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Tiivistelmä

Tarja Heponiemi, Timo Sinervo, Kimmo Räsänen, Jukka Vänskä, Hannu Halila, Marko Elovainio. 
Lääkärien ja sairaanhoitajien hyvinvointi ja terveys – laaja kohorttitutkimus -hankkeen loppu-
raportti. Stakes, Raportteja 35/2008. 28 sivua, hinta 10 €. Helsinki 2008. 
ISBN 978-951-33-2273-1

Tässä loppuraportissa esitetään lyhyesti Stakesin johtaman ”Lääkärien ja sairaanhoitajien hy-
vinvointi ja terveys – laaja kohorttitutkimus” -hankkeen tulokset. Hanketta rahoitti keskeisesti 
Työsuojelurahasto ja sen toteuttamiseen osallistuivat Suomen lääkäriliitto, Suomen sairaanhoi-
tajaliitto, Kuopion yliopisto, Stadia (nyk. Metropolia) ja Työterveyslaitos.

Tutkimuksen kyselyaineisto kerättiin alkuvuodesta 2007 postikyselynä. Perusjoukon muo-
dostivat kaikki 1943 syntyneet ja sitä nuoremmat lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi valmistuneet. 
Molemmista ammattiryhmistä poimittiin 5000 henkilön satunnainen otos. Lääkäreiltä vastauk-
sia saatiin 2 841 (vastausprosentti 56,8) ja sairaanhoitajilta 2 152 (43 %). Kyselyssä kartoitettiin 
muun muassa demografisia tietoja, työsuhteen tietoja, työkuormitusta, terveyskäyttäytymistä, 
työn psykososiaalisia riskitekijöitä, terveyttä ja hyvinvointia. 

Tulokset osoittivat, että lääkärien itsemurha-ajatusten yleisyys verrattuna muuhun väes-
töön oli hälyttävällä tasolla. Lääkäreillä oli myös kaksinkertainen yleinen kuolleisuusriski ja 
3,9-kertainen itsemurhakuolleisuusriski verrattuna muuhun terveydenhuollon henkilöstöön. 
Päivystysten suuri määrä ja huonot elintavat lisäsivät lääkäreiden stressiä. Lääkärit, jotka sekä 
päivystivät paljon että omasivat huonot elämäntavat, olivat halukkaampia vaihtamaan työtänsä 
kuin muut. Myös korkea stressin määrä ja univaikeudet lisäsivät lääkärien halukkuutta ammatin 
vaihtoon. Tulostemme mukaan kuitenkin vaikutusmahdollisuuksien lisääminen voisi vähentää 
stressaavien ja univaikeuksissa olevien lääkärien lähtöhalukkuutta. Heikko terveys, alhainen työ-
kyky ja sairaspoissaolot altistivat lääkäreitä hakeutumaan eläkkeelle, mutta tässäkin tapauksessa 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja oikeudenmukaisempi johtaminen pystyivät vähentämään 
eläköitymishalukkuutta.

Tulostemme mukaan sairaanhoitajat olivat työhönsä yleensä tyytyväisiä, mutta halukkuus jää-
dä eläkkeelle tai osa-aikatyöhön oli melko suuri. Noin neljäsosa vastaajista oli halukas siirtymään 
eläkkeelle jos voisi valita eläkkeen tai työn välillä ja 37 prosenttia siirtyisi osa-aikatyöhön. Vain 29 
prosenttia jatkaisi työntekoa kokopäiväisesti, jos olisi mahdollisuus valita työnteon tai eläkkeen 
välillä. Vanhustenhuolto oli selkeästi ala, joka toistuvasti nousi sairaanhoitajien yhteydessä esille 
negatiivisesti: halukkuus jäädä eläkkeelle, väkivaltatilanteet, psyykkinen rasittuneisuus, heikko 
työkyky, huono terveys ja työtyytymättömyys olivat yleisimpiä juuri siellä. 

Tulostemme perusteella näyttäisi siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvin-
vointiin tulisi panostaa voimakkaasti ja yksi keino tähän voisi olla lisätä työn vaikutusmahdolli-
suuksia ja organisaatioiden oikeudenmukaisuutta.

Avainsanat: psykososiaaliset riskitekijät, eläkkeellejäänti, lääkärit, sairaanhoitajat, lähtöhalukkuus, 
oikeudenmukaisuus, vaikutusmahdollisuudet, terveys, työhyvinvointi
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Abstract

Tarja Heponiemi, Timo Sinervo, Kimmo Räsänen, Jukka Vänskä, Hannu Halila, Marko 
Elovainio. Lääkärien ja sairaanhoitajien hyvinvointi ja terveys – laaja kohorttitutkimus -hankkeen 
loppuraportti [Health and well-being of Finnish physicians and registered nurses -project report]. 
STAKES, Reports 35/2008. pp. 28, price € 10. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2273-1

This study report presents shortly the results of the “Health and well-being of Finnish physicians 
and registered nurses” -project managed by Stakes. Project was supported by the Finnish Work 
Environment Fund. Finnish Medical Association, Finnish Nurses Association, University of 
Kuopio, Stadia, and Finnish Institute of Occupational Health co-operated in the project.

Project used a survey based on the random sample of Finnish physicians (5 000) and registered 
nurses (5 000) born 1943 or later. The sample included 2 841 (56.8%) physicians and 2 152 (43%) 
registered nurses. Survey assessed demographic data, information about employment, work load, 
health behaviour, psychosocial risk factors, health, and well-being among other things. 

Results showed that suicide thoughts among physicians are more common than among 
general population. Physicians also had two times higher overall mortality risk and 3.9 times higher 
mortality risk due to suicide than other health care employees. High on-call burden and health 
risk behaviour increased physicians’ stress. Those physicians who had both high on-call burden 
and several life-style risks were more willing to leave the organization than others. High levels of 
distress and sleeping problems increased physicians’ willingness to change profession. However, 
our results showed that increasing control opportunities might help to decrease turnover intentions 
raising from stress and sleeping problems. Poor health, low work ability, and existence of sickness 
absence spells increased the likelihood of retirement intentions among physicians, but also in this 
case high job control and high organizational justice led to less retirement intentions.

According to our results, registered nurses were generally quite satisfied with their jobs, but 
their retirement intention levels were high. Quarter of respondents was willing to retire if it were 
possible to choose between retirement and working and 37 percent would like to work part-time. 
Only 29 percent would continue working full-time if it would be possible to choose between 
working and retirement. Among registered nurses, retirement intentions, violence, distress, low 
work ability, poor health and job dissatisfaction were most common in elderly patient care.

According to our results it seems that more attention should be given to the mental and 
physical well-being of health care employees and one way to do this could be to increase justice 
in organizations and provide employees with more possibilities to control ones job.

Keywords: psychosocial risk factors, retirement, physicians, registered nurses, turnover intentions, 
organizational justice, job control, health, well-being
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JOHDANTO

Tässä loppuraportissa esitetään lyhyesti Stakesin johtaman ”Lääkärien ja sairaanhoitajien hy-
vinvointi ja terveys – laaja kohorttitutkimus” -hankkeen tulokset, jotka on alun perin julkaistu 
tieteellisinä artikkeleina ja kongressiesitelminä (luettelo artikkeleista ja julkaisuista raportin lo-
pussa). Mukana on myös joitakin uusia tuloksia. Hanketta rahoitti keskeisesti Työsuojelurahasto 
ja sen toteuttamiseen osallistuivat Suomen lääkäriliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Kuopion 
yliopisto, Stadia (nyk. Metropolia) ja Työterveyslaitos.

