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KOKKUVÕTE
Svetlana Udalova (2021).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Terviseteaduse õppekava.
Arendusprojekti teema on „Strateegiline tegevusplaan tööandja brändi toetamiseks AS Ida –
Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse õe ameti näitel“.
Arendusprojekt koosneb 35 leheküljest, kasutatud on 43 allikat, töö sisaldab 5 tabelit ja 2 joonist
ning 5 lisa.
Kuna tervishoiukõrgkooli lõpetajad on üks olulisemaid tööjõuressursse, tekkis vajadus töötada
arendusprojekti raames välja strateegiline tegevuskava tööandja brändi toetamiseks AS IdaTallinna Keskhaigla Südamekeskuses statsionaarse õe näitel ning aidata kaasa uute töötajate
värbamise edukusele.
Käesoleva arendustöö eesmärgi saavutamiseks on töö autor seadnud järgmised arendusprojekti
toetavad uurimusküsimused:
-

Mida peavad tööandja valikul oluliseks õendusüliõpilased ?

-

Kuidas kirjeldavad AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses viis aastat või kauem
töötanud õed oma töökogemust ?

-

Milles nähakse AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses tugevusi ja nõrkusi ?

-

Millised tegevused võiksid sobida AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse oluliste
tugevuste kommunikeerimiseks potentsiaalsetele tööotsijatele ja õendusüliõpilastele ?

Arendusprojekti autor analüüsib tööandja brändi käsitlust ja tööturule sisenevate õendusüliõpilaste
töökohavaliku teoreetilisi aluseid, kasutades integreeritud kirjanduse ülevaadet ning uurides
empiiriliste uurimistööde põhjal kirjutatud teadusartikleid. Arendusprojekti autor kasutab AS IdaTallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse osakonna õdede töökogemuste kaardistamiseks
fookusgrupis SWOT-analüüsi. Küsitluse struktuur tugineb „McKinsey 7S Framework“
juhtimismudelile ning intervjuu läbiviimisel on abiks projektiivtehnika.
Võtmesõnad: tööandja bränd, õendusüliõpilased, töökoha valiku mõjutegurid, tööandja
atraktiivsus.
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SUMMARY
Svetlana Udalova (2021).
Tallinn Health Care College. Health science curriculum.
The topic of the development project is "Strategic action plan to support the employer 's brand on
the example of the inpatient nurse job of AS East Tallinn Central Hospital Heart Center".
The development project consists of 35 pages, 43 sources have been used. The work also contains,
5 tables, 2 drawings and 5 annexes.
As the graduates of the Health Care Collage are one of the most important labour resources, a
strategic action plan emerged as part of the development project, according to the example of a
stationary nurse at AS East Tallinn Central Hospital Heart Centre to support the employer's brand
and to contribute to the success of recruiting new employees.
To achieve the objective of this thesis, the author of the work has set out the following tasks:
-

What do nursing students consider important in the choice of employer ?

-

How do nurses who have worked for five years or longer at the Heart Center of the East
Tallinn Central Hospital describe their work experience ?

-

What are the strengths and weaknesses of AS East Tallinn Central Hospital Heart Centre ?

-

What activities could be suitable for the nursing students of AS East Tallinn Central
Hospital Heart Centre to communicate important strengths to potential job seekers ?

The author of the development project analyses the employer's branding approach and the
theoretical basis of the workplace choice for nursing students entering the labor market, using an
integrated literature review and studying scientific articles, written on the basis of empirical
research. The author of the development project uses SWOT analysis in the focus group to map the
work experience of the nurses in the stationary department of AS East Tallinn Central Hospital
Heart Centre. The structure of the survey is based on the „McKinsey 7S Framework“ management
model, and projective techniques have been used for conducting the interview.
Key words: employer brand, nursing students, factors influencing job choice, employer
attractiveness.
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SISSEJUHATUS
Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegias aastateks 2021–2030 on välja toodud õenduse
ja ämmaemanduse tööjõupuuduse probleem, mille tagajärjeks on kooskõlastamata õdede ja
ämmaemandate arv vastavalt suurenenud töökoormusele ning teenuste laienemisele, seega on üha
keerulisem säilitada töötervishoiutöö kvaliteeti (Ühised sammud..., 2020:8).
Õdede tööturu hetkeseis tervishoius kinnitab, et eelkõige peame keskenduma õdede puuduse
leevendamisele. Seda seisukohta toetab Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise
osakonna peaspetsialist Maarja Kerner: „ …. Eesti tervishoiu elujõulisus sõltub sellest, kas meil on
piisavalt palju häid tervishoiutöötajaid – meie tervishoiu kõige olulisimat ressurssi. Eestis on
tuhande elaniku kohta kuus õde, OECD keskmine on kümme.” (tsit Kerner, 2016 järgi).
Lisaks tõuseb ajaga õdede keskmine vanus. Vastavalt Metsa ja Veldre (2017) koostatud uuringule
on töötavate õdede keskmine vanus 45 aastat –, ja 15% õdedest olid vanemad kui 60 aastat.
Beebibuumi põlvkonnal tekib järgmise 5-10 aasta jooksul õigus pensionile jääda, seega
kvalifitseeritud inimeste puuduse tõttu suureneb tööjõupuudus veelgi (Willis jt, 2016:253).
Toetudes Tervise Arengu Instituudi andmetele õdede vanuse kohta 2015. aastal võib eeldada, et
aastaks 2025 tuleb pensionile mineku tõttu leida asendust 2/3-le õdedest (Mets ja Veldre, 2017:49).
ÜRO andmetel peaks 60/50-aastaste või vanemate inimeste arv maailmas 2050. aastaks
eeldatavasti enam kui kahekordistuma, ületades 2 miljardit (Richards, 2016:16).
Üle maailma migreeruvad igal aastal tuhanded õed, et leida paremat palka ja töökeskkonda,
karjääri- ja professionaalse arengu võimalusi, paremat elukvaliteeti, isiklikku turvatunnet või
uudsust ja seiklusi. Konkurents tööle värbamisel on tööandjate vahel üha pingelisem ka seoses
sellega, et paljud inimesed töötavad sageli mitme tööandja juures korraga.
Tervishoiukõrgkoolide lõpetajad on üks olulisemaid tööjõuressursse. Arvestades tööandja piiratud
võimalusi, tuleb leida parim kombinatsioon, mis meelitaks organisatsiooniga liituma nende jaoks
sobivamaid – see tähendab parimaid ja efektiivseimaid töötajaid. Kõrgelt haritud õdede tööjõud
pakub patsientide ravitulemustele ilmselget kasu, seetõttu tuleks senisest suuremat rõhku pöörata
paremate õpitulemustega üliõpilaste palkamisele õendusabisse. (Happell, Gough, 2009:349).
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Tulenevalt eelnevalt käsitletud tõendusmaterjalist ja autori erialastest töökogemustest on ka AS
Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskus on igapäevaselt silmitsi probleemidega uue, parima ja
efektiivseima õenduspersonali otsinguga. Vaatamata sellele, et kogu AS Ida-Tallinna Keskhaigla
kui tööandja positsioon õdede tööturul on suhteliselt kõrge ja haigla kui tööandja bränd on
arenenud, siis Südamekeskuse tööandja brändi populariseerimine on alles algfaasis.
Ilma strateegiata on võimalik edu saavutada lühiajaliselt, kuid strateegia toetab ettevõtte arengut
pikas perspektiivis. Südamekeskuses puudub pikaajaline süsteemne strateegiline tegevuskava, et
olla oma tänaste töötajate jaoks kõige eelistatum tööandja ning tulevaste töötajate silmis kõige
atraktiivsem tööandja, kes arvestaks tööturule sisenevate õenduseriala üliõpilaste perspektiive.
Strateegilise tegevuskava väljatöötamine aitab kaasa õe elukutse muutmisele koolilõpetajatele
atraktiivsemaks (Wu jt, 2015:547). Lisaks viib üliõpilaste karjäärikavatsusi mõjutavate tegurite
mõistmine efektiivsemate strateegiate väljatöötamiseni. Hetkel paraku puuduvad standardsed
vahendid, et mõõta ja hinnata õpilaste soove õenduse alal karjääri teha. (Wilbourn jt, 2018:72; Wu
jt, 2015:548)
Käesoleva arendusprojekti eesmärk on välja töötada strateegiline tegevusplaan, et populariseerida
statsionaarse õe tööd AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses ning aidata kaasa uute töötajate
värbamise edukusele ja tulevikus oleks kergem õigeid inimesi kõnetada ning teiste statsionaarsete
osakondade seas paista tööandjana silma.
Käesoleva arendustöö eesmärgi saavutamiseks on töö autor seadnud järgmised arendusprojekti
toetavad uurimisküsimused:
-

