen osaaminen oli tuonut varmuutta siten, että uskallettiin ottaa kantaa potilaiden

hoidon suhteen. Ihmetystä varahenkilöiden keskuudessa herätti joidenkin yksiköiden

toimimaton työnjako potilasaineksen suhteen, erilaiset hoitokäytännöt, ammattiylpeyden

puuttuminen sekä potilaiden ikävä kohtelu. Erittäin hankalaksi, ja jopa vaaralliseksi,

koettiin yksiköiden keskenään erilaiset lääketarjottimet ja lääkkeidenjakokäytännöt, ja

ennen kaikkea potilaspaikkojen yksikkökohtaiset keskenään epäloogiset merkitsemis-

käytännöt. Potilasturvallisuuden parantamisen näkökulmasta näihin puutteisiin tarvittai-

siin yksiköiden käytäntöjen standardointia.

Hoitotyön tekeminen vaatii paljon joustamista ja muistamista, mutta varahenkilönä ko-

ettiin olevan mahdotonta kehittää syvempää osaamista ja kaivattiin töiden priorisoinnin

oppimista. Asiantuntijat Dziuba-Ellisin (2006) mukaan suosittelevat, että varahenkilös-

tön organisoinnissa huomioidaan työntekijöiden kliininen erityisosaaminen ja pätevyys.

Alhaisesta osaamisen kehittämismahdollisuuden kokemisesta huolimatta varahenkilö-

työtä tekevät hoitajat tässä tutkimuksessa tunsivat mielenkiintoa erilaisten hoitotyön

taitojen oppimiseen, ja he toivoivat myös mahdollisuutta päästä erilaisiin hoitotyön kou-

lutuksiin.  Kokemuksen myötä työssä oli kehitytty jopa niin, että uskallettiin ottaa kan-

taa potilaiden hoidon suhteen, ja kokeneilta varahenkilöiltä myös kysyttiin neuvoa eri-

laisten hoitomahdollisuuksien suhteen.
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5.1.3 Varahenkilöiden työyhteisö

Työyhteisöissä varahenkilöiden osaamista kiitettiin ja vastaanotto eri yksiköissä oli pää-

sääntöisesti hyvä, mikä oli edistänyt sopeutumista varahenkilötyön tekemiseen. Myös

oman osaamisen jakaminen eri työyksiköissä toi palkitsevuutta varahenkilötyöhön. Va-

rahenkilöt kokivat, että eri yksiköiden henkilökuntien kanssa tultiin toimeen, mutta

oman niin sanotun kotiyksikön henkilökunnan kanssa kuuluttiin enemmän työyhteisöön.

Tutkimusten mukaan olisi tärkeää työhyvinvoinnin kannalta tuntea kuuluvansa selkeästi

johonkin työyhteisöön (Lehto & Sutela 2008, Hakanen 2009).   Työn liikkuvan luonteen

vuoksi varahenkilötyötä tekevät eivät helposti tunne kuuluvansa selkeästi mihinkään

työyhteisöön, jolloin työhyvinvoinnin näkökulmasta kuormitustekijänä voi olla eristäy-

tymisen ja kuulumattomuuden tunne (Vartiainen & Hyrkäs 2010). Hankalaksi varahen-

kilöiden työyhteisöön kuulumisessa koettiin se, ettei kuuluttu työyksiköiden työyhtei-

söihin, jolloin henkilökunta oli tietämätön varahenkilön heikkouksista ja vahvuuksista.

Olo saatettiin kokea irralliseksi ja riittämättömäksi. Aiemmissa tutkimuksissa irrallisuus

nähtiin myös positiviisena ilmiönä, jossa varahenkilöt itse kokivat sen olevan oleellista

varahenkilötoiminnassa ja varahenkilötyöhön hakeutuneen yksilön persoonallisuudelle

sopivaa toimintaa (Nicholls ym. 1996, Goszyla & Fowler 1998, Pakola 2008, Linzer

ym. 2011). Tässä tutkimuksessa toisaalta kuuluminen varahenkilöstöön koettiin antavan

etäisyyttä yksiköiden ristiriitatilanteisiin, ja varahenkilöt kokivat hyvänä seikkana sen,

ettei heidän tarvinnut olla osallisena kaikkeen yksiköiden toimintaan.

Varahenkilötyötä tekevät hoitajat toivat esille halun kokea yhteenkuuluvuutta toisten

varahenkilöiden kanssa. Varahenkilöstöön kuulumisessa mielekkyyttä ja palkitsevuutta

koettiin saatavan siitä, että kuuluttiin mukavaan työyhteisöön ja omattiin mukavat työ-

kaverit sekä siitä, että eri työyksiköissä työskenneltäessä on paljon työkavereita. Vara-

henkilöt kokivat varahenkilöstössä olevan hyvän ryhmähengen ja tyytyväisyyttä vara-

henkilönä työskentelyyn. Tutkimuksissa puhutaan yhteisöllisyyden mukanaan tuomasta

vertaistuen tärkeästä merkityksestä (Pakola 2008,  Hakanen 2009) ja onnistumisen ko-

kemuksesta työn tuloksena yhteisen työn kohteen kautta (Mäkitalo 2005). Yhteistyö

omien työkavereiden kanssa auttoi tämän tutkimuksen tulosten mukaan saamaan var-

mistusta varahenkilötyössä mieltä askarruttaviin asioihin, ja samaa työtä tekevien työ-
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kavereiden koettiin ymmärtävän helpommin mahdollisen tuen tarpeen. Työkaverit olivat

opettaneet esimerkiksi erilaisten laitteiden käyttöön liittyviä asioita.

Yhteistyö omien työkavereiden kanssa auttoi siihen, että sai varmistuksen varahenkilö-

työssä mieltä askarruttaviin asioihin.  Työhyvinvoinnille on ominaista ihmisten välinen

vastavuoroisuus sekä sen ilo ja palkitsevuus suhteessa työhön (Utriainen ym. 2007).

Varahenkilöt toivoivat saavansa kokoontua useammin muiden varahenkilöiden kanssa

keskustelemaan varahenkilötyön tekemiseen kuuluvista ilmiöistä. Toivottiin varahenki-

löiden yhteistä toimintaa, enemmän yhteisiä tilaisuuksia varahenkilöiden kesken, kehit-

tämispäivää varahenkilöille työnkehittämisen merkeissä, varahenkilöiden omia palave-

reita ja säännöllisiä tapaamisia kaikkien samaa työtä tekevien varahenkilöiden kanssa.