TAUSTAA

Viime vuosina terveydenhuoltoa on kehitetty laajasti ja sen myötä myös lääkärien ja sairaanhoi-
tajien työskentelyolosuhteet ovat olleet muutoksen kourissa. Kehittämistoimenpiteiden johto-
ajatuksena on ollut hoidon saatavuuden turvaaminen ja terveydenhuolto on ollut kansallisten 
hankkeiden keskiössä jo usean hallituskauden ajan. Muutospaineita työhön ovat aiheuttaneet 
myös vanhusväestön suhteellinen kasvu, lääkäri- ja hoitajavaje, päivystysten keskittäminen sekä 
lääkärien ja hoitajien välisen työnjaon uudelleenmuotoutuminen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia on aiemmin seurattu 
Stakesissa ja Työterveyslaitoksessa otoksilla kaikista henkilöstöryhmistä vuosina 1992, 1999 ja 
2005. Tutkimusten (Elovainio & Lindström, 1993; Laine ym., 2006; Wickström, Laine, Pentti, 
Elovainio, & Lindström, 2000) tulosten mukaan työn rasitustekijät vaihtelivat varsin paljon eri 
ammattiryhmien välillä ja sosioekonomiset erot olivat selvästi havaittavissa. Työn fyysinen raskaus 
ja erityisesti tuki- ja liikuntaelinten ongelmat keskittyivät alemman koulutuksen ammatteihin. 

Työn psyykkiset rasitustekijät ja psyykkiset ongelmat puolestaan painottuvat ylemmän kou-
lutuksen ammatteihin, kuten lääkäreille ja sairaanhoitajille, ja näissä ammattiryhmissä tilanne oli 
myös selvästi heikentynyt enemmän kuin alemman koulutuksen ammateissa (Wickström ym., 
2000). Psyykkisen rasituksen terveysvaikutukset näkyivät jo 1990 -luvun lopussa psyykkisistä 
syistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuna korkeasti koulutetuilla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisilla (Elovainio, Forma, Halmeenmäki, & Sinervo, 2000). 

Vuonna 1992 terveydenhuollon henkilöstöä vaivasivat eniten kiire, vaikutusmahdollisuuk-
sien vähäisyys, huono tiedonkulku ja vähäinen palaute. Vuonna 2005 edellisten vuosien kehitys 
näytti usealta kohdin kielteiseltä: kiire kuormitti yhä, tyytyväisyys johtamiseen oli heikentynyt, 
vaikutusmahdollisuudet omaan työhön olivat heikentyneet, asiakkaiden moniongelmaisuus rasitti 
enemmän kuin ennen ja huoli työpaikalla kohdatusta väkivallasta tuntui lisääntyneen. Työter-
veyslaitoksen Kunta 10-tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia ja tutkimus on osoittanut, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne näkyy myös sairauspoissaolojen määrän kasvuna (Kivimäki, 
Kalliomäki-Levanto, Vahtera, Kinnunen, & Elovainio, 1999). 

Terveyskeskusten työntekijöihin kohdistuneen Stakesin Laadukas terveyskeskus- hankkeen 
(Elovainio, Sinervo, & Pekkarinen, 2001) tulokset osoittivat myös, että vaikutusmahdollisuudet, 
kiire, työn pirstaleisuus, heikoksi koettu yhteistyö ja epäoikeudenmukaiseksi koettu päätöksen-
teko ja johtaminen olivat keskeisiä stressin aiheuttajia terveyskeskustyössä (Elovainio, Kivimäki, 
& Helkama, 2001).  
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Lääkärit
Kunnilla on ollut viime aikoina paljon vaikeuksia saada rekrytoitua lääkäreitä terveyskeskuksiin. 
Sen seurauksena etenkin perusterveydenhuollon puolella yksityisten palveluntuottajien määrä 
ja merkitys ovat kasvaneet. Uusi ilmiö on, että virkojen täyttämisen sijaan kunnat ovat alkaneet 
ulkoistaa kokonaisia terveysasemia (Parmanne & Vänskä, 2006). Paikoittaisesta lääkärivajeesta 
huolimatta lääkärimäärä on vuosi vuodelta kasvanut. Tällä hetkellä maassamme on enemmän 
lääkäreitä kuin koskaan aikaisemmin (Suomen Lääkäriliitto, 2006). 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan yleisimmin havaittu stressin aiheuttaja lääkäreillä on 
ylikuormitus (tunne ylikuormituksesta, ylityön ja päivystystuntien määrä) ja vaikutusmahdolli-
suuksien puute (Johnson ym., 1995; McKevitt, Morgan, Dundas, & Holland, 1997). Myös sosiaali-
nen tuki työpaikalla ja tapahtumat työpaikan ulkopuolella vaikuttavat lääkärien stressiin (Ramirez, 
Graham, Richards, Cull, & Gregory, 1996). Suomalainen sairaalahenkilöstötutkimus (Kivimäki 
ym., 2001) osoitti, että sairaalalääkärien sairaspoissaoloja ei voitu selittää vain terveydentilalla, 
ylikuormituksella tai vaikutusmahdollisuuksien määrällä vaan myös työryhmän toimivuus nousi 
keskeiseksi vaikuttajaksi. Mieslääkäreillä ylikuormitus oli yhteydessä lisääntyneisiin sairaspois-
saoloihin ja naimisissaolo taas vähäisempään määrään sairaspoissaoloja, kun taas naislääkäreillä 
näitä yhteyksiä ei löytynyt. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että lääkäreillä on tapana 
työskennellä sairaina, jonka voidaan olettaa laskevan työn tasoa. Samoin alkoholin käyttö näytti 
olevan ongelmana monilla mieslääkäreillä. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että työskentely 
sairaana ja itselle määrättyjen lääkkeiden käyttö on lääkäreillä varsin yleistä (Töyry, 2005; Töyry 
ym., 2000). Erityisen huolestuttavia ja äärimmäisiä heikentyneen terveyden ja hyvinvoinnin merk-
kejä ovat lääkärien ja erityisesti naislääkärien suuret itsemurhaluvut. Suomalaisten mieslääkärien 
itsemurhakuolleisuuden on raportoitu olevan yli kaksinkertainen verrattuna muihin ylempiin 
toimihenkilömiehiin ja naislääkärien itsemurhakuolleisuuden lähes nelinkertaisen verrattuna 
muihin ylempiin toimihenkilönaisiin (Lindeman, Laara, Vuori, & Lönnqvist, 1997). 

Vuonna 1997 toteutetun lääkärien työoloja ja kuormittuneisuutta selvittävän kyselytutki-
muksen mukaan fyysisiä rasitustekijöitä, väkivallan uhkaa ja henkistä väkivaltaa esiintyi lää-
kärin työssä selvästi enemmän kuin vastaavaan sosioekonomiseen asemaan kuuluvalla muulla 
väestöllä. Myöhemmin on huomattu työpaikkaväkivallan kohdistuvan erityisesti nuoriin, vielä 
erikoistumattomiin lääkäreihin. Lääkärit kohtaavat työpaikkaväkivaltaa kaikilla sektoreilla, mutta 
moninkertainen riski on mielenterveystyön ja päihdehuollon yksiköissä (Kajantie & Vänskä, 
2006). Lisäksi lääkärin työssä esiintyi vaihtelevasti koettuja kemiallisia, biologisia ja fysikaalisia 
altisteita (Töyry ym., 1999).