Mida peavad tööandja valikul oluliseks õendusüliõpilased ?

-

Kuidas kirjeldavad AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses viis aastat või kauem
töötanud õed oma töökogemust ?

-

Milles nähakse AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses keskuse tugevusi ja nõrkusi?

-

Millised tegevused võiksid sobida AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse oluliste
tugevuste kommunikeerimiseks potentsiaalsetele tööotsijatele ja õendusüliõpilastele ?

Tegemist

on

empiirilisega,

kvalitatiivse

uurimusega

mis

koosneb

konkreetsetest

uurimistegevustest ning tulemuste tõlgendamisest (Õunapuu, 2014: 58).
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Arendusprojekti autor analüüsib tööandja brändi käsitlust ja tööturule sisenevate õendusüliõpilaste
töökohavaliku teoreetilisi aluseid, kasutades integreeritud kirjanduse ülevaadet ning uurides
empiiriliste uurimistööde põhjal kirjutatud teadusartikleid. Varasemad uurimistulemused on kokku
võetud ja esitatud lisas ( vt Lisa 5).
Arendusprojekti autor kasutab AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse osakonna
õdede töökogemuste kaardistamiseks fookusgrupis SWOT-analüüsi. Küsitluse struktuur tugineb
„McKinsey

7S

Framework“

juhtimismudelile

ning

intervjuu

läbiviimisel

on

abiks

projektiivtehnika.
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1. TEOREETILINE RAAMISTIK

1.1 Tööandja brändi olemus

Antud peatükis toob autor välja tööandja brändi teoreetilised käsitlused selgitamaks tööandja
brändi mõistet ning olemust. Tööandja brändi tähtsaimaid komponendid on töötaja
väärtuspakkumine ja kommunikatsioon ehk kuidas sõnumeid sihtgruppideni viia, et seatud
eesmärke saavutada.
Brändi mõistele ei leidu teoreetikute poolt kirja pandud päris ühist definitsiooni, kuna nimetatud
terminit on võimalik vaadelda ning tolgenda erinevatel viisidel. Tööandja brändi defineerisid
esimestena Ambler ja Barrow (1996) kui kogumit funktsionaalsetest, majanduslikest ja
psühholoogilistest eelistest, mida ettevõte töötajatele pakub. Brändi definitsioon on arenenud ja
muutunud vastavalt sellele, kuidas on laienenud brändide kasutusvaldkonnad.
Käesolevas arendusprojektis kasutab töö autor Kersti Vannase (Instar EBC asutaja ja tööandja
brändi ekspert) poolt pakutud järgmist tööandja brändi mõistet: tööandja bränd on kontseptsioon,
mis kasutab personali, turunduse ning kommunikatsiooni valdkonna vahendeid, et olla oma tänaste
töötajate jaoks kõige eelistatum tööandja ning tulevaste töötajate jaoks kõige atraktiivsem tööandja.
(Hellerma, 2012). Brändi definitsioon on kaasaegne, kõikehõlmav ja laia kasutusspektriga.
Tööandja ja toote bränd erinevad selle poolest, et toodet bränditakse vaid ettevõttevälistele
klientuurile. Tööandja brändi puhul suur roll on ettevõttesisesel tegevusel. Tööandja bränd viitab
peamiselt tööandja mainele ning väärtustele, mida ettevõtte oma töötajatele pakub. (Barrow,
Mosley, 2011:186). Seega on tööandja bränd võrdne töötajate kogemustega, mille nad on saanud
vastavalt organisatsiooni kultuurile ja väärtustele, mis määravad tööandja brändi mõju tervel turul
(Dabririan jt, 2017:200).
Tööandja bränd aitab organisatsioonil olulisi omadusi ära tunda. Tööandja mainekujunduse
tuumaks on ettevõtte lubadused töötajatele ehk töötaja väärtuspakkumine. (Edwards, 2010:7).
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Töötaja väärtuspakkumist on defineeritud kui töökogemust, mille all mõeldakse materiaalset ja
immateriaalset tasu, mida konkreetne organisatsioon oma töötajatele pakub (Edwards, 2010:7).
Ettevõtte väärtuspakkumine on magnet, mis tõmbab ligi õigeid kandidaate, aitab luua ettevõttest
sobiva kuvandi nii sisse – kui ka väljapoole. Väärtuspakkumiste koostamiseks on ideid ja ootusi,
mida pole veel rakendatud, aga mis suurendavad töötajate töörahuolu ning seeläbi ka parandavad
töö tulemuslikkust. On oluline, et ka oma töötajad mõistaksid väärtuspakkumise sisu ning et see
poleks vastuolus ettevõtte tegeliku igapäevaeluga. Potentsiaalsed töötajad vaatavad ettevõtte
brändi kui signaali ettevõtte kultuurist, heast palgast ning töö iseloomust. (Aslam jt, 2015:163).
Tugev tööandja bränd aitab kaasa ettevõtte eristumisele, atraktiivsusele ja töötajate edukale
värbamisele, mis lõppkokkuvõttes vähendab tööjõuvoolavust. Organisatsiooni olemasoleva
kollektiivi aspektist on tööandja brändil eelkõige rahulolu suurendamise funktsioon. Tööandja
bränd koondab neid organisatsiooniüleseid komponente, mis soodustavad töötajate pühendumist,
lojaalsust, eestkostet/propageerimist ja töörahulolu. Ettevõte hakkab tööandja brändi arendamisest
kasu saama alles siis, kui ettevõtet hakatakse tajuma kui head töökohta nii praeguste töötajate seas
kui ka sihtrühmades väljaspool ettevõtet. (Ben Natan, 2016:150; Lindley jt, 2016:571; Stordeur jt,
2007:48).
Hea töökeskkond ei teki juhuslikult, vaid strateegilise töötajate veenmise, kaasamise ning hoidmise
tulemusena. Ehk tööandja brändi võib nimetada ka tulemuseks, mida võiks võtta kui tööandja
pingutuste summat, mis annab praegustele ja tulevastele töötajale selge signaali, et siin on hea
töötada. (Ben Natan, 2016:150; Lindley jt, 2016:571; Stordeur jt, 2007:48).
Eelnevat kokku võttes võib öelda, et statsionaarse osakonna õe ameti brändi loomiseks tuleb uurida
olemasolevate õdede kogemust ja arvamust tööandja kohta, et tuua välja osakonna tugevused ja
arenguvõimalused ning kommunikeerida õdede arvamust oma töökogemustest tulevastele
kolleegidele.
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1.2 Brändi väljatöötamine