Näiden kautta arveltiin opittavan tuntemaan paremmin toisia samaa työtä tekeviä, sillä

tavallisestihan hoitotyön tekeminen tapahtui kullakin varahenkilöllä hajautetusti eri yk-

siköissä eri työvuoroissa, joten välttämättä työvuoron aikana ei kohdannut toista vara-

henkilötyötä tekevää henkilöä. Varahenkilöt esittivät toiveinaan saada jatkossakin kuu-

lua varahenkilöstöön ja mahdollisuutta osallistua varahenkilötyöntekijöiden työhyvin-

voinnin kehittämiseen. Työyhteisön tuen merkitys korostui eteenkin uuden varahenkilön

aloittaessa uutena työtään. Suonsivu (2011b) puhuu työyhteisön kehittämisestä välittä-

väksi työyhteisöksi, jossa toimii avoin työyhteisö ja autetuksi tuleminen.

5.1.4 Varahenkilöstön johtaminen

Varahenkilöstön johtaminen painottui tässä tutkielmassa varahenkilöiden kokemana

henkilöstöhallintoon ja työilmapiiriin. Tutkimusten mukaan luotettavalla johtajuudella

ja hallinnollisella tuella on merkittävä osuus työssä jaksamiseen (Pasarón 2012, Wong

& Laschinger 2012). Erittäin suuren painotuksen työhyvinvoinnin suhteen varahenki-

löiden mielestä sai toimiva työvuorosuunnittelu ja joustavuus töiden suunnittelussa esi-

merkiksi työaikojen ja lomien suhteen. Varahenkilöt kokivat saavansa lomansa pääsään-

töisesti toiveidensa mukaisesti. Työvuorolistat saatiin toimiviksi molemmin puolisesti

työntekijän ja työnantajan välillä toiveita huomioimalla eteen tulevien tilanteiden mu-

kaisesti. Varahenkilöt ovat valmiita muuttamaan työvuorojaan tarpeen mukaan lyhyellä-

kin varoajalla ja kiitokseksi siitä saavat myös itse osallistua vapaapäiviensä ajankohtien

suunnitteluun. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa korostettiin vaikuttamismahdolli-
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suuksien merkitystä varahenkilötyössä, jolloin varahenkilöillä tulisi olla mahdollisuus

vaikuttaa työaikamuotoon, työvuorosuunnitteluun ja lomien ajankohtaan (Dziuba-Ellis

2006, Pakola 2008).

Työvuorojen vaihtuminen miellettiin kuuluvan työnluonteeseen, kunhan vaihdoissa

otettiin huomioon varahenkilön omat toiveet eli joustettiin puolin ja toisin. Ergonomiset

eli terveelliset työajat työvuorosuunnittelussa nousivat esille varahenkilöiden toiveina,

mutta samalla ymmärrettiin, että työn vaihtelevuuden aiheuttamien työvuoromuutosten

ja monien työvuorotoiveiden vuoksi niistä jouduttiin ajoittain luopumaan.  Työvuorotoi-

veissa esiintyi paljon henkilökohtaisia eroavuuksia vuorotyönsuhteen aina päivätyönte-

kemisestä vakituiseen yövuorojen tekijään. Suunnitelmallisuus, tasa-arvoisuus, osaami-

sen arvostaminen ja työssä jaksamisen edistäminen luovat johtamisen kautta edellytyk-

siä osaavaan ja työhyvinvoivaan työntekijään (Juuti & Vuorela 2002, Harmoinen 2014).

Tähän tutkimukseen osallistuneiden varahenkilöiden osaamisen tason, moninaisten elä-

mäntilanteiden huomioiminen työvuorotoiveineen ja erilaiset työyksiköt sekä niiden

erilaiset varaustarpeet asettavat haasteita johtamisen kautta luotavaan työhyvinvointiin.

Myös kutsurahan maksaminen varahenkilöille sairaalan käytännön mukaisesti

varahenkilöt kokivat työtehtävien hoitamista edistävänä tekijänä, kuten myös

koulutuksiin pääsemisen ja pitkät työsopimukset varahenkilöitä sijaistavien kohdalla.

Mahdollisuuden lyhennettyyn työaikaan varahenkilötyötä tekevät hoitajat kokivat

tuovan työhyvinvointia oman elämänhallinnan kautta, ja yksityiselämän paineiden

helpottuessa oli voimia antaa korkeampi työpanos. Paremman palkan koettiin

kannustavan työntekoon, mutta yhtä tärkeäksi nousi työn monipuolisuus, mahdollisuus

vaikuttaa omaan työnkuvaansa ja työvuorosuunnitteluun. Varahenkilötyötä tekevät

hoitajat toivoivat erillistä varahenkilötyölisää palkkaukseen osoittamaan heidän työnsä

monipuolisuuden ja vaativuuden arvostamista. Palkan suhteen koettiin olevan

epäedullisessa asemassa maanlaajuisella tasolla.  Varahenkilötyötä tekevien

palkitsemisesta korkeammalla palkalla esiintyy myös aiemmissa tutkimuksissa (Dziuba-

Ellis 2006, Pakola 2008).

Varahenkilöstössä koettiin olevan hyvä työmoraali ja työilmapiiri, jossa apua sai esi-

miehiltä, toisilta varahenkilöiltä ja muilta työyhteisön työkavereilta. Hyvinvoiva työyh-



67

teisö muodostuu vallitsevasta ilmapiiristä ja työyhteisön välisestä ilmapiiristä (Otala &

Ahonen 2005). Työntekijät tarvitsevat tukea sekä valmiutta itsensä kehittämiseen (Mah-

lakaarto 2010.) Varahenkilöt kokivat tärkeänä kannustuksen saamisen esimiesten tahol-

ta, yhteishengen työkavereiden kanssa, yhdenvertaisuuden muiden varahenkilöiden kes-

kuudessa ja toisten varahenkilöiden kanssa toimeentulemisen. Tutkimusten mukaan

työyhteisön demokraattinen ja oikeudenmukainen johtamistapa tukevat työhyvinvointia

(Kanste 2008, Kuokkanen ym. 2009). Työskentely-yksiköiden varahenkilöitä kohtaan

antaman arvostuksen varahenkilöt kokivat edistävän työtehtäviensä hoitamista. Kuiten-

kin yksikkökohtaiset työilmapiirien erilaisuudet ilmenivät joissakin yksiköissä varahen-

kilöiden mielestä toimimattomana työnjakona ja jopa ammattiylpeyden puuttumisena,

mikä heijastui myös varahenkilötyötä tekevien hoitajien työtehtäviin ja jopa työhyvin-

vointiin.

