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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten sairaanhoitajan ammatti näyttäytyy sairaanhoitajien ammattilehdessä, Sairaanhoitaja–lehdessä.
Tutkielman lähtöolettamuksena oli, että sairaanhoitajien ammattikulttuuriin on vaikuttanut voimakkaasti sairaanhoitajan historiallinen luonne
kutsumusammattina. Kutsumustyö perustui kristillisiin ihanteisiin ja Jumalan palvelemiseen. Sairaanhoitajien ammattikulttuuriin on 1980-luvulta
alkaen vaikuttanut kehittyvä hoitotiede, joka on muuttanut ammatin luonnetta itsenäisemmän profession suuntaan. Kirjallisuuden mukaan
sairaanhoitajan ammatin ihannemallina pidetään edelleen Florence Nightingalea, joka edusti kutsumusajattelua ja potilaiden puolesta
”uhrautuvaa” sairaanhoitajuutta. Toisaalta sairaanhoitajien ammattikulttuurissa on viime aikoina ollut osoitettavissa aktivoitumista
palkkavaatimuksien suhteen ja se saattaa olla merkkinä muuttuvasta sairaanhoitajaihanteesta.
Olettamuksenani oli, että Sairaanhoitaja-lehti on kanava, jonka välityksellä ammattikulttuuri ja siihen vaikuttavat ihannemallit siirtyvät
eteenpäin. Sairaanhoitaja-lehti voi siis argumentoinnillaan vaikuttaa siihen, minkälainen sairaanhoitajan ihannekuva kulloinkin on.
Tutkielman tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista sisällönanalyysiä sekä diskurssianalyysiä. Aineistonani oli Sairaanhoitaja-lehden
pääkirjoitukset (N=97) vuosilta 1997-2007.
Sairaanhoitajien ammattia voidaan kuvata neljän erilaisen näkökulman kautta. Nimitän niitä tutkielmassani orientaatioiksi. ”Sisar hento
valkoinen” –orientaatio korostaa sairaanhoitajan työn kutsumuksellista luonnetta. Sairaanhoitaja eettisenä toimijana –orientaatio korostaa
eettisten arvojen merkitystä postmodernissa maailmassa ja sairaanhoitajan työssä. Perussairaanhoitaja –orientaatio korostaa sairaanhoitajan työn
luonnetta ammattityönä. Sairaanhoitaja tieteellistyneenä ammattina -orientaatio korostaa hoitotieteellisen tiedon merkitystä ja tieteellistä
argumentaatiota sairaanhoitajan työssä.
Sairaanhoitajan työstä nousee edelleen esiin kutsumustyön käsite. Se ei ole välttämätöntä, eikä se perustu Jumalan palvelemiseen. Se kuitenkin
toimii tärkeänä motivaatiotekijänä työntekijälle itselleen, koska sen kautta työn merkitys korostuu muutoin kuin rahallisen korvauksen
muodossa. Eettinen pohdinta sairaanhoitajan ammatissa on lisääntynyt, ja sairaanhoitajalla on vahva moraalinen velvoite noudattaa
sairaanhoitajien eettistä ohjeistoa. Sairaanhoitaja toimii voimakkaasti potilaan asialla. Potilaan auttamiseen tähtäävät keinot ja näkökulmat
saattavat vaihdella, mutta hoitotyön perusajatus potilaan parhaaksi toteutettavasta työstä toimii työn periaatteena. Aktiivisuuden vaatimus ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen tärkeys korostuvat.
Tärkeimpiä lähteitä tutkielmassani olivat: Kalkas,Hertta & Sarvimäki, Anneli 1987): Hoitotyön eettiset perusteet; Juhila, Kirsi & Suoninen Eero:
Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä. Teoksessa: Diskurssianalyysi liikkeessa; Jokinen, Arja (1999): Vakuuttelevan ja suostuttelevan
retoriikan analysoiminen. Teoksessa Diskurssianalyysi liikkeessä; Hänninen, Vilma(1999): Sisäinen tarina,elämä ja muutos; Pietilä, Veikko
(1976): Sisällön erittely; Alasuutari, Pentti (1994): Laadullinen tutkimus; Bauman, Zygmund (1996):Postmodernin lumo; Sorvettula, Maija
(1998): Suomalaisen hoitotyön historia; Pelttari, Paula (1997): Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset
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