Tööandja brändi strateegilise initsiatiivi võib suunata kahele potentsiaalsele sihtrühmale –
ettevõttes juba töötavatele töötajatele ning väljaspool ettevõtet olevatele potentsiaalsetele
töötajatele. Tööandja brändi all peetakse silmas kõiki tegevusi, mis on suunatud tööandja brändi
kujundamisele ja hoidmisele. (Vihalemm, 2008:8).
Erinevad allikad toovad välja, et tööandja brändi protsessi saab jagada järgmiseks etapiks:
olemasoleva tööandja maine väljaselgitamine, soovitava tööandja maine formuleerimine, tööandja
väärtuspakkumise arendamine, tööandja brändi ellu rakendamine ja selle hindamine ning
modifitseerimine. (Vihalemm, 2008:8).
Tööandja brändi kujundamine peaks olema iga organisatsiooni strateegilise juhtimise osaks.
Strateegia on ettevõtte poolt välja töötatud lahendus, mida järgides organisatsioon parandab oma
positsiooni võrreldes konkurentidega. (Waterman jt, 1980). Strateegia olemasolu näitab, et
juhtkonnal on ettekujutus, kust ja kuhu organisatsioon liigub ning milliste vahenditega seda
liikumist tagada saab. Strateegiat võib defineerida ka kui tegevuste kulgu või põhiideed, mille
kaudu loodetakse eesmärgini jõuda. Strateegiat tuleb kindlasti hoolikalt kavandada. (Alas, 1999).
Eelnevalt kokku võttes võib öelda, et strateegiline tegevuskava rajaneb joondatusel ühisele
eesmärgile, inimeste kohustustundel ning tegevuste fokuseeritusel.

1.3 „McKinsey 7S Framework“ mudeli kirjeldus

Arendusprojekti autor tugineb oma töös „McKinsey 7S Framework“ juhtimismudelile. Mudeli
autorite väitel saab seda tööriista kasutada organisatsioonisiseste muutuste monitooringuks. Nende
arvamuse kohaselt sobib see mudel ka organisatsiooni eri osade koostoimimise hindamiseks, ja
seda nii eri suurusega organisatsioonides kui ka erinevates situatsioonides, näiteks meeskondades,
töögruppides ja projektides. (MC Kinsey, 2020).
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Mudel analüüsib organisatsiooni ülesehitust, andes nii organisatsioonist ülevaate. Samuti
võimaldab see kindlaks teha, kas ettevõttel on vajalik struktuuriline tugi, et saavutada oma
ülesandeid ja eesmärke, st parandada tulemuslikkust. Mudeli raamistik vaatleb seitset
organisatsioonisisest võtmeelementi: strateegiat, struktuuri, süsteeme, ühiseid väärtusi, stiili,
personali ning oskusi. (MC Kinsey, 2020).
Seega on „McKinsey 7S Framework“ strateegiline tööriist, mis hindab organisatsiooni töö tõhusust.
Mudeli visuaalne kujutis näitab organisatsiooni valdkondade omavahelist seost ning ühe elemendi
muutumise mõju kõikidele teistele (vt Joonis 1).

Joonis 1. „McKinsey 7S mudel“ (MC Kinsey, 2020).
„McKinesy 7S“ mudeli kirjeldusele tuginedes saab väita, et AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Südamekeskuses viis aastat või kauem töötanud õdede töökogemuste uurimisel peab tuginema
organisatsiooni hindamise struktuurile, et välistada lünki olulise teabe välja selgitamisel.
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1.4 Varasemad uurimistulemused töövaldkonna valiku mõjuteguritest õendusüliõpilasete
seas