Työkiertoa varahenkilöt toteuttivat säännöllisesti ja tämä koettiin hyväksi asiaksi, kun-

han kiertäminen pysyi kohtuullisuuden rajoissa. Omien kiertoalueiden suunnitteluun

varahenkilöt toivoivat saavansa osallistua. Vaikuttamismahdollisuuksien positiivisesta

merkityksestä työhyvinvoinnille on olemassa tieteellistä näyttöä (Loppela 2004, Dziu-

ba-Ellis 2006, Pakola 2008, Hakanen 2009). Kiertoalueen ulkopuolella työskentelyn

varahenkilöt kokivat työhyvinvointia kuormittavaksi tekijäksi, vaikkakin ymmärsivät

sen kuuluvan varahenkilötyön työnkuvaan. Jatkuvat muutokset työoloissa koettiin tuo-

van kyllästymisen tunnetta ja sen myötä työhyvinvoinnin laskua. Kierrettävien työyksi-

köiden määrä tulisi olla varahenkilölähtöinen (Dziuba-Ellis 2006, Pakola 2008, Good &

Bishop 2011). Varahenkilöt toivoivat työnkuvaan jotain pysyvyyttä esimerkiksi yksiköi-

den kiertämisen rajoittuvan tulosalueiden sisälle ja mahdollisuutta työskennellä kotiyk-

sikössä niin usein, ettei haastavan kotiyksikön vaadittava osaaminen pääsisi unohtu-

maan.  Haasteena ehdotettiin työkierron kokeilemista eri yksiköiden vakituisten työnte-

kijöiden keskuudessa, jotta ymmärrys ja arvostus varahenkilötyön vaativuutta kohtaan

kasvaisivat.

Varahenkilöstön oma esimies koettiin tärkeäksi. Arvostettin sitä, että esimiehet olivat

tavoitettavissa, helposti lähestyttävissä ja läsnä kun heitä tarvittiin. Koettiin että, esi-

miesten kanssa oli joustavaa toimia ja keskusteluhetket ja vuorovaikutukset heidän

kanssa koettiin hyväksi. Työn erilaisilla organisointitavoilla on merkitystä työhyvin-
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voinnin kannalta (Utriainen & Kyngäs 2008), mutta organisaatioiden esimiehillä on

haasteena löytää yksiköitä tukevia keinoja yksilöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi de-

mokraattisen ja oikeudenmukaisen johtamistavan keinoin (Kanste 2008, Kuokkanen

ym. 2009). Toivottiin esimiehiltä saatavan työn sujumisesta palautetta, jonka pohjalta

varahenkilö saisi suuntaa varahenkilötyössä kehittymiseen. Yhteisiä tapaamisia toivot-

tiin osastokokousten tavoin, jolloin esimiehet olisivat mukana ja yhdessä ratkottaisiin

mahdolliset ongelmatilanteet. Esimiehet toimivat varahenkilöstön tiedotuskanavina va-

rahenkilöille ja heidän työskentely-yksiköille. Yksiköiden ja varahenkilöiden käytössä

olevan sähköisen varausjärjestelmän omat internetissä ja intranetissä toimivat sivustot

koettiin varausten seurannan lisäksi selkeäksi ja hyväksi myös yhteydenpidon kannalta.

Kehityskeskustelut koettiin tärkeäksi keinoksi tarkistaa osaamisen ja työnkuvan tilan-

netta. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa esimiehen tärkeä rooli toiminnan koordinoin-

nissa, johtamisessa, tiedonkulun ja osaamisen varmistamisessa on tunnistettu (Dziuba-

Ellis 2006, Pakola 2008).

Perehdytys oli varahenkilöstössä erityisesti vähän aikaa työskennelleiden kohdalla tär-

keässä asemassa, ja varahenkilöt toivoivatkin saavansa tehdä työtä kaikissa kohde yksi-

köissään säännöllisesti, jotta opittu tieto ja taito säilyisivät. Laadukkaan ja tavoitteelli-

sen perehdytyksen avulla voidaan varmistaa työntekijöiden asiantuntijuus ja vastuulli-

suus sekä työn laatu (Miettinen ym. 2006, Crowell-Grimme 2007, Pakola 2008).  Tähän

tutkimukseen osallistuneet varahenkilöt toivoivat, että vaikka he tulevat yksiköihin

paikkaamaan kiireellistä sijaistarvetta, niin he saisivat uudessa yksikössä perusopastuk-

sen yksikön toimintaan. Varahenkilöitä sijaistavien keskuudessa koettiin epävarmuutta

työpaikan säilymisen suhteen lisääntyneessä määrin, kun taas vakituiset varahenkilöt

olivat tyytyväisiä työolosuhteisiinsa ja työ koettiin mielekkäänä. Varahenkilöstössä si-

jaisena toimivat toivoivat työpaikkansa vakinaistamista varahenkilöstöön, jotta kokisi-

vat saavansa osallistua täysipainoisesti varahenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen.

5.2 Tutkielman luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa, arvioidaan siinä koko

tutkimusprosessia ja tutkijan tekemiä valintoja. Tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa

tutkija varmistaa sen, että tutkimus toteutetaan luotettavasti. (Polit & Beck 2012).
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida Lincolnin ja Guban (1985)

mukaan uskottavuuden (credibility), siirrettävyyden (transferability),

seuraamuksellisuuden (dependability) ja vahvistettavuuden (confirmability) kautta

(Lincoln & Guba 1985).  Tämä tutkielman aihealue valikoitui tutkijan omasta

mielenkiinnosta tutkittavaa aihetta kohtaan: työskentelen henkilöstökoordinaattorina

varahenkilöstön esimiehenä ja tavoitteenani on kehittää varahenkilötoimintaa sekä

työntekijöiden että työnantajan lähtökohdista. Viitekehys rakentui työhyvinvoinnista ja

varahenkilöstä, jotka olivat tutkielman keskeiset käsitteet.

Tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuus on luotettavasti osoitettavissa tutkimuksesta

tutkijan asiantuntijuuden kautta (Lincoln & Guba 1985). Uskottavuus tarkoittaa myös

tutkimuksen ja tutkimustulosten uskottavuutta ja sen osoittamista tutkimuksessa. (Polit

& Beck 2012). Uskottavuuteen vaikuttaa myös haastattelijoiden valinta (Denzin & Lin-

coln 2011). Tässä tutkielmassa on tutkittu varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvin-

vointiin vaikuttavia tekijöitä heidän omasta näkökulmastaan. Tutkittaviksi on valittu

yhden organisaation varahenkilötyötä tekevät hoitajat. Tutkija on ollut mukana kaikissa

tutkimuksen vaiheissa ja on saavuttanut tutkittavien todellisuuden jo ennen tutkimusta

toimimalla heidän esimiehenään.  Täten on osoitettavissa, että tutkijan tulkinnat vastaa-

vat tutkittavien käsityksiä ja näkemyksiä aiheesta. Tulosten totuudenmukaisuuteen vai-

kuttavat sekä tutkijan sitoutuminen tutkimukseen että tutkimushenkilöiden luottamuk-

sen saavuttaminen (Polit & Beck 2012). Tässä tutkielmassa tutkija tunsi hyvin tutkitta-

vien kontekstin ja tutkijalla ja tutkittavilla oli yhteinen käsitys ja todellisuus aiheesta.

Tutkimuksen siirrettävyys viittaa siihen, missä määrin tuloksilla on sovellusarvoa eli

missä määrin tulokset ovat siirrettävissä samankaltaisiin yhteyksiin, joissa tutkimus on

toteutettavissa (Lincoln & Guba 1985). Siirrettävyyttä voidaan arvioida analyyttisesti eli

vertaamalla saatuja tuloksia aikaisempaan teoriaan (Polit & Beck 2012).  Tässä tutkiel-

massa tutkimuksen eteneminen kuvataan tarkasti sisältäen teoreettiset lähtökohdat sekä

niiden liittyminen tutkielmaan, tutkittavat henkilöt, taustatekijät tutkimusaiheeseen, ai-

neiston keruun ja analyysin. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin huomioitava kon-

tekstisidonnaisuus ja subjektiivisuus (Polit & Beck 2012). Mielenkiinnon kohteena tässä

tutkielmassa on varahenkilötyötä tekevien hoitajien subjektiivinen kokemus ja näkemys

heidän omaan työhyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä. Tässä tutkielmassa on kyse
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tähän tutkielmaan osallistuneiden tutkittavien ja tutkijan tulkinnoista, joten siirrettävyys

riippuu siitä, miten samankaltainen tämä tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat.

Laadullisen tutkimuksen teossa on otettava huomioon sekä erilaiset ulkoiset että myös

tutkimuksesta ja tutkittavasta ilmiöstä johtuvat tekijät (Lincoln & Guba 1985).  Tähän

seuraamuksellisuuteen vaikuttavat inhimillinen vaihtelu ja ilmiöön ja asetelmaan liitty-

vien muutosten läsnäolo (Polit & Beck 2012). Tässä tutkielmassa tutkija ja tutkittavat

olivat jo ennestään tekemisissä tutkittavan ilmiön kanssa alais- ja esimiessuhteen kautta.

Tutkimukseen mukaan valikoituneet dokumentoidut kehityskeskustelulomakkeet (n=25)

on täytetty autenttisissa kehityskeskustelutilanteissa ennen tutkimusmateriaalin hankin-

nan selkiytymistä, joten vaikka tutkija on ollut kehityskeskusteluihin osallistuva toinen

osapuoli esimiesroolissaan, niin kehityskeskustelutilanteessa tämän asian vaikutus tut-

kimuksen kohderyhmän vastauksiin tutkimuksen näkökulmasta ei ole ollut mahdollista.

Teemahaastatteluosioon mukaan tulleet haastateltavat ovat valikoituneet tietyn ajanjak-

son valinnan jälkeisen sopivuuden mukaan eli haastateltavien valinnassa ei tässä tutki-

muksessa käytetty tutkijan esimiesaseman mahdollistamaa kohdennettua valintaa vaan

mukaan tulivat haastateltaviksi ne kymmenen ensimmäistä kehityskeskusteluihin osal-

listunutta varahenkilöä, jotka olivat teemahaastattelun ajankohtana aamuun ajoittuvissa

työvuoroissa. Mahdollista on, että teemahaastattelujen yhteydessä tutkijan esimiesasema

on aiheuttanut ennakko-oletuksia tutkittavien vastauksiin ja vastaushalukkuuteen. Kaik-

ki teemahaastatteluun osallistuneet olivat valmiita ja jopa innokkaita vastaamaan tee-

mahaastattelurunkon (liite 4) mukaisiin kysymyksiin. Tutkielman aihe koettiin omakoh-

taiseksi, tärkeäksi ja ajankohtaiseksi.

Tutkimustulosten todeksi vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tulokset perustuvat tutki-

musaineistoon eivätkä tutkijan omiin käsityksiin aiheesta.  Luotettavuuden arvioimisek-

si tutkimuksessa on esitettävä yhteys tulosten ja aineiston välillä. (Lincoln & Guba

1985.) Sisällönanalyysiin liittyen luotettavuudessa haasteena on se, miten tutkija pystyy

pelkistämään aineistonsa kuvaamaan mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä

(Elo & Kyngäs 2008). Tutkimuksen tulosten todeksi vahvistettavuus on saavutettu, kun

tutkittavuus, totuusarvo ja sovellettavuus on varmistettu (Lincoln & Guba 1985). Tässä

tutkielmassa korostetaan tulosten merkityksellisyyttä ja niiden yhteyttä ilmiöön. Tut-

kielman sisällönanalyysin kautta tehdyssä tulkinnassa on käytetty suoria lainauksia,

jotka mahdollistavat lukijaa näkemään alkuperäisaineiston pohjalta muotoutuneet kate-
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goriat. Tutkielman luotettavuutta vahvistetaan kuvaamalla avoimesti koko tutkimuspro-

sessin eteneminen viitekehyksestä tuloksiin. Vahvistettavuutta on pyritty lisäämään tut-

kimuksen tekemisellä kaksi osaisena. Tutkimustulokset koostuvat dokumentoitujen ke-

hityskeskustelulomakkeiden analyysistä ja näitä tuloksia täydentävästä ja vahvistavasta

teemahaastattelu osiosta. Tutkielman luotettavuutta voidaan katsoa vahvistettuksi myös

riittävän suurien otanta määrien (kehityskeskustelut n= 25 ja teemahaastattelut n=10)

kautta, joten tutkielmassa on tarpeeksi kattava aineisto vastaamaan tutkimustehtävään.

