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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on tarkasteltu terveydenhoitajan yhteisökeskeisen työn luonnetta ja ilmenemistä perusterveydenhuollossa. Toimintaa on
tarkasteltu terveydenhoitajien yhteisökäsitysten, työn kohteen määrittelyn ja yhteisökeskeisten toimintatapojen ja työmenetelmien kuvailun
avulla.
Perusterveydenhuolto on se toimintaympäristö, jossa terveydenhoitaja työskentelee. Yhteisöllinen näkökulma on korostunut viime vuosina
terveyden edistämisohjelmissa. Terveyden edistäminen on nähty toimintana, jonka tulisi mm. lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin
pyrkimyksiinsä sekä yksilöinä että yhteisöinä. Yhteisökeskeistä työtä perusterveydenhuollossa on tutkittu vähän.
Terveydenhoitajien käsitykset yhteisöstä kuvastavat yhteisökäsitteen moninaisuutta. Käsitykset ohjautuvat sen mukaan, millaisin palvelutarpein
ja millaisissa kokoonpanoissa terveydenhoitaja kohtaa alueen asukkaat. Terveydenhoitajat hahmottavat työnsä kohteeksi yksilöiden ja perheiden
lisäksi erilaiset ryhmät, koko alueella asuvan väestön ja laajimmillaan koko maantieteellisen vastuualueensa ympäristöineen.
Terveydenhoitaja nähdään toimijana, joka toteuttaa terveyden edistämistehtäväänsä erilaisten työmenetelmien avulla . Siirtymistä yksilöllisestä
työorientaatiosta yhteisölliseen suuntaan on selvästi havaittavissa. Yksilö- ja perhetyö suhteutetaan laajempaan yhteyteen. Yhteisöllinen työote ja
toimintamallit tulevat esiin aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä monipuolisenunin. Yhteisökeskeinen työote vaatii laaja-alaista näkemystä
toiminta-alueesta ja sen väestöstä. Terveydenhoitajien mielestä yhteisökeskeiselle työlle on vielä haasteita. Terveydenhoitajat hakevat tasapainoa
yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön välille, terveyden- ja sairaanhoidon välille sekä välineitä asukkaiden omien voimavarojen ja yhteisöjen aktiivisen
toiminnan tukemiseen.
Tutkimuksen viitekehyksenä on käytetty kehittävän työntutkimuksen toimintajädestelmän kuvausta, jonka keskeisinä käsitteillä ovat
työtoiminnan: työn tekijä, työn kohde ja tulos, työtä ohjaavat säännöt, toimintamallit ja -välineet, työyhteisö ja työnjako. Aineisto on analysoitu
fenomenografisen analyysimenetelmän avulla. Menetelmässä suuntaudutaan terveydenhoitajien käsitysten kuvaamiseen. Käsitysten erilaiset
variaatiot esitetään kuvauskategorioina, jotka ovat tutkimuksen päätuloksia ja vastauksia tutkimusongelmaan.
Tutkimuksen keskeisinä lähteinä ovat olleet terveyspolitiikan tavoitteita ja terveyden edistämistoimintaa kuvaavat asiakirjat,
perusterveydenhuollon järjestelmää ja terveydenhoitajan työtä käsittelevä kirjallisuus ja niitä koskeva tutkimus. Teoreettista viitekehystä
lähestytään Engeströmin, Martonin, Uljensin ja Larssonin tutkimusten pohjalta.
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