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KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan nopea kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet edellyttävät organisaatiolta ja
työntekijöiltä jatkuvaa uusien asioiden oppimista ja osaamisen kehittämistä [1]. Hyvällä esimiestyöllä
vaikutetaan positiivisesti sekä työssä jaksamiseen että osaamisen kehittämiseen [2]. Osaamisen johtamisella
yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä vahvistetaan ja varmistetaan osaamispohjan avulla. Yrityksen osaamisen
vaaliminen ja vahvistaminen vaatii suuntaamista, määrittelyä, arviointia, suunnittelua ja kehittämistä.
Osaamisen johtamisen prosesseja organisaation on mahdollistettava ja tuettava lisäämällä ryhmätyöskentelyä,
dokumentoimalla tietoa ja osaamista sekä määrittelemällä osaamisen kehittämiselle tavoitteet [3].
Esimies on ratkaisevassa roolissa henkilökuntansa osaamisen kehittämisessä. Hän pystyy valtuuttamaan ja
kannustamaan henkilökuntaansa etsimään tietoa ratkaisemaan työssä esiin tulevia haasteita. Tämä parantaa
potilaan hoitamista, lisää sekä työyhteisön että asian tutkijan omaa osaamista ja itseluottamusta. Se samalla
lisää työyhteisön hyvinvointia.[4] Ennakoiva osaamisen kehittäminen on keskeinen organisaation ja yksilön
menestykseen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Osaamisen kehittämistä on johdettava, katsottava yksilö - ja
organisaation näkökulmasta.[5]Esimiestyö on vaativaa. Se edellyttää entistä useammin erityisiä johtamisen
taitoja, koulutusta sekä tutkittua tietoa työn tueksi. [6] Kuvantamisen alan nopea kehittyminen edellyttää
röntgenhoitajilta jatkuvaa oman substanssialueen osaamisen kehittämistä ja laajentamaan osaamistaan sen
ulkopuolisiin osaamisalueisiin [7][8][9][10][11][12].
Työelämän kehittämistyön tarkoituksena oli kartoittaa yliopistollisen sairaalan Kuvantamisen lähiesimiesten
osaamisen johtamista, miten röntgenhoitajat olivat kehittäneet osaamistaan tutkintonsa jälkeen ja mitä
röntgenhoitajat toivoivat lähiesimiehiltään osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena oli saada aikaan
Kuvantamisen lähiesimiehille tarkoitettu työkalupakki työntekijän ammatillisen kasvun tukemiseen.
Työkalupakilla tarkoitetaan tässä kehittämistyössä erilaisia perehdyttämiseen ja osaamisen lisäämiseen liittyviä
lomakkeita sekä toimintatapoja joita hyödyntämällä lähiesimies voi auttaa henkilökuntaansa perehtymisessä ja
osaamisen lisäämisessä. Kehittämistyön tavoitteena oli helpottaa lähiesimiestyötä ja auttaa sekä lähiesimiehiä
että työntekijöitä perehdyttämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena oli lisäksi saada aikaan
järjestelmällinen ja suunnitelmallinen tapa kehittää osaamista Kuvantamisessa.
MENETELMÄT
Osaamisen kehittämisen ja johtajuuden teoriatietoa haettiin aikaisemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta.
Aineisto kerättiin sekä laadullisin että määrällisin keinoin. Määrällinen aineisto kerättiin tekemällä Webropolkysely röntgenhoitajille (n=164). Laadullinen aineisto saatiin teemahaastattelemalla Kuvantamisen lähiesimiehiä
(n=10).
Työkalupakin kehittämiseen muodostettiin työryhmä. Siihen opiskelijan lisäksi kuului ylihoitaja, laatupäällikkö,
opetuskoordinaattori ja yksi lähiesimiehistä. Kuvantamisen lähiesimiehille kehitettiin työryhmässä työkalupakki
osaamisen johtamiseen. Ennen työkalupakin kokeiluaikaa lähiesimiehille järjestettiin tilaisuus, jossa oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Varsinaista työkalupakin kokeiluaikaa lähiesimiehillä oli
kuukausi. Tämän jälkeen kerättiin palaute työkalupakista.
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TULOKSET
Kuvantamisen lähiesimiehille kehitettiin asiantuntijaryhmässä työkalupakki osaamisen johtamiseen.
Lähiesimiehet pitivät tarpeellisena koota hajallaan olevia johtamisen välineitä yhteen paikkaa, helposti
löydettäviksi sekä saada työkaluja osaamisen johtamiseen. Kuvantamisen röntgenhoitajat olivat kehittäneet
osaamistaan tutkintonsa jälkeen työkavereiltaan oppimalla sekä osallistumalla koulutuspäiville. Osaamisensa
kehittämiseksi röntgenhoitajat toivoivat lähiesimieheltään sanallista kannustusta työn tekemisen lomassa,
työaikaa asioiden opiskeluun ja saada osallistua koulutuspäiville.
KEHITTÄMISTYÖN HYÖDYNTÄMINEN
Työkalupakki sisällytettiin yliopistollisen sairaalan Kuvantamisen vastuualueen tiedostoihin lähiesimiesten
käytettäväksi. Kehitettyä työkalupakkia voidaan hyödyntää helpottamaan esimiestyötä Kuvantamisen lisäksi sen
ulkopuolisilla osastoilla. Kehittämistyön perusteella voidaan suositella jatkettavan lähiesimiestyön ja siihen
liittyvien työkalujen ja järjestelmien kehittämistä edelleen.
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