Mitkä tekijät ovat yhteydessä
sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen
ja työssä pysymiseen?
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Sairaanhoitajapula on tunnistettu
keskeisenä työvoimakysymyksenä
terveydenhuollossa
maailmanlajusesti1,2 WHO:n arvion mukaan maailmassa tarvitaan 9 miljoonaa uutta
sairaanhoitajaa ja kätilöä vuoteen
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä saattaa edistää yhteisöllinen 2030 mennessä.2 Sairaanhoitajat
ja avoin työympäristö, jossa
muodostavat merkittävän osan terveydenhuollon työvoimasta ja työvoi• voi avoimesti keskustella potilaiden hoidosta ja työvoimakysymyksistä.a
• työntekijöillä on kokemus onnistuneesta ja voimaannuttavasta yhteistyöstä man menetys vaikuttaa kustannuksiin, tehokkuuteen ja potilaiden hoipotilaiden ja omaisten kanssa.a
don laatuun3. Työtyötyytyväisyys on
• henkilökunnan kesken on hyvät sosiaaliset suhteet.a
a
merkittävä tekijä sairaanhoitajien
• toteutuu hyvä tiimityöskentely.
työssä pysymisessä ja rekrytoin• on mahdollisuudet ammatilliseen- ja suunnitelmalliseen urakehitykseen.a
nissa4,5 ja alhainen työtyytyväisyys
aikomukseen vaihtaa
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä saattaa heikentää työympä- on yhteydessä
6,7,8
alaa
.
Sairaanhoitajien
työolobaroristö, jossa
metri 2018 osoitti sairaanhoitajien
• ei ole mahdollista jakaa työhön liittyä huolia ja saada sosiaalista tukea esityötyytyväisyyden heikentyneen erimerkiksi traumaattisiin tai stressaaviin kokemuksiin, moraaliseen ahdintyisesti toimimattomien käytäntöjen,
a
koon tai ristiriitoihin liittyvissä tilanteissa.
heikon työhyvinvointia tukevan toia
• palautumisaika työvuorojen välillä jää riittämättömäksi.
minnan sekä palkkauksen vuoksi9.
a
• ei ole joustavuutta työn ja vapaa-ajan välillä.
Nuorista sairaanhoitajista 26 % on
• ei osoiteta arvostusta.a
ajatellut alanvaihtoa7 ja sairaanhoita• ympäristö on ahdas, meluisa ja hektinen.a
jaliiton selvityksen mukaan sairaan• ilmenee ammatillisen autonomian ja yhteistyön puutetta.a
hoitajista 38.5 % on harkinnut alan• työmäärä on liiallinen.a
vaihtoa10.
• henkilöstö on epäpätevää ja riittämätöntä.a
• yhteistyö esimiesten ja kollegoiden sekä lääkäreiden kanssa on puutteellista.a
• ei koe olevansa osa moniammatillista tiimiä.a
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen ovat yhteydessä työympäristöön, johtamiseen ja perehdytysohjelmiin liittyvät tekijät. Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä edistävät yhteisöllinen ja avoin työympäristöa, vuorovaikutuksellinen ja avoin johtamistyylib sekä suunnitelmalliset perehdytysohjelmat.c,d

Lisäksi alhainen palkka heikentää sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja alalla pysymistä.a
Sairaanhoitajien työtyytyväisyyttäb ja työssä pysymistäb saattaa edistää vuorovaikutukseen pohjautuva johtamistyyli, jossa esimies
• motivoi yksilöä tekemään enemmän kuin alun perin tarkoitti tai ajatteli mahdolliseksi.b
• huomioi työntekijän yksilönä ja keskittyy hänen tarpeidensa ymmärtämiseen.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 tehtäväorientoitunut johtamistyyli, jossa esimies
• keskittyy työtehtävien suorittamisen seurantaan ja siinä ilmaantuvien haasteiden korjaamiseen.b
• keskittyy työntekijöiden suorituksista palkitsemiseen.b
• johtaa komentavaan ja määräävään sävyyn.b
• keskittyy tietyn vision ja tavoitteen saavuttamiseen.b
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välistä opetusta, ohjausta ja tukea sisältävillä perehdytysohjelmilla.

Sairaanhoitajien työssä pysymistä saattaa edistää osallistuminen suunnitelmallisiin 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 siirtymistä työelämään ja kehittämään työssä tarvittavaa erityisosaamista.c
• jotka sisältävät mentorin ja mentoroitavan välistä vastavuoroista opetusta, ohjausta, tukea tai mentorin toimimisen roolimallina.c
• jotka ovat kestoltaan 27–52 viikon mittaisia.c
Ammatti-identiteetin ja henkisen kasvun kehittämisen ohjelmilla on todettu olevan positiivinen vaikutus sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen.d
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