
 

TULOKSET 

Sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen ovat yhteydessä työympä-
ristöön, johtamiseen ja perehdytysohjelmiin liittyvät tekijät. Sairaanhoitajien työtyyty-
väisyyttä ja työssä pysymistä edistävät yhteisöllinen ja avoin työympäristöa, vuoro-
vaikutuksellinen ja avoin johtamistyylib sekä suunnitelmalliset perehdytysohjelmat.c,d 
 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä saattaa edistää yhteisöllinen 
ja avoin työympäristö, jossa 

• voi avoimesti keskustella potilaiden hoidosta ja työvoimakysymyksistä.a  
• työntekijöillä on kokemus onnistuneesta ja voimaannuttavasta yhteistyöstä 

potilaiden ja omaisten kanssa.a 
• henkilökunnan kesken on hyvät sosiaaliset suhteet.a 
• toteutuu hyvä tiimityöskentely.a 
• on mahdollisuudet ammatilliseen- ja suunnitelmalliseen urakehitykseen.a 

 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä saattaa heikentää työympä-
ristö, jossa 

• ei ole mahdollista jakaa työhön liittyä huolia ja saada sosiaalista tukea esi-
merkiksi traumaattisiin tai stressaaviin kokemuksiin, moraaliseen ahdin-
koon tai ristiriitoihin liittyvissä tilanteissa.a  

• palautumisaika työvuorojen välillä jää riittämättömäksi.a 
• ei ole joustavuutta työn ja vapaa-ajan välillä.a 
• ei osoiteta arvostusta.a 
• ympäristö on ahdas, meluisa ja hektinen.a 
• ilmenee ammatillisen autonomian ja yhteistyön puutetta.a 
• työmäärä on liiallinen.a 
• henkilöstö on epäpätevää ja riittämätöntä.a 
• yhteistyö esimiesten ja kollegoiden sekä lääkäreiden kanssa on puutteel-

lista.a 
• ei koe olevansa osa moniammatillista tiimiä.a 

 
Lisäksi alhainen palkka heikentää sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja alalla pysy-
mistä.a 

 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttäb ja työssä pysymistäb saattaa edistää vuorovai-
kutukseen pohjautuva johtamistyyli, jossa esimies 

• motivoi yksilöä tekemään enemmän kuin alun perin tarkoitti tai ajatteli mah-
dolliseksi.b 

• huomioi työntekijän yksilönä ja keskittyy hänen tarpeidensa ymmärtämi-
seen.b 

• tukee työntekijää käyttämään ja kehittämään omaa potentiaaliaan.b 
• inspiroi, valmentaa, kehittää ja auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä.b 
• innostaa ja motivoi ylivoimaistenkin tulosten saavuttamiseksi.b 
• käyttää johtamisessaan emotionaalista älykkyyttä.b 

 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttäb ja työssä pysymistäb saattaa heikentää tehtä-
väorientoitunut johtamistyyli, jossa esimies 

• keskittyy työtehtävien suorittamisen seurantaan ja siinä ilmaantuvien haas-
teiden korjaamiseen.b 

• keskittyy työntekijöiden suorituksista palkitsemiseen.b 
• johtaa komentavaan ja määräävään sävyyn.b 
• keskittyy tietyn vision ja tavoitteen saavuttamiseen.b 

 

TAUSTA  
Sairaanhoitajapula on tunnistettu 
keskeisenä työvoimakysymyksenä 
terveydenhuollossa maailmanlaju-
sesti1,2 WHO:n arvion mukaan maail-
massa tarvitaan 9 miljoonaa uutta 
sairaanhoitajaa ja kätilöä vuoteen 
2030 mennessä.2 Sairaanhoitajat 
muodostavat merkittävän osan ter-
veydenhuollon työvoimasta ja työvoi-
man menetys vaikuttaa kustannuk-
siin, tehokkuuteen ja potilaiden hoi-
don laatuun3. Työtyötyytyväisyys on 
merkittävä tekijä sairaanhoitajien 
työssä pysymisessä ja rekrytoin-
nissa4,5 ja alhainen työtyytyväisyys 
on yhteydessä aikomukseen vaihtaa 
alaa6,7,8. Sairaanhoitajien työolobaro-
metri 2018 osoitti sairaanhoitajien 
työtyytyväisyyden heikentyneen eri-
tyisesti toimimattomien käytäntöjen, 
heikon työhyvinvointia tukevan toi-
minnan sekä palkkauksen vuoksi9. 
Nuorista sairaanhoitajista 26 % on 
ajatellut alanvaihtoa7 ja sairaanhoita-
jaliiton selvityksen mukaan sairaan-
hoitajista 38.5 % on harkinnut alan-
vaihtoa10. 
 