Tutkielman peruspyrkimyksenä oli löytää varahenkilötyötä tekevien hoitajien

työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä uutta tietoa. Vaikeudesta saada viitekehykseen

tietoa varahenkilötyötä tekevistä hoitajista johti siihen, että heidän työnsä ominaisuuksia

peilataan osittain määräaikaisten hoitotyön tekijöiden kautta. Tutkielmaan valikoituneet

kansainvälisen tieteellisen arvioinnin läpäisseet tutkimukset luettiin huolellisesti etsien

vastauksia tutkimustehtävään. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa

tutkimukseen koko tutkimusprosessin ajan. Analyysivaiheessa tutkijan aineiston

analyysiin saattaa vaikuttaa tutkijan oma esiymmärrys, mikä olisi ollut vältettävissä

toisen tutkijan arvioidessa analyysin etenemistä (Polit & Beck 2012).

 Oman mielenkiintoisen ulottuvuuden tutkielmaan tuo tutkijan ja tutkittavien keskinäiset

suhteet. Tutkija on itse työsuhteessa samassa organisaatiossa, jossa tutkimus toteutettiin

ja lisäksi esimiesasemassa tutkittaviin nähden. Tämän vuoksi riippumattoman tutkimuk-

sen tekeminen on ollut varsin haasteellinen kokemus, jonka seuraksena tutkielman luo-

tettavuuden voidaan tulkita jonkin verran heikentyneen. Toisaalta tutkittavien ja tutkijan

yhteistyön jatkuminen antaa mahdollisuuden seurata läheltä tutkittavien työhyvinvoin-

nin kehittymistä.

5.3 Tutkielman johtopäätökset

Varahenkilötyötä tekeviltä hoitajilta vaaditaan joustavuutta ja muuttuvien olosuhteiden

sietokykyä sekä hyväksymistä. Heidän ammattitaidolleen asetetaan paljon vaatimuksia,

korkeaa työmoraalia ja hoitoetiikkaa. Varahenkilötyön tekeminen vaatii persoonalta

tiettyjä ominaisuuksia, jotta hän omaisi valmiudet kohdata työyksiköiden työyhteisöt,

odotukset ja mahdolliset ennakkoluulot. Varahenkilötyötä tekevien hoitajien on osattava
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paljon ja uskallettava eri tilanteissa ja olosuhteissa. He tekevät työtä työhteisössä

yksilönä, kokonaisuudessa ihmisenä, jonka elämäntilanne rakentaa. Varahenkilötyö ei

ole itseisarvo, vaan se on työmuoto, jossa ammattitaitoa voi toteuttaa. Varahenkilötyötä

tekevien hoitajien yhteenkuulumisen tunne, kannustaminen, rahallinen palkitseminen ja

osaamisen tunne tukevat oman identiteetin kasvua varahenkilötyöhön, jossa on

mahdollista kokea työhyvinvointia.

Varahenkilötyötä tekevien hoitajien työnkuvansa mukaisen liikkumisensa puitteissa

kohtaamat työyksiköt määrittävät heidän työympäristönsä. Varahenkilöstö toteuttaa

työkiertoa yksiköiden kesken, joissa on erilaisia hoitokulttuureita. Käytännöt näissä

yksiköissä tulisi yhtenäistää potilasturvallisuuden vuoksi - eikä pelkästään

varahenkilötyötä tekevien vuoksi, sillä tällä hetkellä terveydenhuollon organisaatioissa

on suuntauksena muodostaa aiemmista isompia hallinnollisia yksiköitä, jolloin

yksiköiden henkilökunnankin kesken tulee enemmän työkiertoa. Optimi olisi, että

kiertämisen määrää pystyttäisiin varahenkilöillä kohtuullistamaan, jotta varahenkilöiden

omat tavoitteet työn suhteen ja työnkuvan sisäistämiseen onnistuisivat samalla

huomioiden kohdeyksiköiden tarpeiden yhteensovittamisen. Hyvin toimiva oikein

mitoitettu varahenkilöstö koostuu ammattitaitoisista työntekijöistä, mikä vähentää

ulkopuolisten sijaisten etsimisen tarvetta ja helpottaa työn suunnittelua yksiköissä kun

sijainen on varattavissa tarpeen vaatiessa. Varahenkilötyötekevistä, niin kuin muistakin

hoitotyön ammattilaisista, on tärkeä pitää hyvää huolta, jotta ammattiala pysyisi

vetovoimaisena ja osaava henkilökuntaa olisi saatavilla.

Johtamisen tehtävänä on ohjata yksittäiset ihmiset, erilaiset työryhmät ja tiimit työsken-

telemään tiettyyn organisaation haluamaan suuntaan. Tämä edellyttää työyhteisön halua

ponnistella ja sitoutua organisaation päämääriin. Voidakseen käydä työssä, ihmisen täy-

tyy kokea työnsä mielekkääksi, sillä harvalle työntekijälle riittää työnteon pitkäaikaisek-

si motiiviksi ainoastaan raha. Tilanteet, joissa asiat sujuvat hyvin ja odotusten mukaan,

antavat ihmiselle henkisiä voimia ja sisäistä hyvänolontunnetta. (Järvinen 2011.)

Henkilöstöjohtaminen on organisaation tärkeimpiä ja vaativimpia tehtäviä. Henkilöstö

on organisaation tärkein voimavara.   Terveydenhuollon organisaation toiminta perustuu

ratkaisevasti siihen, että henkilökunta on pätevää, osaavaa ja motivoitunutta. Hyvä hen-
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kilöstöjohtaminen on sitä, että oma työ koetaan merkitykselliseksi, osaaminen vastaa

työn vaatimuksia ja työtovereita arvostetaan, tuetaan ja autetaan vastavuoroisella taval-

la. Työhyvinvointi ilmenee aitona sitoutumisena organisaation tavoitteisiin ja eettisiin

periaatteisiin sekä työskentelynä niiden mukaisesti.