Euroopas 2002–2013 aastatel läbi viidud teadusuuringud, mis keskendusid hambaravi, farmaatsia
ja õendusüliõpilaste karjäärivalikut mõjutavate tegurite väljaselgitamisele, tõestasid, et
õenduskarjääri valikul motiveerivad üldjuhul sisemised tegurid, mis põhinevad isiklikul
kogemusel. Tihti valitakse tervishoiukarjäär, kui on soov teisi aidata ja julgustada (Ulrich,
2009:127) ning lisaks isiklik huvi tervishoiu vastu (Wu jt, 2015:548).
Aasia maades näib altruistlikel teguritel olevat domineeriv roll tervishoiuteenuste üliõpilaste, eriti
õendusüliõpilaste karjäärivalikul. See seletab ka seda, miks rahaline tasu ei olnud selles piirkonnas
õendus- ja meditsiinitudengite seas karjäärivaliku oluline motivaator. (Liaw jt, 2016:530).
2018. aastal viidi läbi uuring õendusüliõpilaste karjäärivaliku ja ametialaste väärtuste võrdlemiseks
kahes ülikoolis USA keskosas ja Türgi keskosas. Selles uuringus jõuti järeldusele, et enamikul
õendusõpilastest olid kõrged professionaalsed väärtused ja kui õppurite tulemusi võrreldi, olid
Ameerika tudengitel kõrgemad ametialased väärtused ning karjäärivalikul pidasid nad silmas
peamiselt ameti sobivust oma eesmärkide saavutamiseks. Türgi tudengid mõtlesid aga peamiselt
oma elutingimustele. (Alkaya jt, 2018: 248).
Ka teised teadlased rõhutavad, et mõjutavateks teguriteks on hea töötasu, töökoha kindlus,
ametialane prestiiž ja töökoha autonoomia (Pearson, 2013:17; Gough ja Happell, 2009:3155).
Olulist rolli mängivad sotsiaal-demograafilised tegurid, näiteks sugu ja sotsiaalmajanduslik staatus.
Oma tähtsuse on säilitanud ka perekonnatraditsioonid ja ala autoriteetide mõju. (Pearson, 2013:17;
Gough ja Happell, 2009:3155).
Üliõpilased, kes on juba otsustanud õenduse kasuks, tunnistavad, et see on intellektuaalselt
keeruline kutseala, mis keskendub altruistlikele motivatsioonidele (Wu jt, 2015:548).
Töökoha valikul mängivad väga olulised rolli professionaalse arengu võimalused ja töökeskkond.
Õendusüliõpilaste seas on ideaalse tööandja tajumise aluseks erialane meditsiiniline imago, mis on
seotud mitteõenduslike elementidega, näiteks meditsiinilised kordaminekud, tunnustatud
spetsialistid, uuenduslikud ja täiustatud seadmed ning süsteemid. (Toren jt, 2012:45).
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Samuti, on väga oluline, et õendusüliõpilased tunneksid end osakonna töötajatega nii sotsiaalselt
kui ka kultuuriliselt seotuna. Haigla kui kvaliteetse ja sõbraliku töökoha kuvandi tugevdamine aitab
kaasa õdede värbamisele. (Toren jt, 2012:45). Töövõtja usk tulevasse tööandjasse on see, mis toob
organisatsiooni palju häid kandidaate. Niisugused töötajad reageerivad värbamisele soodsalt, mis
võimaldab organisatsioonidel luua personali reservi muutuste puhuks. (Wu jt, 2015:549).
Suurt rolli üliõpilase mängib karjäärivalikul praktikaaeg, kuna praktikakogukonna kaudu saadakse
„viljad“ kätte kõige kiiremini (Sayer jt, 2016:85).
Õdede vabade ametikohtade täitmisel ei tasu peljata vähese töökogemusega kandidaate. Ühe
uuringu tulemusel selgus, et Inglismaal olid õendusjuhid ja mentorid üksmeelel selles, et isiklikud
omadused on tähtsamad kui kogemus või kvalifikatsioon. (Sayer jt, 2016:85).
Oluline samm tublide kolleegide saamiseks on investeering õdede haridusse ja praktilisse
väljaõppesse (Lewis, Kelly, 2018:10). Erinevate platvormide kaudu on võimalik aidata
õendusüliõpilastel õenduskarjääri paremini mõista (Wu jt, 2015:549). Näiteks võib pakkuda
sissejuhatavaid töötubasid ja koolitusi, mida saab korraldada haiglas koostöös Tervishoiu
Kõrgkooliga, mis tutvustavad haiglat kui eelistatavat töökohta ning pakuvad õpilaste
professionaalse kuvandi tugevdamiseks vajalikke tegevusi (Toren jt, 2012:50).
Seega on süvapraktika jaoks äärmiselt vajalik partnerlussuhete arendamine statsionaarsete
osakondade ja haridusasutuste vahel, et kaasata uusi lõpetajaid, kes tunnevad huvi töö vastu
statsionaarsetes osakondades (Tweed jt, 2019:15).
Mitmete uuringute tulemuste põhjal võib väita, et õendusüliõpilaste meelitamine spetsiifilistesse
statsionaarsetesse ja vaimse tervise osakondadesse on tõsine probleem. Nende uuringute alusel
pakutakse probleemile

järgmisi

lahendusi:

õpingute

ajal

kogutakse infot

üliõpilaste

karjäärikavatsuste kohta, viiakse läbi spetsiifilised testid ja korraldatakse koostöös osakondadega
süvaväljaõpet. (Specht ja Mobily, 2005:85; Gough ja Happell, 2009:3160; Wilbourn jt, 2018:80;
Tweed jt, 2019:15).
Seega peetakse õpilaste õpetamist ja toetamist oluliseks osaks tööandja brändi tugevdamisel
(Barnett, 2012:489), edendades õendusabi positiivset mainet (Ben Natan, 2016:150, Lindley jt,
2016:570). Õendusabi positiivsete piltide kuvandamiseks tuleb kasutada kõiki kanaleid ja
parendada üldsuse arusaama õe elukutsest (Tawash ja Cowman, 2018:2630).
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Varasematele uurimistulemustele tuginedes võib väita, et organisatsioonis töötava personali
oskused, isiklik kogemus ja teadmiste jagamine ning tunnustatud spetsialistide olemasolu
mängivad märkimisväärset rolli tööandja valimisel. Seega organisatsiooni sisemise brändi
kujundamine mõjutab otseselt uute kolleegide tööle meelitamist.

1.5 Tööandja atraktiivsust toetavad tegurid

Tööandjad kasutavad konkureerimisel selliseid stiimuleid nagu kõrgem palk, suuremad hüvitised
ja rohkem boonuseid (Wu jt, 2015:550).
Mõnede väliste tegurite tõhustamine, näiteks õdede palkade tõstmine, et need oleksid samal
tasemel teiste tervishoiutöötajatega, rohkemate otsustusvõimaluste andmine, mis julgustaks õpilasi
õenduseriala valima, võivad aidata tagada õdede tööalase iseseisvuse ja ametialase maine. Need
strateegiad kehtivad nii olemasoleva personali säilitamise kui ka värbamise puhul. Täitmata
ametikohad põhjustavad olemasolevate töötajate ülekoormust. (Wu jt, 2015:550).
Seega on tööjõupuudus tsükliline. Võimalus säilitada olemasolevaid õdesid ja pidevalt motiveerida
koolilõpetajaid õe kutsega liituma on õdede kroonilisele puudusele ainus lahendus. (Wu jt,
2015:550). Samas peaks tööle värbamisel olema fookuses erialane ja akadeemiline areng, mida
saab võimaldada ainult haigla. Olemasolev töökeskkond ja organisatsiooni kliima peaksid
peegeldama tööandja professionaalsust ja tipptaset, pakkudes töötajatele tuge ja koostööd. (Toren
jt, 2012:54). Võimekus meelitada ligi, valida tööle ja hoida tööl andekaid, tulemuslikke ja haritud
töötajaid on organisatsiooni edu jaoks võtmetähtsusega aspekt (Wu jt, 2015:552).
Kuidas jääda tööandjana inimestele silma ajal, mil kõik ettevõtted võistlevad heade töötajate
nimel? Magnet® programmi toetavates haiglates läbi viidud uuring näitas, et tööandjad peavad üle
vaatama oma töökeskkonna kolme komponendi osas: füüsiline keskkond, töögraafikud ning
töökoha nõudmised ja stressitekitajad. (Stordeur jt 2007:48). On tõestatud, et atraktiivsetes
haiglates on terviseoht väiksem, mis tähendab, et riske hallatakse paremini . Töögraafikud olid
atraktiivsetes haiglates pisut optimaalsemad ja õdede suhtumine tunduvalt positiivsem. (Stordeur
jt 2007:48).
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Tõepoolest näitavad ka uuringud, et parem hüvitis, suurem ametialane autonoomia, tõhusamad
juhtimis- ja koolitusprogrammid ning paindlikud töögraafikud muudaksid patsiendi hoolduse
tööotsijate jaoks põnevamaks (Richards, 2016:16; Ben Natan, 2016:152; Lindley jt, 2016:571).
Strateegiad peaksid keskenduma kvaliteetsete töökeskkondade loomisele koos haritud
õendusjuhtide ja praktika mentoritega (Lindley jt 2016:572).
Teiste organisatsioonide jaoks ei olnud kvaliteetse töötaja leidmine ja hoidmine ainult juhtimise,
suhtlemise ja ametialaste väärtuste, mida nad juhina eksponeerisid, vaid ka palga, töötundide ja –
tingimuste küsimus, mida nad suutsid oma töötajatele pakkuda (Wills jt, 2016:355; Larsen jt,
2012:425; Wu jt, 2015:555).
Tõendid paljudest riikidest osutavad sellele, kuidas madalad palgad, stressirohked töötingimused
ja vähene karjäärivõimalus on seotud õendus- ja hooldustöötajate ebaõnnestunud värbamise ja
hoidmisega kogu maailmas (Pearson, 2013:18; Toren jt, 2012:50; Larsen jt, 2012:428).
On tõestatud, et töötajate töörahulolu on tihedalt seotud töötasu ja hüvitiste suurusega ning seda
pole strateegilisel tasandil piisavalt tunnustatud (Pearson, 2013:17). Vaatamata kõigile
materiaalsetele