Työryhmän toiminnan huonon laadun, heikon oikeudenmukaisuuden johtamisessa ja 
vähäisten vaikutusmahdollisuuksien on havaittu lisäävän lääkärien halukkuutta jäädä eläkkeelle 
(Sutinen, Kivimäki, Elovainio, & Forma, 2005). Myös stressi ja heikko työtyytyväisyys ovat tärkeät 
eläkkeelle lähtöä lisäävät tekijät (Krause ym., 1997). Lääkäreiden työpaikanvaihtohalukkuutta 
taas on havaittu lisäävän korkean työperäisen stressin ja vähäisen työelämän laadun (Gardiner 
et al., 2005). 

Sairaanhoitajat
Hoitajapula on nykypäivän suuri ongelma sekä meillä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Hoita-
japulaa lisäävät henkilöstön jatkuva vaihtuvuus ja hoitajien halu vaihtaa työpaikkaa (Gauci-Borda 
& Norman, 1997). Tällöin tehokkuus ja tuottavuus heikkenevät ja poissaolot lisääntyvät (Cava-
nagh, 1989). Suuri vaihtuvuus myös lisää työpaikkaan jääneiden paineita sekä heikentää moraalia 
(Gauci-Borda & Norman, 1997). Suomalaisessa sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja-aineistossa 
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noin kolmannes oli halukas vaihtamaan alaa ja noin puolet työpaikkaa (Kuokkanen, Leino-Kilpi, 
& Katajisto, 2003; Kuokkanen, Suominen, Kukkurainen, Rankinen, & Irvine, 2007). 

Toisessa suomalaisessa hoitaja-aineistossa noin joka viides hoitaja oli halukas lähtemään 
työpaikastaan ja joka kuudes harkitsi alan vaihtoa (Laine, 2005). Hoitajien kokema voimakas 
työperäinen stressi on omiaan lisäämään heidän lähtöhalukkuuttaan (Shader, Broome, Broome, 
West, & Nash, 2001) kuten myös tyytymättömyys työhön (Taunton, Boyle, Woods, Hansen, & Bott, 
1997). Tyytymättömyys työhön on hyvin yleistä hoitajien keskuudessa, esimerkiksi Kanadassa 33 
prosenttia, Englannissa 36 prosenttia ja Skotlannissa 38 prosenttia hoitajista oli tyytymättömiä 
työhönsä (Aiken ym., 2001). On myös näyttöä, että kiusaaminen ja väkivalta työpaikalla voivat 
lisätä hoitajien halukkuutta työpaikan vaihtoon (Estryn-Behar ym., 2008; Farrell, Bobrowski, & 
Bobrowski, 2006; Nachreiner ym., 2007).

Sairaanhoitajat ovat ammattiryhmä, joka joutuu usein kohtaamaan työssään henkistä ja 
fyysistä väkivaltaa. Tehyn vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan joka kolmas hoitaja oli 
vuoden sisällä joutunut fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallaan ja kaksi kolmas-
osaa sanallisen nimittelyn, arvostelun tai uhkailun kohteeksi (Markkanen, 2000). Vuonna 2003 
sairaanhoitajaotoksesta yli kolmasosa oli joskus kokenut kiusaamista työkavereiden taholta ja 81 
prosenttia asiakkaiden taholta. Heistä henkistä kiusaamista oli kokenut yli puolet ja fyysistä kiu-
saamista 77 prosenttia (Saari ym., 2005). Englannissa 44 prosenttia hoitajista ilmoitti kokeneensa 
työpaikkakiusaamista edeltävän vuoden aikana (Quine, 2001), ja Yhdysvalloissa väkivaltaa koki 
vuosittain 13 prosenttia ja henkistä väkivaltaa 38 prosenttia hoitajista (Nachreiner, Gerberich, 
Ryan, & McGovern, 2007). 

Piispan ja Saarelan (1999) mukaan työpaikkaväkivallan suhteen riskiammatteja ovat erityi-
sesti hoitoalan ammatit sekä eräät sosiaalialan ammatit, samoin kuin vanginvartijan, poliisin, 
vartiointityön ja tarjoilijan ammatit. Esimerkiksi Suomessa vuoden aikana työväkivallan kohteeksi 
joutuneisiin naisiin lukeutui sairaanhoitajista 21 prosenttia, kun taas vastaava luku apteekkialal-
la oli 10 prosenttia, lainopillisessa työssä 11 prosenttia ja kauppa- ja myyntityössä 7 prosenttia 
(Oikeusministeriö, 2004).

Todennäköisemmin väkivallasta raportoivat ne, jotka kokevat enemmän työperäistä stressiä 
(Nachreiner ym., 2007) tai aikapaineita ja kuormittavuutta (Estryn-Behar ym., 2008). Kiusaamista 
kokeneiden hoitajien on havaittu olevan tyytymättömämpiä työhönsä, halukkaampia lähtemään 
työpaikasta, hermostuneempia ja masentuneempia kuin hoitajat, joita ei ole kiusattu (Quine, 
2001). Työpaikkakiusaamisen on todettu vaikuttavan negatiivisesti myös suomalaisen sairaa-
lahenkilöstön terveyteen (Kivimäki ym., 2003) ja sairauspoissaoloihin (Kivimäki, Elovainio, & 
Vahtera, 2000). 

Tutkimuksen tarkoitus
Nyt raportoitavan Lääkärien ja sairaanhoitajien hyvinvointi ja terveys -tutkimuksen tavoitteena 
oli laajasti selvittää työn psykososiaalisten riskitekijöiden, kuten työkuormituksen, työn vaikutus-
mahdollisuuksien ja johtamisen oikeudenmukaisuuden, vaikutuksia lääkärien ja sairaanhoitajien 
hyvinvointiin, työskentelyhalukkuuteen ja eläkkeelle jääntiin. Lisäksi pyrimme tunnistamaan 
erityiset riskiryhmät kuten esimerkiksi paljon päivystävät, huonot elämäntavat omaavat, heikon 
terveyden ja työkyvyn omaavat, työttömyysperiodeja omaavat, työpaikkaväkivaltaa kokevat, stres-
saantuneet ja unihäiriöiset. Pyrimme tunnistamaan mahdollisia työn psykososiaalisia tekijöitä, 
kuten työn vaikutusmahdollisuudet, organisaation oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen tuki, jotka 
saattaisivat lieventää näiden edellä mainittujen tekijöiden negatiivisia vaikutuksia.
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AINEISTO JA MENETELMÄT

Tämä tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa yhdistetään rekisteri- ja kyselytietoja mahdolli-
simman luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi suomalaisten lääkärien ja sairaanhoitajien työstä 
ja hyvinvoinnista. Hanke on käsitelty Stakesin eettisessä toimikunnassa ja tutkimukselle on saatu 
Sosiaali- ja terveysministeriön lupa. Kyselytutkimusosion aineisto koottiin loppuvuoden 2006 ja 
alkuvuoden 2007 aikana postikyselynä.  Lomakkeiden postituksesta ja optisesta tallennuksesta 
huolehti MailService Oy. Lääkärien perusjoukon muodostivat 1943 syntyneet ja sitä nuoremmat, 
kotimaassa työssä olevat lääkärit (n = 15 889). Näistä noin joka kolmannelle satunnaisotannalla 
valitulle lääkärille lähetettiin kyselylomake (n = 5 000). Osoitteet poimittiin Lääkäriliiton rekiste-
ristä. Kolmen kyselykierroksen jälkeen vastauksia saatiin 2 841 (vastausprosentti 56,8). Tutkimus-
aineisto on edustava iän, sukupuolen ja päätoimipaikan suhteen. Sairaanhoitajien perusjoukon 
muodostivat kaikki 1943 syntyneet ja sitä nuoremmat sairaanhoitajaksi joskus valmistuneet joiden 
tiedot löytyivät Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (TERHIKKI). Näistä 
poimittiin 5 000 henkilön satunnainen otos. Osoitteet hankittiin Väestörekisterikeskuksesta. 
Kolmen kyselykierroksen jälkeen vastauksia saatiin 2 152 (43 %). 