Jotta organisaatio menestyisi, tulisi sen toiminta perustua ihmisten osallistumiseen, yh-

teistyöhön. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa laadun parantamista tai ainakin laadun ylläpitoa ja

tosiasiaperusteista päätöksentekoa.  Käytännössä pohditaan johtamisen kehittämistä

jatkuvasti, koska jatkuvat muutokset toimintaympäristössämme vaikuttavat entistä

enemmän myös kysymyksiin vallasta. Paineet kohdistuvat johtamisen onnistumiseen

erityisesti niissä tilanteissa, joissa ulkoapäin tulee uusia vaatimuksia palvelujen toteut-

tamiselle tai toiminnalle yleensä. Muutoksen ymmärtäminen työyhteisöissä on tähän

aikaan kuuluvien jatkuvien uusiutumisvaatimusten ja alati teknistyvän työympäristön

mukanaan tuoma haaste. Työntekijät, työyksiköt ja organisaatiot ovat siirtyneet ja siir-

tyvät edelleen uusiin toimintatapoihin ja nämä muutokset asettavat monenlaisia vaati-

muksia, reagoimista ja sopeutumista.

Osaamisen johtamisessa on ylimmän johdon kohdalla kyse strategisesta johtamisesta, ja

lähiesimiesten osalta kyse on oman tiimin tai ryhmän osaamistason ylläpitämisestä teh-

tävien edellyttämällä tasolla. (Virtanen & Stenvall 2010.) Ihmisillä on voimavaroja,

joiden käytön laatu vaikuttaa organisaation menestykseen. Mikäli ihmistä, työpaikan

tärkeintä voimavaraa, ei osata käyttää käytännön työssä, organisaatio voi joutua vaike-

uksiin. Muutoksen ja ohjauksen avulla johtaminen perustuu ihmisten tietoisuuden tason

nostamiseen. He oppivat tiedostamaan toiminnan seuraukset, koska heidän ajatteluunsa

on hahmottunut visio. Vision avulla heidän tietoisuutensa siitä, että he tekevät oikein ja

hyvää, nousee. (Juuti & Vuorela 2002.)

Organisaatiotasolla tietoinen johtaminen edellyttää paitsi näkyvän työyhteisön tuntemis-

ta, myös näkymättömän työyhteisön olemassaolon tiedostamista ja huomioonottamista.

Se vaatii työyhteisön prosessien ja kokonaisuuden hallintaa sekä kykyä arvioida omaa

johtamistyöskentelyä suhteessa yhteisön ja sen työryhmien tarpeisiin. (Paasivaara

2009.) Esimies itse on osa työyhteisöä ja koko elämisen kirjo on nähtävissä ja koettavis-

sa organisaation johtamisessa. Johtaminen on työyhteisöissä toimivien ihmisten voima-
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varojen suuntaamista kulloinkin oikeaan suuntaan. Oikeanlaisella organisaation johta-

misella luodaan ihmisiin uskoa tehtävän onnistumiseen silloinkin, kun jatkuvat muutok-

set rasittavat ja vievät voimia. Varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvointi on

varahenkilötyötä tekevien hoitajien, työyksiköiden ja johtamisen kautta rakentuvaa hy-

vinvointia (kuvio 3).

Kuvio 3. Varahenkilötyötä tekevän hoitajan työhyvinvoinnin rakentuminen

5.4 Jatkotutkimushaasteet

Onnistunut henkilöstöresurssointi on yksi tärkeä terveydenhuollon organiaatioiden me-

nestystekijä, joka mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan toiminnan ja lisää henkilöstön

työhyvinvointia. Erikoissairaanhoidon yksiköissä tarvitaan joustavia henkilöstöratkaisu-

ja sekä nopeasti muuttuvien tilanteiden että kausittaisten vaihteluiden takia. Työn ja

työelämän laadulla sekä ammattitaidon ylläpitämisellä on yhä tärkeämpi merkitys lähi-

tulevaisuudessa. Työelämä muuttuu nopeasti, kun työvoima vähenee ja ihmisten työuria

Varahenkilötyötä tekevän hoitajan työhyvinvointi

     Varahenkilö          Työyksikkö       Johtaminen

Ammattitaito
Työyhteisö
Elämän tilanne

Sijaistarve
Työympäristö
Hoitokulttuuri

Henkilöstöjohtaminen
Osaamisen johtaminen
Muutosjohtaminen
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pyritään pidentämään. Organisaatioiden johtamista ja työyhteisöjä täytyy kehittää ja

työn laatuun kiinnittää huomiota. Johtaminen tulee suunnata oikein, sen olemus tunnis-

taa ja vallan lähteenä huomioida muun muassa henkilökohtaiset, rakenteelliset ja tilan-

nekohtaiset tekijät.

Työhyvinvointi ilmenee aitona sitoutumisena organisaation tavoitteisiin ja eettisiin peri-

aatteisiin sekä työskentelynä niiden mukaisesti. Työn sujuminen on tärkeä näkökulma

työhyvinvointiin, jossa esimiehen rooli on olennaisen tärkeä. Ongelmatilanteiden nopea

selvittäminen on parhain, edullisin ja tehokkain tapa edistää työn sujuvuutta ja työniloa.

Työntekijöiden ideoita ja parannusehdotuksia kannattaa kuunnella.

Tämä tutkielma on tehty laadullisena tutkimuksena, jossa näkökulmana ovat

varahenkilötyötä tekevien hoitajien omat kokemukset varahenkilötyön työhyvinvointiin

vaikuttavista tekijöistä. Koska varahenkilötoiminta koskee vahvasti varahenkilöiden

työskentely-yksiköiden toimintaa, tulisi aihetta tutkia myös organisaatioiden yksiköiden

näkökulmasta laajentaen näin katsantokantaa. Lisätietoa tähän vähän tutkittuun

varahenkilönä toimivaan ryhmään olisi mahdollista saada laadullisena tutkimuksena

yksiköiden johtajien esimerkiksi osastonhoitajien sekä yksiköiden hoitotyöntekijöiden

eli varahenkilöstön työympäristön työyhteisön näkökulmista. Olisi mielenkiintoista

saada tietoa siitä, miten yksiköt kokevat varahenkilötyön ja varahenkilötyöntekijät,

minkälaisena he näkevät varahenkilötyön luonteen, mitä yksiköt toivovat

varahenkilötyöltä ja varahenkilötyötä tekeviltä hoitajilta. Myös varahenkilöstöjen

lähiesimiesten näkökulma on mielenkiintoinen: millaista on suorittaa varahenkilöiden