ja

majanduslikele

väljakutsetele

on

õendusüliõpilaste

liigimeelitamisel

võtmeteguriteks organisatsiooni omadused. Atraktiivse osakonna kontseptsioon aitab saada häid
kandidaate. (Stordeur jt, 2007: 55).
Statsionaarse õe töö populariseerimisel tuleb arvestada peamisi väljakutseid, mille realiseerumiseta
ei suuda loodav strateegiline tegevusplaan suure tõenäosusega oma olemuslike eesmärke täita:
-

puudub selge, järjepidev ja eristuv tööandja lubadus (Edwards, 2010:7),

-

erinevates kommunikatsioonikanalites ei suudeta edastada ühtset põhisõnumit sihtgrupile
(Tööandja maine uuring, 2020:31; Ben Natan 2016:152),

-

personalipoliitika ei lähtu lubadusest (Dabirian jt, 2017:205),

-

statsionaarse õe töö populariseerimist peetakse oluliseks ainult töötajate värbamisel.

Antud peatükis saadud teavet saab kasutada õdede fookusgrupi intervjuus, küsides õdede arvamust
töötasustamise, tööajakava koostamise ja töötingimuste kohta. See aitab analüüsida AS Ida –
Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse õdede arvamust tööandja atraktiivsuse kohta.
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2. ARENDUSPROJEKTI METOODIKA

2.1 Uurimisobjekti tutvustus

AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskus kuulub kolme Eesti suurema kardioloogiakeskuse
hulka. Ravi 18 kardioloogia statsionaari voodifond on aastaid töötanud kolmeprofiilsena: siin
ravitakse kardioloogilisi, endokrinoloogilisi ja pulmonoloogilisi patsiente. Osakonna koosseisus
on 41 õe ametikohta. Patsientide raskusaste on üldpalati haigest kuni III astme intensiivravi
patsiendini. Õdedel on suurepärane võimalus täiendada oma teadmisi elektrokardiogrammide
tegemisel ja interpreteerimisel, kardioversioonide assisteerimisel, endokrinoloogiliste testide
läbiviimisel, mitteinvasiivse režiimiga kunstliku hingamise aparaadi kasutamisel, intensiivravi
patsientidele õendusabi osutamisel ning teiste multiprofiilsete õendustoimingute osas, millega saab
kokku puutuda ainult statsionaarses osakonnas. (Uuetoa jt, 2019).
Õdede töökoormus on välja arvutatud ja esitatud tabelis (vt Tabel 1).
Tabel 1. Õdede töökoormus (autori koostatud, 2020).
Valvepersonal
Voodifond – 43
(32 üldpalati kohta +11 kohta intensiivis)
Keskmine õdede arv päevas

Aeg
E–R
L–P

Õe ja patsiendi suhtarv E-R
Õe ja patsiendi suhtarv L-P
Õe ja patsiendi suhtarv (intensiivis)

8.00-16.00
9
8
1:8
1:8
1:3

16.00-20.00
8
8
1:8
1:8
1:3

20.00-08.00
6
6
1:8
1:10
1:3

Õdede pädevuse näitajaks võib pidada õdede haridust:
-

90%-l (6) statsionaari õdedest on rakenduslik kõrgharidus;

-

17%-l (5) õel on omandatud kliinilise/intensiivravi/infektsioonikontrolli õenduse eriala;

-

4 õel on magistriharidus omandamisel;

-

osakonnas on tööl 11 abiõde osalise töökoormusega;

-

uute töötajate ja üliõpilaste juhendamise valmisolek on 10 sertifitseeritud õde-mentoril.
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Aastas võetakse praktikale keskmiselt 12 õendusüliõpilast. Töökvaliteedi juhtimine on tagatud
regulaarsete audititega: patsiendi ja personali tagasiside/rahuoluuringud, perifeerse veenikanüüli
audit, dokumentatsiooni audit, TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) audit ja teised.
Kõige oluliseks osakonnas peetakse töötajate toetamist ning omavahelist koostööst. Aastaid on
väärtustatud osakonna traditsioone: töötajate meelespidamine nende sünnipäevadel, osakonna
väljasõidukoolitused. (Uuetoa jt, 2019).
Aastatega süvenevat õdede nappuse probleemi on arutatud koosolekul haigla personaliosakonna ja
teadusosakonna juhatajaga. Koosoleku protokolliga saab tutvuda lisas (vt Lisa 1).

2.2 Eesti õendustudengite ootused tööandjale
2020. aasta aprillis-mais läbi viidud Eesti tööandja maine uuring, millest võttis osa 263 õenduse
eriala üliõpilast, selgitas välja, millised on Eesti kõrgkoolides õppivate tudengite ootused
tööandjatele, töökoha valikukriteeriumid ja eelistatuimad tööandjad:
-

47% õenduse eriala tudengitest soovib töötada riiklikus haiglas.

-

66% õenduse tudengitest soovib kooli kõrvalt osalise ajaga kindlat töösuhet.

-

Õenduse eriala tudengi keskmine netopalgaootus on 1627 eurot.

-

49% vastajatest eelistaks teha erialast tööd välismaal.

-

Kompensatsioonipaketi soodustuste puhul on eelistatuimaks soodustuseks keskmisest
kõrgem töötasu ja paindlik tööaeg.

-

Töökoha valikukriteeriumitest pidasid noored 47 teguri hulgast kõige olulisemateks, et
organisatsioon kohtleks töötajaid võrdselt ja ausalt ning töökoht oleks kindel ja stabiilne.
(Tööandja maine uuring..., 2020:3).