Henkilöstökyselyllä tiedusteltiin ensinnäkin vastaajien demografisia tietoja ja työsuhteen 
tietoja, kuten esimerkiksi pääasiallinen toimi (esim. lääkäri, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, yli-
lääkäri), toimipaikka, työsuhteen laatu, erikoistuminen, tehdyt työtunnit, päivystykset, ylityöt, 
työaika, kokonaiskuormitus, yms. Toiseksi kyselyllä kartoitettiin työn psykososiaalisia tekijöitä, 
kuten vaikutusmahdollisuuksia työssä (Karasek, 1985), johtamista ja oikeudenmukaisuusko-
kemuksia (Colquitt, 2001), ryhmätyön toimivuutta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 
vaikeuksia sekä työssä ja organisaatioissa tapahtuneita muutoksia. Kolmanneksi kyselyllä kar-
toitettiin työtyytyväisyyttä (Hackman & Oldham, 1974), stressiä, itse arvioitua terveyttä (Idler & 
Benyamini, 1997), psyykkisiä oireita (Goldberg & Williams, 1988), tuki- ja liikuntaelinvaivoja, 
pitkä-aikaissairastavuutta sekä sydän- ja verisuonisairastavuutta, sairauspoissaoloja, työpaikan 
vaihtohalukkuutta, halukkuutta jäädä eläkkeelle, työkykyä (Idler & Benyamini, 1997) ja itsemur-
ha-ajatuksia (Töyry ym., 1999). Neljänneksi kyselyssä kysyttiin fyysisen ja henkisen väkivallan 
uhkaa, terveyskäyttäytymistä ja biologisia terveysriskejä (alkoholinkäyttö, tupakointi, ylipaino, 
liikunnan puute, univaje) (Ekelund, Lichtermann, Järvelin, & Peltonen, 1999; Kaprio ym., 1987; 
Kujala, Kaprio, Sarna, & Koskenvuo, 1998) sekä persoonallisuuden piirteitä, kuten vihamielisyyttä 
ja optimismia, Tutkimuksessa käytettiin tietoja Terveydenhuollon keskusrekisteristä (TERHIKKI), 
Hoitoilmoitusrekisteristä (HILMO) ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, joista saatiin muun 
muassa tiedot terveyspalveluiden käytöstä, työttömyyskausista ja kuolleisuudesta. 

Eri muuttujien jakaumia katsottiin prosenttiosuuksina ja joidenkin muuttujien eroja eri 
ikäryhmissä ja eri toimipaikoissa vertailtiin varianssianalyysillä. Eri muuttujien välisiä yhteyksiä 
tutkittiin regressioanalyysein, kovarianssianalyysein ja logistisilla regressioilla.
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TULOKSET

Lääkärien hyvinvointi ja terveys
Kyselyyn vastanneista lääkäreistä naisia oli 59 prosenttia. Vastanneiden mieslääkärien keski-ikä oli 
49 vuotta ja naislääkärien 44 vuotta. Naiset työskentelivät miehiä useammin terveyskeskuksissa 
ja miehet taas naisia useammin sairaaloissa. Johtavia virkoja mieslääkäreillä oli naislääkäreitä 
useammin. Päätoimisesti yksityisellä työnantajalla tai ammatinharjoittajana työskenteli hiukan 
suurempi osuus miehistä (24 %) naisiin verrattuna (19 %). Ammatinharjoittajana toimi 11 % lää-
käreistä ja vuokralääkäreinä oli päätoimisesti hyvin harva. Kaikista lääkäreistä suurin osa ilmoitti 
erikoistuneensa ja miehistä selvästi naisia suurempi osuus oli erikoistunut. Suurin erikoisala oli 
edelleen yleislääketieteen erikoisala. Työvoiman ulkopuolella lääkäreistä oli 4 %.

Kaikista vastaajista noin puolet ilmoitti päivystävänsä ja osuus on suhteellisen sama mies- 
ja naislääkäreillä. Mieslääkärien kokonaistyöaika oli 46.1 tuntia viikossa (ilman työmatkoihin 
kulutettua aikaa 42.9 tuntia/viikko) ja naislääkärien 43,9 tuntia viikossa (ilman työmatkoihin 
kulutettua aikaa 39.3 tuntia/viikko). 

Fyysisen väkivallan tai sillä uhkaamisen esiintyvyys on lääkäreillä suhteellisen korkea, 
sillä 14 % kaikista vastaajista ilmoitti kokeneensa fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua viimeisen 
vuoden aikana (taulukko 1). Kerran kuussa tai useammin vastaavia kokemuksia oli ollut lähes 
2 % vastaajista, mutta viikoittain vastaavia kokemuksia ei ollut kenelläkään vastaajista. Fyysistä 
väkivaltaa tai sillä uhkaamista koettiin hiukan useammin päivystyksessä kuin muuna työaikana. 
Tässä miesten ja naisten välillä oli selvä ero. Miehet näyttivät joutuvan fyysisen väkivallan tai sillä 

TauLukko 1. Lääkärien kokema fyysinen ja henkinen väkivalta (N = 2 841) (%)

Naiset Miehet Kaikki Chi-square p

Väkivalta tai uhkatilanteita 
kokenut

24.97 < .001

  ei koskaan 37,4 44,7 40,5

  ei joka vuosi 47,0 44,1 45,7

  1–2 kertaa vuodessa 14,1 9,2 12,1

  1–3 kertaa kuukaudessa 1,4 1,6 1,4

  kerran viikossa tai useammin 0,1 0,4 0,2

Väkivaltatilanne yleensä 4.59 .032

  Päivystyksessä 56,1 61,6 58,2

  Muulloin 43,9 38,4 41,8

Henkinen väkivalta ja kiusaa-
minen työssä

27.87 < .001

  En ole kokenut 78,0 83,4 80,2

  Kyllä tällä hetkellä 4,1 5,7 4,8

  Kyllä aiemmin 17,9 10,9 15,0

Kenen taholta henkinen 
väkivalta

  Työtoverit 16,4 11,9 14,7 10.65 .001

  Potilaat 4,1 2,3 3,4 6.47 .011

  Potilaiden omaiset 3,6 2,4 3,1 3.15 .076



12 Stakes, Raportteja 35/2008

Lääkärien ja sairaanhoitajien hyvinvointi ja terveys – laaja kohorttitutkimus -hankkeen loppuraportti

uhkailun kohteeksi naisia useammin päivystyksessä. Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuminen 
oli edelleen yleisintä mielenterveystoimistoissa, terveyskeskuksissa sekä sairaaloissa. Henkistä 
väkivaltaa nykyisin tai aiemmin oli kokenut 20 % lääkäreistä ja naisista hiukan suurempi osuus 
kuin miehistä. Henkisen väkivallan kohteeksi joutuneista suurin osa oli kokenut henkistä väki-
valtaa työtovereiden taholta ja vain suhteellisen harvat (3 %) potilaiden tai potilaiden omaisten 
(3 %) taholta. 