päivittäinen johtaminen varahenkilötyötä tekevien hoitajien liikkuvan työnkuvan vuoksi

etäesimiehenä. Millä tavalla esimies-alaissuhdetta voisi kehittää siten, että alaiset

tiedostaisivat mahdollisuutensa tukea esimiestä laadukkaan johtajuuden toteutumisessa

ja koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä (Heinonen ym. 2013).  Laadullisten

tutkimusten jälkeen tiedon kartoittamista voisi jatkaa määrällisenä tutkimuksena

johtoajatuksena se, olisiko mahdollista kehittää mittari varahenkilötyön oikein

ohjautuvuuden avuksi huomioiden esimerkiksi työvoiman tarpeen kausittaisen vaihtelun

suhteessa taloudellisuuteen. Kausittaisen vaihtelun tasaamiseksi yleisesti

henkilöstöresurssoinnissa (Schmidt & Nelson 1996) on tutkittu niukasti.
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Terveydenhuollon yksiköiden tulisi voida kehittää johtamista entistä avoimempaan

suuntaan, palkitsemisen ja kannustamisen ilmapiirissä, jossa byrokratia olisi mahdolli-

suuksien mukaan vähäisempää ja ammattitaitoisilla työntekijöillä olisi entisestään

enempi tilaisuuksia ottaa kantaa oman tietotaitonsa hyödyntämiseen.
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ORGANISAATION

NIMI                                                                                                           LIITE 1

Organisaation

yhteystiedot

Kehityskeskustelulomake

Tämä lomake auttaa kehityskeskusteluun valmistautumisessa ja toimii keskustelun pohjana.

Lomake on myös itsearviointi tämänhetkisestä työssä suoriutumisesta ja työtehtävistä.

Nimi:

Nimike:

Yksikkö/laitos:

Keskeisimmät tehtävät:

Mikä on työssäsi mielekkäintä ja palkitsevinta?

Mitkä asiat ovat edistäneet työtehtäviesi hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista?

Koetko joitakin asioita työtehtäviesi hoitamisessa, omassa roolissasi tai työyhtei-

sössäsi hankalina/ongelmallisina?
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 NIMI LIITE 1

Organisaation
yhteystiedot

Miten olet mielestäsi onnistunut henkilökohtaisten tavoitteittesi saavuttamisessa?

Miten olet ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoasi edellisen kehityskeskustelun

jälkeen?

Mitä muutoksia työssäsi on tapahtunut edellisen kehityskeskustelun jälkeen? Mitä

vaikutuksia muutoksilla on ollut esim. työssä suoriutumiseen ja työnteon edelly-

tyksiin?

Mihin suuntaan toivot työsi kehittyvän tulevaisuudessa?
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Organisaation
yhteystiedot

Millaisia tavoitteita sinulla on seuraavalle toimintakaudelle?

Mitä osaamisalueita sinun tulisi kehittää ja minkälaista uutta osaamista tulet tar-

vitsemaan nykyisessä työssäsi?

Mitä erilaisia oppimisen keinoja haluaisit hyödyntää henkilökohtaisessa kehittämi-

sessäsi (koulutus, mentorointi, henkilökierto, projektit, verkostot.)?

Miten arvioisit omaa työssä jaksamistasi tällä hetkellä ja miten aion huolehtia työ-

hyvinvoinnistasi lähivuosina?

Haluaisitko vielä tuoda esille jonkin muun asian, josta toivoisit keskusteltavan ke-

hityskeskustelussa (esim. työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri, palaute esimiehelle)?

Kehityskeskustelun yhteenvetolomake
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Organisaation
yhteystiedot

Nimi:

Aika ja paikka:

Kehitettävät alueet (1-5) tärkeysjärjestyksessä:

1.

2.

3.

4.

5.

Sovitut toimenpiteet (+aikataulu ja seuranta):

Keskustelijoiden allekirjoitukset

_________________________________

_____________________________
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Taulukko 2: Esimerkki kirjallisuushausta: Kirjallisuushaku Medic-tietokannasta

 Käytetty hakusana Hakutulokset Mukaan valitut artikkelit

varahenkilö 0 0

varahenkilöstö 0 0

varahenkilötyö 0 0

varahenki* 1 0

sisäinen sijainen 121 0

sisäinen sijainen and hoitotyö 1 0

määr* sijain* 14356

määr* and sijain* 484 0

määräaikainen sijainen 0 0

lainasairaanhoitaja 0 0

laina sairaanhoitaja 849 0

sijaisten saanti 32 0

sijainen and hoitotyö 0 0

työhyvinvointi 56 10

työtyytyväisyys 418 5

työkyky 55 1

hyvinvointi 394 1

hyvinvointi and hoitotyö 2 0

työhyv* 157 4
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Haastatteluteemat

Millaista on varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevien hoitajien työhyvinvointi?

Tarkoitus kuvailla varahenkilötyötä tekevien hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia teki-

jöitä heidän omien kokemustensa ja näkemystensä kautta.

Teema 1. Varahenkilötyön tekeminen

Teema 2. Hoitotyön  tekeminen varahenkilönä

Teema 3. Varahenkilöiden työyhteisö

Teema 4. Varahenkilöstön johtaminen

Tarkentavat kysymykset:

Millaiset ovat omat kokemuksesi ja tuntemuksesi teemojen aiheista?

Millaiset ovat sinun yksilölliset tarpeet ammattitaidon ja osaamisen suhteen?

Mitkä seikat mielestäsi ovat ongelmallisia varahenkilötyössä työhyvinvointisi kannalta?

Millaiset ovat sinun tavoitteesi ja toiveesi varahenkilönä työhyvinvointisi edistämisen

suhteen?
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KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Pro Gradu- tutkielma: Varahenkilötyötä erikoissairaanhoidossa tekevien hoitajien työ-

hyvinvointi

Haastattelun pohjana käytetään teemahaastattelurunkoa, joka pohjautuu aiemmin käy-

tyihin dokumentoituihin kehityskeskusteluihin.