Samast uuringust selgus ka, millised kommunikatsioonikanalid on noorte töötajate värbamisel
kõige efektiivsemad. Sotsiaalmeedia on muutumas järjest olulisemaks värbamiskanaliks. Kõige
enam kasutatakse YouTube’i, millele järgnevad Facebook ja Instagram. (Tööandja maine...,
2020:31).
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Peaaegu kõik vastajad eelistaksid, et tööpakkumine jõuaks nendeni läbi otsekontakti –
organisatsiooni esindaja võtab ühendust või vahendab tööpakkumist sõber. Hea õppeedukusega
vastajad väärtustavad teisi tegureid ja seavad kõrgemaid tulevikueesmärke kui madalama
õppeedukusega noored. (Tööandja maine..., 2020:31).
Ettevõtete jaoks on oluline määratleda just neid huvitav tööjõu sihtrühm ning keskenduda selle
sihtrühma ootuste uurimisele ja sealt edasi juba enda kui tööandja kuvandi loomisele (Tööandja
maine..., 2020:31).
Eelnevat kokku võttes võib öelda, et tänapäeval tekib väga palju probleeme ja väljakutseid tööandja
brändi kujundamisel, millega tööandja peab hakkama saama.

2.3 Arendusprojekti läbiviimine

Käesolevas alapeatükis selgitatakse arendusprojekti läbiviimise protsessi ja uuringus kasutatud
metoodikat. Arendusprojekti läbiviimine on jaotatud neljaks etapiks, mis on kujutatud järgneval
joonisel ( vt Joonis 2 ).

Joonis 2. Arendusprojekti läbiviimise protsess (autori koostatud, 2020).
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Arenguprojekti planeerimine algab tuleviku pildi loomisega. Käesoleva arendusprojekti eesmärki
on põhjalikult tutvustatud sissejuhatuses ning arendusprojekti autor soovib uuendada ja
struktureerida AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskusest kui tööandjast väljuv info
õendusüliõpilaste jaoks.
Planeeritud oli läbi AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse kui tööandja võimaluste ja
tugevuste analüüs õdede vaatenurgast. Kaardistada lähteandmeid läbi SWOT- analüüsi selgitades
välja, kas osakonnas leidub probleemi, mis võivad olla takistuseks uute kolleegide töö jätkamiseks.
Tähtis oli uurida välja olemasolevate õdede hinnang osakonna võimalustele ja õdede arvamus
tööjõupuuduse probleemile. Seega arendusprojekti lähtekohaks ongi osakonna toimimise ning
õdede pädevuste kirjeldus. Eelkõige on tähtis monitoorida osakonna struktuur ja süsteem ning
infovahetusevood. Ebakõlade ilmnemisel tuleb muuta väliskommunikatsiooni lähteülesannet.

2.4 Arendusprojekti tegevuste plaan

Arendusprojekti plaani tutvustas töö autor AS Ida – Tallinna Keskhaigla teadus – ja
personaliosakonnas ning see sai heaks kiidetud. Arendusprojekti läbiviimise luba on esitatud lisas
(vt. Lisa 2). Seejärel koostati tegevuste plaan, mis on välja toodud järgnevas tabelis (vt Tabel 2).
Tabel 2. Tegevuste plaan (autori koostatud, 2020).
Tegevused

Teostaja

Periood

Arendusprojekti tutvustamine AS IdaTallinna Keskhaigla teadusosakonna – ja
personaliosakonna juhatajale
Teaduspõhise
kirjanduse
otsing
ja
kirjanduse sisuanalüüs

Arendusprojekti autor

6. detsember 2019

Arendusprojekti autor

oktoober 2019 – märts 2020

Projekti raamistik

Arendusprojekti autor

märts – juuli 2020

Arendusprojekti läbiviimise luba taotlus

detsember 2020

SWOT-analüüs osakonna õdedega

Arendusprojekti autor

detsember 2020

Tulemuste analüüs

Arendusprojekti autor

detsember 2020
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2020. a koroonaviiruse COVID-19 levikut arvestades oli arendusprojekti puhul suurim risk aja
planeerimine, kuna raske oli eelnevalt hinnata, kas projekti erinevatele tegevustele seatud
ajapiirangud olid piisavad, et ülesanded õigeaegselt ära teha.

2.5 SWOT- analüüs „McKinsey 7S Framework“ mudeli põhjal

Arendusprojekti autor kasutab AS ITK Südamekeskuse statsionaarse osakonna õdede
töökogemuste kaardistamiseks SWOT-analüüsi fookusgrupis. Selle eesmärk on saavutada
vastajate omavaheline stimulatsioon, püüdes samal ajal säilitada sotsiaalse surve vaba õhkkonda
(Vihalemm, 2014).
Fookusgrupi kriitikana võib välja tuua asjaolu, et erinevalt tavaintervjuust ei pruugi selle meetodi
puhul välja tulla kõik inimese individuaalsed mõtted. Mõned osalejad võivad vajuda niinimetatud
mugavustsooni ning osalevad grupis vaid teiste arvamusi „kopeerides“. (Vihalemm, 2014). Selle
mõjuteguri vältimiseks viib arendusprojekti autor intervjuu läbi SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) analüüsi abil (Vihalemm, 2008:8).
SWOT analüüs on tuntud, lihtne ja levinud mudel, mis aitab kiirelt ja lihtsalt kaardistada ettevõtte
tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid (Vihalemm, 2008:8). SWOT analüüs on strateegilise
planeerimise protsessi eelkäija. Peamine eesmärk on hinnata selle analüüsi abil sisemiste ja
välimiste tegurite soodustavat või pärssivat mõju organisatsiooni plaanidele (vt Tabel 3).
Tabel 3. SWOT-analüüsi tööleht (Vihalemm, 2008:8).
Sisemised tegurid