Lääkärien tupakointi on suhteellisen harvinaista ja mieslääkäreistä tupakoi säännöllisesti 
6,6 % ja naislääkäreistä 2,8 %. Mieslääkäreistä harrasti vapaa-ajan liikuntaa kaksi kertaa tai 
useammin viikossa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hikoili ja hengästyi 61,8 %. 
Naislääkäreillä vastaava luku olivat 59,9 %. Vähemmän kuin kerran viikossa liikuntaa harrastavia 
oli mieslääkäreistä 12,6 % ja naislääkäreistä 14 %.

 Mieslääkärien painoindeksin keskiarvo oli 25,4 ja naisilla vastaavasti 23,5. Vähintään lievästi 
ylipainoisia (BMI > = 25) oli mieslääkäreistä 49,5 % ja naislääkäreistä 25,2 %. Luvut ovat kuitenkin 
edelleen pienemmät kuin työssäkäyvällä väestöllä keskimäärin (työssä käyvän miehen keskiarvo 
on 54,3 % ja naisen 37,6 %). Merkittävästi ylipainoisia (BMI > = 30) oli mieslääkäreistä 7,6 % 
ja naislääkäreistä 5,5 %. Vuonna 2006 34,4 % mieslääkäreistä ja 10,8 % naislääkäreistä ilmoitti 
juovansa vähintään kuusi ravintola-annosta kerralla kerran kuussa tai useammin. Mieslääkärien 
keskimääräinen alkoholinkulutus oli 2006 140 g puhdasta alkoholia ja naisten 61 g viikossa. 

Lääkärien itse-arvioitu työkyky oli keskimäärin 8,6, kun maksimi on 10. Naisten ja miesten 
välillä ei ollut juurikaan eroa. Koko väestöön verrattuna lääkärien työkyky on siis vähintään 
kohtalainen varsinkin suhteutettuna ikään ja koulutustasoon (Terveys 2000). Vastaajista 76 % 
ilmoitti terveytensä hyväksi tai melko hyväksi eikä sukupuolieroja juurikaan ollut. Vastaava osuus 
koko väestössä on miehillä 66,7 % ja naisilla 71,5 %.   

Lääkäreistä kuitenkin peräti lähes 20 % oli joka ajatellut, ajatellut vakavasti tai yrittänyt itse-
murhaa (taulukko 2). Tässä ei ollut juurikaan eroa sukupuolten välillä. Luvut ovat hämmästyttävän 
suuria ja ne ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla verrattuna aiempaan lääkäritutkimukseen. 
Vastaajista 48 % oli käynyt työterveyshuollossa kolmen viimeisen vuoden aikana ja naiset hiukan 

TauLukko 2. Lääkärien hyvinvointi, terveys ja työterveyspalvelut (N = 2 841) (%)

Naiset Miehet Kaikki Chi-square p

Oletko suunnitellut itsemurhaa 1.12 .773

  En koskaan 80,4 81,2 80,7

  Olen ajatellut 18,1 17,2 17,7

  Olen vakavasti suunnitellut 0,9 1,2 1,0

  Olen yrittänyt 0,6 0,4 0,6

Työterveyshuollon käyttö 23.81 <.001

  On käyttänyt 51,2 43,2 48,0

  Ei ole käyttänyt 42,6 52,0 46,4

  Ei ole työterveyshuoltoa 6,2 4,8 5,6

Sairaslomalla viimeisen vuoden 
aikana

57.82 <.001

  Ollut 49,9 34,9 43,6

  Ei ollut 50,1 65,1 56,4

Sairaana töissä viimeisen vuoden 
aikana

23.99 <.001

  Ollut 69,1 60,8 65,6

  Ei ollut 30,9 39,2 34,4
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miehiä useammin. Noin 6 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ollut järjestettyä työterveyshuoltoa. 
Vuonna 2006 noin 44 % lääkäreistä oli ollut sairaslomalla viimeisen 12 kuukauden aikana. Peräti 
69 % mieslääkäreistä ja 60 % naislääkäreistä ilmoitti olleensa viimeisen 12 kuukauden aikana 
sairaana töissä. Keskimäärin lääkärit työskentelivät oman ilmoituksensa mukaan 10 päivää 
vuodessa sairaana.   

Lääkärien kuolleisuus
Lääkärien kokonaiskuolleisuus 1981–2001 oli noin kaksinkertainen verrattuna muuhun tervey-
denhuollon henkilöstöön (taulukko 3). Lääkäreillä oli myös lisääntynyt riski kuolla itsemurhiin 
(hazard ratio: 3.88, 95% CI 2.24 to 6.75). Terveydenhuollon henkilöstöllä, joilla oli ollut pitkiä 
sairauspoissaoloja, oli 3,6-kertainen yleinen kuolleisuusriski ja 4,8-kertainen itsemurhakuollei-
suusriski verrattuna niihin joilla ei ollut pitkiä sairaspoissaoloja. 

TauLukko 3. ammatillisen statuksen (lääkäri vs. muut) ja pitkäaikaisten sairauspoissaolojen yhteydet kuollei-
suuteen 1981–2001

Ei adjustointeja Adjustoitu iällä ja 
terveyspalvelujen käytöllä

HR ��% CI HR ��% CI

Yleinen kuolleisuus 

   Muut terveydenhuollon 
   ammattilaiset

1.00 1.00

   Lääkärit 1.96 1.60, 2.39 2.02 1.66, 2.47

   Ei pitkäaikaisia sairauspoissaoloja 1.00

   On pitkäaikaisia sairauspoissaoloja 3.61 2.91, 4.47

Itsemurhakuolleisuus

   Muut terveydenhuollon 
   ammattilaiset

1.00 1.00

   Lääkärit 2.84 1.65, 4.89 3.88 2.24, 6.75

   Ei pitkäaikaisia sairauspoissaoloja 1.00

   On pitkäaikaisia sairauspoissaoloja 4.80 2.98, 7.74

Lääkärien lähtöhalukkuus, halukkuus jäädä eläkkeelle ja 
psyykkinen rasittuneisuus
Lääkärit, jotka päivystivät enemmän kuin 40 tuntia kuukaudessa kokivat enemmän psyykkistä 
rasittuneisuutta kuin vähemmän päivystävät lääkärit (F = 3.09, p = 0.046). Rasittuneiksi kokivat 
itsensä myös lääkärit, joilla oli kaksi tai useampi elämäntapariskitekijä (tupakointi, ylipaino, liika 
alkoholinkäyttö ja vähäinen liikunta) (F = 8.89, p < 0.001). Päivystyksen ja riskitekijöiden määrällä 
oli yhteisvaikutuksia selitettäessä lääkäreiden lähtöhalukkuutta (F = 4.14, p = 0.002): lääkärit, 
jotka päivystivät enemmän kuin 40 tuntia viikossa ja joilla oli kaksi tai useampia riskitekijöitä 
olivat halukkaampia lähtemään työstään kuin muut lääkärit (kuvio 1).
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kuVIo 1. Päivystyksen ja elämäntapariskien määrän yhteisvaikutus selittämässä lääkärien lähtöhalukkuutta