Minulle on selvitetty tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä mahdollisuuteni

vetäytyä tutkimuksesta ilman seuraamuksia koska tahansa niin halutessani. Jos vetäydyn

pois tutkimuksesta, minua koskeva aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Tiedän haas-

tattelujen äänittämisestä ja siitä, että tutkimusraportissa lainaukset kirjoitetaan siten,

ettei minua voi tunnistaa tekstistä. Minulle on myös selvitetty, etteivät haastatteluäänit-

teet joudu kenenkään ulkopuolisen käsiin. Aineisto tulee vain tutkijan ja hänen ohjaaji-

ensa tietoon. Haastatteluäänitteillä ja raportissa ei myöskään mainita minun nimeäni.

Tutkimukselle on saatu hallintoylihoitajan lupa.

Olen myös tietoinen mahdollisuudestani ottaa tarvittaessa myöhemmin yhteyttä Kaisu

Rautioon tutkimuksen tiimoilta ja olen saanut tarvittavat yhteystiedot häneltä.

Pro gradu tutkimusta ohjaa yliopistonlehtori TtT Marjo Suhonen Oulun yliopisto

Päiväys ja allekirjoitus

Nimen selvennys

Kaisu Rautio

kaisu.rautio@student.oulu.fi

040 7580 26

mailto:kaisu.rautio@student.oulu.fi


Taulukko 3. Esimerkki sisällön analyysistä LIITE 6

Varahenkilötyön mielekkyys ja palkitsevuus (71 lausumaa)
Esimerkkejä pelkiste-
tyistä
 ilmaisuista

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä katego-

ria

Työn monipuolisuus ja
vaihtelevuus
Vastuullinen ammatti,
jossa saa työskennellä
omalla persoonalla
Töitä riittää
Mielekästä tehdä työtä
akuuttisairaanhoidossa
Hyvin suoritettu työ
Haasteelliset työtehtävät
Osastot tulleet tutuiksi
vuosien myötä

VARAHENKILÖTYÖN

TEKEMINEN

VARAHENKILÖTYÖ

VARAHENKILÖ

TYÖN

MIELEKKYYS

JA

PALKITSEVUUS

Oppimismahdollisuudet
Oppii uutta ja pysyy
kiinni uusissa hoitomuo-
doissa
Jatkuva uuden oppimi-
nen eri yksiköitä kiertä-
essä
Pistämistaito, katetrointi,
haavanhoito yms
Oppinut tekemään pal-
jon erilaisia juttuja, joita
tuskin olisin oppinut,
ellen tekisi varahenkilö-
työtä

VARAHENKILÖTYÖSSÄ

OPPIMINEN

Mukava työyhteisö
Työkaverit
Eri yksiköissä työsken-
nellessä paljon työkave-
reita
Osaamista kiitetään
työyhteisössä

KUULUMINEN VARA-

HENKILÖNÄ TYÖYHTEI-

SÖÖN

VARAHENKILÖSTÖN

TYÖYHTEISÖ
Varahenkilönä tuntee
paljon talon henkilökun-
taa
Ei tunne olevansa pelkkä
keikkatyöläinen
Olla työkavereiden
kanssa
Hyvä vastaanotto eri
osastoilla
Huomioin toimivat yksi-
köt ja asiat, joita voi
yrittää viedä niitä käy-
tännöiksi muillekin
yksiköille

EDUT VARAHENKILÖS-

TÖÖN KUULUMISESTA



Joustavuus töissä esi-
merkiksi työajat, lomat
Työvuorosuunnittelu
hyvin toimivaa

VARAHENKILÖTYÖN
HENKILÖSTÖHALLINTO

VARAHENKILÖSTÖN

JOHTAMINEN
Hyvä työilmapiiri ja –
moraali
Ihmiset, potilaat, esi-
miehet ja työkaverit,
varahenkilöt yleensäkin
Saa apua jos ei osaa

VARAHENKILÖSTÖN
TYÖILMAPIIRI

Vaihteleva potilasaines
Sairaanhoitajan työ
mielekästä
Ihmisten auttaminen
Potilaan  kokonaisval-
tainen hoito
Potilastyöskentely

HOITOTYÖ
VARAHENKILÖTYÖSSÄ

HOITOTYÖ VARAHEN-

KILÖNÄ

Potilaiden paraneminen
Asiakkailta positiivista
palautetta
Hoidon onnistuminen
Tyytyväinen potilas
Potilaiden palaute

VARAHENKILÖSTÖN
SAAMA
POTILASPALAUTE


	1 TAUSTA JA TARKOITUS
	2 TYÖHYVINVOINTI VARAHENKILÖTYÖSSÄ
	2.1 Työhyvinvointi hoitotyössä
	2.1.1 Työhyvinvointi
	2.1.2 Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä
	2.1.3 Hoitotyötä tekevien työhyvinvointi
	2.1.4 Johtamisen asema työhyvinvoinnissa

	2.2 Hoitotyön varahenkilöstö
	2.2.1 Hoitotyön varahenkilöstöjärjestelmä
	2.2.2 Hoitotyön varahenkilöstön työnkuva


	3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT
	3.1 Kirjallisuuskatsaus
	3.2 Aineiston keruu
	3.2.1 Dokumentoidut kehityskeskustelulomakkeet
	3.2.2 Teemahaastattelut

	3.3 Aineiston analyysi
	3.4 Tutkielman eettisyys

	4 TULOKSET
	4.1 Varahenkilöstön taustatiedot
	4.2 Varahenkilöiden työhyvinvoinnin muodostuminen
	4.2.1 Työn mielekkyys ja palkitsevuus
	4.2.2 Työtehtävien hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista edistäneet tekijät
	4.2.3 Työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissa tai työyhteisössä ongelmalliseksi koetut seikat
	4.2.4 Henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen
	4.2.5 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
	4.2.6 Työssä tapahtuneet muutokset
	4.2.7 Toiveet ja tavoitteet työn kehittymisestä
	4.2.8 Osaamisalueet ja oppimisen keinot henkilökohtaisessa kehittämisessä
	4.2.9 Työssä jaksaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
	4.2.10 Työyhteisön toimivuus, ilmapiiri ja palaute esimiehille

	4.3 Yhteenveto tuloksista

	5 POHDINTA
	5.1 Tutkimustulosten tarkastelua
	5.1.1 Varahenkilötyön tekeminen
	5.1.2 Hoitotyön tekeminen varahenkilönä
	5.1.3 Varahenkilöiden työyhteisö
	5.1.4 Varahenkilöstön johtaminen

	5.2 Tutkielman luotettavuus
	5.3 Tutkielman johtopäätökset
	5.4 Jatkotutkimushaasteet

	LÄHTEET