Mitkä tekijät ovat yhteydessä  
sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen  
ja työssä pysymiseen? 
 

YHTEENVETO  

Ottamalla sepelvaltimotautia sairas-

tava mukaan oman hoitonsa suunnit-

teluun ja rohkaisemalla häntä selviy-

tymään sairautensa omahoidosta, 

voidaan tukea potilasta vähentämään 

tupakointia sekä lisäämään fyysistä 
aktiivisuutta, jolloin myös kokonais-

kolesterolitaso saattaa laskea. Lisäksi 

potilaslähtöinen hoito parantaa joil-

takin osin terveyteen liittyvää elä-

mänlaatua, esimerkiksi parantamalla 

fyysistä toimintakykyä ja edistämällä 

kivuttomuutta. 
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YHTEENVETO  
Sairaanhoitajien työtyytyväisyys on 
yhteydessä työssä pysymiseen. Sai-
raanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työ-
hön jäämistä voidaan edistää kiinnit-
tämällä huomiota hoitotyöntekijöiden 
työympäristön sosiaalisiin, organisa-
torisiin ja fyysisiin tekijöihin. Vuorovai-
kutuksellinen ja avoin johtaminen on 
yhteydessä sairaanhoitajien parem-
paan työtyytyväisyyteen ja organisaa-
tioon sitoutumiseen. Sairaanhoitajien 
työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä 
voidaan edistää esimerkiksi suunni-
telmallisilla mentorin ja mentoroitavan 
välistä opetusta, ohjausta ja tukea si-
sältävillä perehdytysohjelmilla.  
 



 

 

 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT  
 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2018a julkaistuun järjestelmälliseen ns. mixed 
method katsaukseena, sekä kolmeen vuosina 2017–2020b,c,d julkaistuun jär-
jestelmälliseen katsaukseen, joista kahdessa oli tehty narratiivinen analyysib,c 
ja yhdessä meta-anayysid. Katsauksissa tutkittiin tekijöitä, jotka ovat yhtey-
dessä sairaanhoitajien aikomukseen lähteä kriittisesti sairaan aikuisen poti-
laan hoitotyöstä (n = 15)a, hoitotyön johtamistapoja, jotka ovat yhteydessä hoi-
totyön tuloksiin, hoitotyön ympäristöihin ja hoitotyöntekijöihin (n = 129)b sekä 
interventioihin, jotka ovat yhteydessä sairaanhoitajien työssä pysymiseen ja 
vaihtuvuuteen (n = 53)c ja (n = 2)d. Katsausten menetelmällinen toteutus on 
kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisissä julkaisuissa*. 

 

Sairaanhoitajien työssä pysymistä saattaa edistää osallistuminen suunnitel-
mallisiin perehdytysohjelmiinc,d 

• joissa kokeneempi työntekijä ohjaa, opettaa ja tukee vastavalmistuneita 
sairaanhoitajia ja uusia työntekijöitä ryhmä- tai yksilöohjauksessa.c 

• joissa huomioidaan vastavalmistuneiden sairaanhoitajien kliiniseen 
päätöksentekoon ja johtamiseen liittyvien taitojen vahvistaminen.c   

• joissa pyritään tukemaan vastavalmistuneiden sairaanhoitajien siirty-
mistä työelämään ja kehittämään työssä tarvittavaa erityisosaamista.c 

• jotka sisältävät mentorin ja mentoroitavan välistä vastavuoroista ope-
tusta, ohjausta, tukea tai mentorin toimimisen roolimallina.c 

• jotka ovat kestoltaan 27–52 viikon mittaisia.c 
 

Ammatti-identiteetin ja henkisen kasvun kehittämisen ohjelmilla on todettu ole-
van positiivinen vaikutus sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen.d 
 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Tulokset soveltuvat hyödynnettäväksi suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuol-
toon sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä koskevaan kehittä-
mistyöhön.  
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