Korkea psyykkinen rasittuneisuus (OR 1.26, 95 % CI 1.21–1.32) ja univaikeudet (OR 1.23, 
95 % CI 1.18–1.29) olivat yhteydessä suurempaan halukkuuteen vaihtaa lääkärin ammatti jo-
honkin muuhun ammattiin, kun taas paremmat vaikutusmahdollisuudet työssä (OR 0.86, 95 % 
CI 0.83–0.90) olivat yhteydessä vähäisempään halukkuuteen vaihtaa ammattia. Vaikutusmah-
dollisuuksilla oli merkitseviä yhteisvaikutuksia sekä psyykkisen rasittuneisuuden (χ2 = 6.36, p = 
0.012) että univaikeuksien (χ2 = 6.16, p = 0.013) kanssa selitettäessä ammatinvaihtohalukkuutta: 
Hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä pystyivät vähentämään ammatinvaihtohalukkuutta, joka 
oli yhteydessä psyykkiseen rasittuneisuuteen tai univaikeuksiin (kuviot 2 ja 3).
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kuVIo 3. Vaikutusmahdollisuuksien ja univaikeuksien yhteisvaikutukset selittämässä lääkärien ammatinvaih-
tohalukkuutta

Itse-arvioitu heikko terveys (OR = 2.17, 95 % CI = 1.84–2.56), alhainen työkyky (OR 2.18, 
95 % CI 1.12–1.46), sairaslomat (OR 1.28, 95 % CI 1.12–1.46), vähäiset vaikutusmahdollisuudet 
työssä (OR 1.71, 95 % CI 1.50–1.95) ja organisaation epäoikeudenmukaisuus (OR 1.27, 95 % CI 
1.17–1.39) olivat kaikki itsenäisesti yhteydessä korkeampaan halukkuuteen jäädä eläkkeelle. Myös 
terveysindikaattoreiden ja psykososiaalisten riskitekijöiden yhteisvaikutukset olivat merkitseviä: 
Vähäiset vaikutusmahdollisuudet vahvistivat heikon terveyden (χ2 = 8.39, p = 0.004) ja huonon 
työkyvyn (χ2 = 4.97, p = 0.026) yhteyksiä eläkkeellejääntihalukkuuteen (kuviot 4 ja 5). Organisaa-
tion epäoikeudenmukaisuus taas vahvisti heikon terveyden (χ2 = 7.06, p = 0.008) ja sairaslomien 
(χ2 = 6.05, p = 0.014) yhteyksiä halukkuuteen jäädä eläkkeelle (kuviot 6 ja 7). 
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kuVIo 4. Vaikutusmahdollisuuksien ja itse-arvioidun terveyden yhteisvaikutukset selittämässä lääkärien haluk-
kuutta jäädä eläkkeelle
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kuva 5. Vaikutusmahdollisuuksien ja työkyvyn yhteisvaikutukset selittämässä lääkärien halukkuutta jäädä 
eläkkeelle.
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kuva 6. Epäoikeudenmukaisuuden ja itse-arvioidun terveyden yhteisvaikutukset selittämässä lääkärien haluk-
kuutta jäädä eläkkeelle.

kuva 7. Epäoikeudenmukaisuuden ja sairaspoissaolojen yhteisvaikutukset selittämässä lääkärien halukkuutta 
jäädä eläkkeelle.
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Lääkärien vuoden 2006 tuloksien vertailua aiempiin 
tutkimuksiin
Lääkärien sairauslomien määrä lisääntyi vuosien 1987 ja 2006 välillä. Osin tämä johtui siitä, että 
sairauslomilla olleiden sairauslomien keskimääräinen kesto pidentyi (1987 keskiarvo 10,7 pv ja 
2006 keskiarvo 13,3 päivää) ja osin siitä, että sairauslomalla olleiden lääkärien osuus kasvoi (1987 
33,8 % ja 2006 43,5 %, OR 1.67, 95 % CI 1.46–1.9). Naisilla sairaspoissaolot olivat yleisempiä 
kuin miehillä. Pitkäaikainen sairaus, työtyytymättömyys ja alkoholin käyttö olivat yhteydessä 
sairaspoissaoloihin. Selkävaivojen yleisyys nousi lääkäreillä vuodesta 1997 (19,7 %) vuoteen 2006 
(23,8 %). Myös korkea verenpaine, astma ja diabetes yleistyivät tuona ajanjaksona. Sekä vuosina 
1997 että 2006 itse-lääkintä oli lääkäreillä yleistä. Esimerkiksi vuonna 2006 selkävaivojaan lää-
kitsi itse 82 prosenttia, korkeaa verenpainetta 59 prosenttia, astmaa 73 prosenttia ja diabetesta 24 
prosenttia. Lääkärien kokemat vaarat olivat pysyneet ennallaan tai vähentyneet vuosien 1997 ja 
2006 välillä. Suurimmaksi vaaraksi työssä koettiin loppuun palaminen; sen vaaraa vuonna 1997 
koki 22 prosenttia ja 16,5 prosenttia vuonna 2006. Väkivallan pelkoa kokevien määrä väheni 8,4 
prosentista 4,5 prosenttiin. Varsinkin terveyskeskuksissa oli väkivallan pelko vähentynyt (14,5 
prosentista 8,2 prosenttiin).

Sairaanhoitajien hyvinvointi ja terveys
Taulukossa 4 (s. 18) näkyvät perustiedot kyselyyn vastanneista. Kyselyyn vastanneista 95 pro-
senttia oli naisia ja keski-ikä oli 42 vuotta. Yleisimmät koulutukset olivat erikoissairaanhoitaja, 
sairaanhoitaja AMK ja sairaanhoitaja. Yli puolet vastanneista toimi sairaanhoitajan tehtävissä ja 
yleisimmät työpaikat olivat sairaalat ja perusterveydenhuolto.

Virkasuhteessa oli 21.6 prosenttia vastaajista ja työsuhteessa 67 prosenttia (taulukko 5, s. 19). 
Päivätyö oli yleisin työaikamuoto, mutta kolmivuorotyö oli myös yleistä. Suurin osa oli pysyvässä 
kokopäivätyössä, määräaikaista kokopäivätyötä teki 13 prosenttia vastaajista. Nykyisen palvelus-
suhteen kesto vaihteli hyvin tasaisesti: 12 prosenttia oli ollut alle vuoden nykyisessä työssä kun 
taas 18 prosenttia oli ollut yli 20 vuotta. Työttömänä viimeisen 12 kuukauden aikana oli ollut 5 
prosenttia vastaajista ja heistä noin puolella työttömyys oli kestänyt 1–6 kuukautta.
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TauLukko 4. Sairaanhoitajien perustiedot (N = 2 152)

Sukupuoli, %

  Naiset 95.3

  Miehet 4.7

Keski-ikä, v 42.3

Koulutus, %

  Sairaanhoitaja 18.8

  Terveydenhoitaja 11.7

  Erikoissairaanhoitaja 20.7

  Sairaanhoitaja, AMK 19.9

  Terveydenhuollon/terveystieteiden maisteri 2.9

  Kätilö 3.9

  Ensihoitaja, AMK 0.4

  Sairaanhoitaja + jokin muu erikoisala 11.9

  Muu 8.8

  Ei tiedossa 0.9

Virkanimike tai työtehtävä, %

  Sairaanhoitaja 54.7

  Terveydenhoitaja 7.7

  Apulaisosastonhoitaja 2.7

  Osastonhoitaja 5.8

  Ylihoitaja 0.5

  Johtava ylihoitaja 0.2

  Kätilö 3.1

  Ensihoitaja 0.4

  Muu 14.5

  Ei tiedossa 10.4

Nykyinen työpaikka, %

  Sairaala 41.8

  Vanhustenhuolto 19.6

  Perusterveydenhuolto (poislukien vanhustenhuolto) 10.6

  Muu 28.0
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TauLukko 5. Sairaanhoitajien palvelussuhdetietoja (%) (N = 2 152) 

Nykyinen palvelussuhde

  Virka 21,6

  Toimi 67,0

  Yksityisyrittäjä 1,4

  Ei tiedossa 10,0

Työmuoto

  Päivätyö 41,1

  Kaksivuorotyö 16,1

  Kolmivuorotyö 34,1

  Muu 5,2

  Ei tiedossa 3,5

Nykyinen työllisyystilanne

  Pysyvä kokopäivätyö 66,9

  Määräaikainen kokopäivätyö 13,4

  Pysyvä osa-aikatyö 2,4

  Määräaikainen osa-aikatyö 2,2

  Kotona tilapäisesti 7,0

  Muu 13,0

  Ei tiedossa 1,4

Nykyisen palvelussuhteen kesto

  Alle vuosi 12,2

  1–2 vuotta 15,3

  3–10 vuotta 34,7

  11–20 vuotta 19,8

  Yli 20 vuotta 18,0

Onko ollut työttömänä viimeisen 12 kk aikana

  Ei 95,0

  Kyllä 5,0

    Jos vastasi kyllä niin kauanko? 