Välised tegurid

Tugevused – strenghts

Võimalused - opportunities

Nõrkused - weaknesses

Ohud – threats
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Arendusprojekti põhiselt tuleb seda kasutada kui ajurünnakut, et aidata suunata fookust
võtmetähtsusega elementidele, see tähendab SWOT analüüsi kasutamist konkreetsete tegevuste
arendamiseks, mis võimaldab ka väiksemahulise tegevuse või arenduse juures näha sise- ja
väliskeskkonna omavahelisi seoseid. Sellise kasutuse juures ei nõua SWOT analüüs olulist
ressursipanustamist, kuid tekitab ettevõtte jaoks riskivabama ja mõtestatuma edasiliikumise.
(Vihalemm, 2014).
SWOT analüüsi läbiviimisel jälgib arendusprojekti autor, et tugevused ja nõrkused tuleneksid
ettevõtte sisekeskkonnast ning ohud ja võimalused väliskeskkonnast (ehk need asjad, mille
toimumist meie ise mõjutada ei saa).
SWOT analüüsi puudused: võimalik, et töö käigus võib SWOT liialt lihtsustada või omakasust
lähtuvalt jätab arvestamata mõned nõrkused või ohud. Võib juhtuda ka, et infot koguneb analüüsi
liiga palju, kuna puuduvad selged juhised, milline info on oluline ja milline mitte. (Vihalemm,
2014).
Selle mõjuteguri ennetamiseks tugineb arendusprojekti autor SWOT küsimustiku väljatöötamisel
Tom Petersi ja Robert Watermani 1980. aastal välja töötatud „McKinsey 7S Framework“ mudeli
töölehele, kuna mudeli raamistik vaatleb organisatsioonisisest võtmeelementi: strateegiat,
struktuuri, süsteeme, ühiseid väärtusi, stiili, personali ning oskusi. (MC Kinsey, 2020).
„McKinsey 7S Framework“ mudeli abil saab analüüsida oma organisatsiooni hetkeolukorda ja
plaanitavat saavutatavat olukorda ning tuvastada nendevahelisi lünki ja vastuolusid (MC Kinsey,
2020). „McKinsey 7S Framework“ mudel aitab esitada õigeid küsimusi, kuid ei anna vastuseid.
Selleks tuleb leida inimesed, kellel on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused. See nõue
täidetakse valitud fookusgrupi õdede tööstaaži piiramisega (5 aastat).
Küsimusi kohandatakse, tuginedes oma organisatsiooni konkreetsetele asjaoludele. „McKinsey 7S
Framework“ mudeli seitse elementi grupeeritakse fookusgrupi küsitluskavas järgmiselt: struktuur
ja süsteem, töötajad ja nende oskused, juhtimisstiil, ühised väärtused ja strateegia, jättes rohkem
emotsioone tekitavad valdkonnad fookusintervjuu lõppu. Abiks on projektiivtehnika, mida
kasutatakse rühmavestlustes eesmärgiga koguda hinnanguid, mida vastaja ei oska (nt emotsioonid,
kujutluspildid), ei saa (ta ei ole seda teadvustanud) või ei taha (delikaatsed, normatiivsed teemad)
verbaalselt väljendada. (Vihalemm, 2014).
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Seega kasutati iga valdkonna uurimisel järgmist struktuuri:
-

Fookusgruppide liikmetele pakuti osakonna kontekstis välja valdkonna väide, millega
paluti kas nõustuda või pakkuda omapoolne.

-

Järgmisena uuriti grupiliikmete arvamust uuritava valdkonna tugevuste ja nõrkuste kohta.

-

Seejärel paluti kirjelda iga valdkonna oodatavat tulevikku. Uuriti, mis on valdkonna
muutmise takistavateks ja soodustavateks faktoriteks.

Käesolevas arendusprojektis on SWOT analüüs viidud läbi viis aastat või kauem töötanud
osakonna õdedega (kokku 6):
-

Kokku oli üks fookusgrupp, kuna kuue liikmeline grupp vastab soovitatud grupi suuruse
nõuetele (Õunapuu, 2014: 173).

-

Läbiviimise kohaks oli osakonna puhke ruum, kuna ruumi pindala (24,6 ruutmeetrit) tagab
koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamise piirangute ajal distantsi hoidmise nõudeid.

-

Intervjuu kavandatav kestus: 1,5 tundi.

-

Arutelu lihtsustamiseks ja dokumenteerimiseks kasutati eelnevalt ettevalmistatud
tekstifaili, mis eelnevalt saadeti osalejatele tutvumiseks.

-

Töö läbiviimisel kasutati abitehnikat – arvuti, häälsalvestused.

-

Fookusintervjuu tulemused koondati ühisesse faili, mis valiidsuse kontrollimiseks saadeti
kõigile fookusgruppides osalejatele tagasi.

-

Fookusintervjuu läbiviimine toimus 03.12. 2020. a.

Arendusprojekti autori ülesanne on muuta probleemi olemus nähtavaks: küsimusi uuritakse
loomulikus keskkonnas, püüdes mõista või interpreteerida nähtust selles tähenduste süsteemis, mis
on fookusegrupi osalejatel.

2.6 Kogutud andmete analüüs

SWOT-analüüs koostati fookusgruppi intervjuu põhjal eesmärgiga kaardistada eelkõige tugevused
ja nõrkused, et kasutada strateegilise plaani koostamisel tugevusi ning püüda minimeerida nõrkusi.
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SWOT-analüüsi koostades võeti arvesse nii sisemisi kui välimisi tegureid, millel on statsionaarse
osakonna õenduse toimimise juures oluline roll.
Fookusgruppi intervjuu arutelu salvestati ja hiljem analüüsiti, kasutades transkribeerimist
helisalvestiste tekstiliseks muutmiseks. See võimaldas audioandmeid analüüsida tekstianalüüsi
meetodiga. Fookusgrupi intervjuu transkribeerimine on kõige ajamahukam osa uurimistöös, kuid
SWOT – analüüsi välja töötatud tööleht kergendas tulemuste analüüsimist.
Protokoll saadeti fookusgruppide liikmetele valiidsuse kontrollimiseks ja kiideti heaks. SWOT
analüüsi läbiviimise protokoll koos tulemustega on esitatud lisana (vt Lisa 4).
Lühidalt võib SWOT – analüüsi tulemused hetkeolukorra kirjeldamisel kokku võtta järgnevalt:
-

Osakonna peamiseks tugevuseks on pikaajaline töökogemus. Osakonna vundamendiks ja
põhitegevusteks on osakonna laiprofiil, mitmekülgne oskuste portfell ja professionaalne
meeskond.

-

Märkimisväärse faktorina saab välja tuua õe niinimetatud „täisteeninduse pakkumist”, mis
väljendub patsiendikeskses lähenemisviisis ja õendus oskuste laias spektris.

-

Osakonna suureks tugevuseks on hästi toimiv ja aastate jooksul välja töötatud õdede
töökorraldus – töökoormuse jaotus, rotatsioon tavapalati ja intensiivpalati vahel ning õdede
toetamine pädevuse tõstmiseks koolituste ja põhiõppe programmide abil.

-

Sisemise nõrkusena saab nimetada kvalifitseeritud tööjõu puudumist. Õendusvaldkond
vajab oskustega tööjõudu, kuna osakonna spetsiifika ja sellega seonduvad tööd on
keerulised ja nõuavad eelnevat töökogemust. Paljud osakonnasised projektid jäävadki
tihtipeale kas rakendamata või tulemused ei ole nõutaval tasemel, sest puudub vajalik
tööjõuressurss.

-

Teiseks sisemise nõrkusena võib välja tuua lünki kommunikatsioonis vaatamata
igapäevastele valve üleandmistele ja regulaarselt toimuvatele koosolekutele.

-

Kõige suuremaks mureks on, et oleme silmitsi vananenud olmetingimustega, mis on uue
töötajate põlvkonna jaoks takistavaks faktoriks tööandja valimisel.