          Alle kuukauden 42,2

          1-6 kuukautta 48,0

          7-12 kuukautta 9,8

Vastaajien psyykkinen, rasittuneisuus, itse arvioitu terveys, työkyky ja työtyytyväisyys eri 
toimipaikoittain löytyvät kuviosta 8 (s. 20). Vastaajien työkyky oli asteikolla nollasta kymmeneen 
8,4. Sairaanhoitajista suurin osa ilmoitti terveytensä hyväksi tai melko hyväksi. Vastaajien työtyy-
tyväisyyden keskiarvo oli 5,5 asteikon ollessa yhdestä seitsemään. Psyykkisen rasittuneisuuden 
keskiarvo oli 2,0 (asteikko 1–4). Kuten kuvasta 8 näkyy, oli psyykkinen rasittuneisuus yleisintä 
vanhustenhuollossa, jossa työkyky ja terveys olivat heikoimmat ja työtyytyväisyys vähäisintä. 
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kuVIo 8. Sairaanhoitajien psyykkinen rasittuneisuus, itse-arvioitu hyvä terveys, työkyky ja työtyytyväisyys eri toimipaikoittain

Työkyky (0–10)

7,5

8

8,5

9

Sairaalat Perus-
terveyden-

huolto

Vanhusten-
huolto

Muu

Työtyytyväisyys (1–7)

4,5

5

5,5

6

Sairaalat Perus-
terveyden-

huolto

Vanhusten-
huolto

Muu

Psyykkinen rasittuneisuus (1–4)

1,5

2

2,5

Sairaalat Perus-
terveyden-

huolto

Vanhusten-
huolto

Muu

Hyvä terveys (1-5)

3

3,5

4

4,5

5

Sairaalat Perus-
terveyden-

huolto

Vanhusten-
huolto

Muu
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Työterveyshuoltoa oli viimeisen kolmen vuoden aikana käyttänyt lähes 80 prosenttia vas-
taajista (taulukko 6) Sairaslomalla oli viimeisen vuoden aikana ollut 69 prosenttia ja sairaana 
työssä noin puolet vastaajista. Niistä jotka ilmoittivat olleensa sairauslomalla, keskimääräinen 
sairauslomapäivien määrä vuodessa oli 19. Keskimäärin vastaajat työskentelivät oman ilmoituk-
sensa mukaan 11 päivää vuodessa sairaana. Itsemurhaa oli ajatellut tai yrittänyt 15 prosenttia 
vastaajista.

TauLukko 8. Sairaanhoitajien hyvinvointi, terveys ja työterveyspalvelut (%) (N = 2 152)

Työterveyshuollon käyttö viimeisen 3 vuoden aikana

  On käyttänyt 79,6

  Ei ole käyttänyt 19,1

  Ei ole työterveyshuoltoa 1,3

Sairaslomalla edeltäneen vuoden aikana

  On ollut 68,9

  Ei ole ollut 31,1

Sairaana töissä edeltäneen vuoden aikana

  On ollut 51,0

  Ei ole ollut 49,0

Itsemurha-ajatuksia

  Ei koskaan 84,9

  On ajatellut 13,2

  On vakavasti suunnitellut 1,3

  On yrittänyt 0,5

Taulukosta 7 (s. 22) löytyvät vastaukset koskien kysymyksiä halukkuudesta siirtyä eläkkeelle 
kaikilla sairaanhoitaja vastaajilla ja eri toimipaikoittain sekä ikäryhmittäin. Noin neljäsosa vas-
taajista oli halukas siirtymään eläkkeelle jos voisi valita eläkkeen tai työn välillä ja 37 prosenttia 
siirtyisi osa-aikatyöhön. Vain 29 prosenttia jatkaisi työntekoa kokopäiväisesti vastaavassa tilantees-
sa. Eläkkeelle siirtymistä oli vakavasti harkinnut kuitenkin vain 3 prosenttia ja eläkettä hakenut 
2 prosenttia. Vanhustenhuollossa oli enemmän halukkuutta siirtyä eläkkeelle sekä useampi oli 
harkinnut vakavasti eläkkeen hakemista. Vanhemmat vastaajat, kuten voidaan olettaakin, har-
kitsivat enemmän eläkkeen hakemista kuin nuoremmat.
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Taulukko 7. Sairaanhoitajien kokema halukkuus jäädä eläkkeelle (%) (N = 2 152)

Kaikki Toimipaikoittain Ikäryhmittäin

Sairaala

(n = ���)

Vanh.-
huolto 

(n = �21)

Perus-
terv.-

huoltoa 
(n = 22�)

Muu 

(n = 60�)

F p Alle �� 

(n = 612)

��–�0 

(n = ���)

yli �0 

(n = 6��)

F p

Jos voisi valita työn tai eläkkeen välillä 2,69 0,045 0,59 0,556

  Jatkaisi työntekoa
  kokopäiväisesti

28,8 25,9 31,0 28,7 32,0 34,7 27,1 25,7

  Jatkaisi työntekoa 
  osa-aikaisesti

36,8 37,9 32,2 38,6 37,8 29,1 41,6 37,5

  Siirtyisi eläkkeelle 22,5 22,8 27,6 20,6 19,2 16,8 20,0 31,5

  Ei osaa sanoa 11,8 13,5 9,3 12,1 11,0 19,4 11,3 5,3

Onko harkinnut eläkkeen hakemista 4,01 0,007 136,32 < 0,001

  Ei 89,2 91,4 86,3 87,2 88,9 98,8 95,1 71,6

  Käväissyt mielessä 5,6 4,9 5,7 6,4 6,1 0,5 3,4 13,7

  Harkinnut vakavasti 3,1 2,6 4,7 3,2 2,8 0,5 0,5 9,2

  On hakenut 2,1 1,2 3,2 3,2 2,2 0,2 0,9 5,5

a poislukien vanhustenhoitotyö
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Vastaajista oli joskus tupakoinut säännöllisesti 30 prosenttia ja tällä hetkellä säännöllisesti 
tupakoi 12 prosenttia (taulukko 8). Vastaajista hieman vajaa viidesosa ilmoitti juovansa kerran 
kuussa tai useammin vähintään kuusi ravintola-annosta kerralla. Vastaajien keskimääräinen 
alkoholinkulutus oli puhtaaksi alkoholiksi muunnettuna 50 grammaa viikossa ja 16 prosenttia 
koki joskus juoneensa kohtuuttomasti. Vastaajien painoindeksin (body mass index, BMI) keski-
arvo oli 25,3 kg/m2. Vähintään lievästi ylipainoisia (BMI ≥ 25) oli 45,5 prosenttia vastaajista ja 
merkittävästi ylipainoisia (BMI ≥ 30) 13,5 prosenttia. Vapaa-ajan liikuntaa, niin että hengästyi, 
harrasti kaksi kertaa viikossa tai useammin 60 prosenttia vastaajista ja vähemmän kuin kerran 
viikossa harrastavia oli 12 prosenttia. 

Taulukko 8. Sairaanhoitajien terveyskäyttäytyminen (%) (N = 2 152)

Tupakoitko tai oletko joskus tupakoinut säännöllisesti? 

  Kyllä 30,4

  En 69,6

Tupakoi tällä hetkellä säännöllisesti

  Kyllä 11,6

  Ei 88,4

Kuinka usein alkoholia 6 annosta tai enemmän kerralla? 

  Harvoin tai ei koskaan 54,8

  2–6 kertaa vuodessa 27,2

  Kerran kuukaudessa 9,4

  2–3 kertaa kuukaudessa 5,9

  Kerran viikossa 2,4

  Kaksi kertaa viikossa tai useammin 0,3

Oletko joskus ajatellut juovasi kohtuuttomasti alkoholia? 

  Kyllä 15,6

  En 84,4

Kuinka usein liikut vapaa-ajallasi niin että hengästyt?

  En koskaan 3,4

  Kerran kuukaudessa 9,0

  Kerran viikossa 28,0

  2–3 kertaa viikossa 41,7

  4–6 kertaa viikossa 14,4

  Päivittäin 3,5

Työttömyyden ja terveyden väliset yhteydet 
hoitohenkilökunnalla
Hoitohenkilökunnalla jolla oli ollut työttömyysjaksoja (vuosina 1990–1997) oli pienempi riski 
hoitojaksoihin (vuosina 1998–2001) tuki- ja liikuntaelin vaivojen vuoksi sekä miehillä (OR = 
0.74, 95 % CI = 0.60, 0.89) että naisilla (OR = 0.82, 95 % CI = 0.76, 0.89) kuin niillä, joilla ei ollut 
työttömyysjaksoja. Työttömyysriski (2000–2002) oli suurempi niillä joilla oli ollut hoitojaksoja 
(1996–1999) mielenterveysongelmien vuoksi sekä miehillä (OR = 2.54, 95 % CI = 1.44, 4.48) että 
naisilla (OR = 1.65, 95 % CI = 1.33, 2.04). Naisilla myös hoitojaksot ruoansulatuselinvaivojen 
vuoksi lisäsivät myöhempää työttömyysriskiä (OR = 1.17, 95 % CI = 1.04, 1.31).
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PÄÄTELMÄT

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvointiin on 
panostettava voimakkaasti. Tulostemme perusteella näyttäisi siltä, että työn psykososiaaliset tekijät 
tulevat olemaan keskeisellä sijalla tässä pyrkimyksessä. Vaikutusmahdollisuudet ja organisaation 
oikeudenmukaisuus voivat vähentää stressin ja terveysongelmien negatiivisia vaikutuksia.

Lääkärien itsemurha-ajatusten yleisyys verrattuna muuhun väestöön oli hälyttävällä tasolla. 
Lääkäreillä oli myös kaksinkertainen yleinen kuolleisuusriski ja 3,9-kertainen itsemurhakuol-
leisuusriski verrattuna muuhun terveydenhuollon henkilöstöön vaikka ikä ja pitkäaikaiset 
terveyspoissaolot oli otettu huomioon. Päivystysten suuri määrä ja kielteiset terveyteen liittyvät 
elintavat lisäsivät lääkäreiden stressiä. Lääkärit, jotka sekä päivystivät paljon että omasivat kielteiset 
elintavat, olivat halukkaampia vaihtamaan työtänsä kuin muut. Myös korkea stressin määrä ja 
univaikeudet lisäsivät lääkärien halukkuutta ammatin vaihtoon. Tulostemme mukaan vaikutus-
mahdollisuuksien lisääminen voisi vähentää rasittuneiden ja univaikeuksista kärsivien lääkärien 
lähtöhalukkuutta. Heikko terveys, alhainen työkyky ja sairaspoissaolot lisäsi lääkäreillä todennä-
köisyyttä hakeutua eläkkeelle, mutta tässäkin tapauksessa vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
ja oikeudenmukaisempi johtaminen pystyivät vähentämään eläköitymishalukkuutta.

Lääkärit tulisi huomioida erityisenä ammattiryhmänä jonka terveyteen ja mielenterveyteen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Lääkärikunnan ikääntymisen vuoksi olisi tärkeää saada työ-
elämä houkuttelevammaksi ikääntyville lääkäreille ottaen huomioon jo nykyisen lääkärivajeen ja 
ennustetun vajeen monien alojen erikoislääkäreistä (Kajantie, Halila, Ihalainen, & Vänskä, 2006). 
Meidän tuloksemme ja esimerkiksi Sutisen ja kumppanien (2005) tutkimus tuovat näyttöä että 
lääkäreiden hyvinvointia, eläkkeelle lähtöä ja työpaikan vaihtoja voitaisiin vähentää esimerkiksi 
lisäämällä oman työn vaikutusmahdollisuuksia ja johtamisen oikeudenmukaisuutta. 

Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten mukaan hoitajat ovat työhönsä yleensä tyy-
tyväisiä (Kuokkanen ym., 2003; Kuokkanen ym., 2007). Asia on osittain ristiriidassa sen kanssa, 
että halukkuus siirtyä eläkkeelle tai osa-aikatyöhön oli melko suuri. Noin neljäsosa vastaajista 
oli halukas siirtymään eläkkeelle jos voisi valita eläkkeen tai työn välillä ja 37 prosenttia siirtyisi 
osa-aikatyöhön. Vain 29 prosenttia jatkaisi työntekoa kokopäiväisesti, jos olisi mahdollisuus valita 
työnteon tai eläkkeen välillä. 

Sairaanhoitajien työllisyystilanne, samoin kuin lääkärien, on hyvä. Sairaanhoitajien työkyky, 
itse-arvioitu terveys ja työtyytyväisyys ovat varsin hyvällä tasolla, mutta vanhustenhuolto on 
selkeästi ala, joka toistuvasti nousee sairaanhoitajien yhteydessä esille negatiivisesti: halukkuus 
jäädä eläkkeelle, väkivaltatilanteet, psyykkinen rasittuneisuus, heikko työkyky, huono terveys ja 
työtyytymättömyys olivat yleisimpiä juuri siellä. Täten näyttäisi siltä, että varsinkin vanhusten-
huollon sairaanhoitajien hyvinvointiin ja työolosuhteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Sairaanhoitajat olivat käyttäneet työterveyshuoltoaan lääkäreitä useammin. Sairaanhoitajat 
olivat samoin olleet useammin poissa töistä sairauden takia ja harvemmin töissä sairaana kuin 
lääkärit. Sairaana oli ollut töissä kuitenkin yli puolet sairaanhoitajista ja lääkäreistä. Kaikilla 
hoitoalan ammattilaisilla hoitojaksot erityisesti mielenterveyssyistä näyttivät ennustavan työt-
tömyyttä myöhemmin. Eräänlainen terveysvalikoituminen siis näyttää toimivan. Työttömyys 
taas näyttäisi suojaavan hoitohenkilökuntaa tuki- ja liikuntaelinvaivoilta. Hoitohenkilökunnalla 
tuki- ja liikuntaelinvaivat ovatkin yleisin sairauseläkkeelle joutumisen syy.
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