-

Suuremateks välisteks ohtudeks on suur konkurents tervishoiuteenuste pakkujate vahel
vabade töökohtade näol ja õdede töötamine kahel töökohal.
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SWOT-analüüsi tulemused ei vastanud osaliselt arendusprojekti autori ootustele, kuna analüüsi
läbiviimise periood oli empiirilise uurimuse jaoks ebasoodne. Õdede emotsionaalne seisund oli
tugevasti mõjutatud COVID-19 osakonna avamisest, mis tõi kaasa muutusi meeskonna koosseisus,
ja osakonna ruumide jagamisest teiste üksusega. Seega tekkis arendusprojekti autoril vajadus
stimuleerida intervjueeritavaid grupis, et arendada vestlust.
Analüüsi teostamise käigus selgus, et väliste ohtude avaldumise tõenäosus on suur ning nende
realiseerumise korral mõjutaksid need osakonna tegevusi oluliselt.
Märkimisväärset kasu läbiviidud SWOT – analüüsist sai arendusprojekti autor, kes töötab
osakonnas juhtival positsioonil, kuna loogiline mõtteviis eristab probleemsed kohad ja tugevused
ning annab julgust eestvedamisel uurimusprobleemi sügavuti mõista. Arendusprojekti autor julgeb
arvata, et tulevikus saab vältida paljusid vigu, kuna tehtud analüüs pani realistlikumalt vaatama ja
mõistma õdede tööjõupuuduse probleemi üle.
Õdede tööle värbamise varasemate uuringutele ja arvamuste tuginedes võib väita, et õeks õppimine
on pikaajaline protsess, mis ei peatu kogu tööelu jooksul ja oma olemusest on intellektuaalselt
keeruline ala, mis suures osas tugineb altruistlikule motivatsioonile. Õe diplomi kättesaamisest
alates oodatakse noorelt õelt vastutust ja iseseisvust. Arendusprojekti autori arvamusel, mis tugineb
praktikakogemusel, tuleks kaaluda õe ameti lisaastme moodustamist näiteks „noorõde“. See
annaks uutele kolleegidele varuda aega töökogemuste omamiseks ja professionaalsuse
väljakujunemiseks. Õe ameti lisaaste toob tulevikus ka rahuolu meeskonnas.
Arvestades majanduslikke väljakutseid, uute põlvkondade nõudmisi ja ootusi tööandjale ning suuri
väljakutseid, millega noor õde kokku puutub alustades tööd multiprofiilses osakonnas, julgeb
arendusprojekti autor väita, et strateegilist tähtsust omab noore õe juhendamine, mille tulemusena
kujuneb õe professionaalsus. Juhendamise protsess vajab struktureerimist ning ilmtingimata peab
olema tõenduspõhiliselt toetatud.
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3. STRATEEGILINE TEGEVUSPLAAN

Strateegiline tegevusplaan on juhtimistööriist, mis määratleb organisatsiooni tugevused ja
nõrkused, dokumenteerib eesmärgid ning kirjeldab nende saavutamiseks vajalikke ressursse (Alas,
1999).
Käesolevas

alapeatükis

integreerib

arendusprojekti

autor

strateegilise

tegevusplaani

väljatöötamiseks teaduskirjandusest ja SWOT analüüsidest saadud infokogumit ja koondab selle
ühte kontseptsiooni (vt Tabel 4), et lihtsustada uuritava probleemi mõistmist ning kirjeldada
visioon, osakonna tugevusi ja määrata strateegilised algatused.
Tabel 4. AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse õe töö populariseerimise
visioon, osakonna tugevused ja strateegilised algatused (autori koostatud, 2020).
Visioon
AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse õe amet on populaarne ala ja tööandja tugevused on
õendusüliõpilastele teada.
Arengutase 2021
AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse tööandja tugevused on edastatud õendusüliõpilastele, loodud
võimalused ja struktuur valikpraktika õendusüliõpilastele läbimiseks.
Arengutase 2022
AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskusel on strateegilised eesmärgid ja tegevuskava nende täitmiseks ning
efektiivsed sise – ja väliskommunikatsiooni kanalid.
Osakonna tugevused õdede vaatenurgast SWOT-analüüsi alusel
-

Osakond on 40-aastase töökogemusega.

-

Hästi toimiv ja aastatega väljatöötatud õdede töökorraldus: patsiendikeskne, koormuse jaotus, rotatsioon
tavapalati ja intensiivpalati vahel.

-

Unikaalne pädevuspagas – kardioloogia, endokrinoloogia ja pulmonoloogia alal.

-

40% õdedest on pikaajalise töökogemusega.

-

Sertifitseeritud mentorite olemasolu (10).

-

Erilised

oskused:

püsikardiostimulaatorite

paigaldamisel

assisteerimise,

invasiivsete

uuringute

assisteerimise ja kliiniliste uuringute läbiviimise kogemused.
-

100% õdedest roteeruvad intensiiv- ja tavapalati vahel.
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-

Intensiivravi patsiendi õendustoimingud I kuni III astmeni (sh mitteinvasiivse ventilatsiooni meetodite
kasutamise oskus BiPaP ja CPAP režiimil).

-

Diagnostiliste protseduuride läbiviimise ja interpreteerimise oskus: elektrokardiogramm ja erinevad
endokrinoloogilised testid.

-

Õdede poolt aktsepteeritud aastane väljaõpe uutele kolleegidele.

-

Õdede palk on Eesti keskmisest palgast vähemalt 15 % kõrgem.

Strateegilised algatused
Õendusüliõpilaste juhendamise kvaliteet
Kommunikatsiooniallikate täiendamine:
-

koduleht

-

osakonda tutvustav videoklipp

-

praktikabaasi infoleht

-

osakonna esindamine sotsiaalmeedias (YouTube, Facebook ja Instagram)

Proaktiivne tööpakkumise jagamine tööandja esindaja poolt
Väljakutsed
Osakonnasisesed:
-

identiteet ja nähtavus

-

soovitud netopalgaootuse rahastus

-

osakonnasisene kultuur

Osakonnavälised surved:
-

tervishoiuteenuste pakkujate vahel suur konkurents (õdede vabade töökohtade olemasolu)

-

majanduslik ebastabiilsus

-

koroonaviiruse COVID-19 levik

Operatiivsed väärtused
-

õpilasekesksus, läbipaistvus

-

kaasamine, kaasavus

-

vastutus,

-

võimalustele suunatud fookus

Arendusprojekti eesmärki arvestades on planeeritud tegevusi, mis aitavad kaasa AS Ida-Tallinna
Keskhaigla Südamekeskuse õe töö populariseerimisele ning edastavad informatsiooni tööturule
sisenevate õenduseriala üliõpilastele (vt Tabel 5).
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Tabel 5. AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse õe töö populariseerimise
strateegiline tegevusplaan 2021-2022 (autori koostatud, 2020).
Prioriteetsed

Periood

Vastutajad

Tegevused

Osakonna struktuur ja

Veebruar

Osakonna õendusjuht

Osakonda puudutava informatsiooni korrastamine

süsteem

2021

tegevusvaldkonnad ja
nende areng
kodulehel sh lisada praktika võimalused AS ITK
Südamekeskuses.
Värbamise

–

spetsialist

AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse
statsionaarse

osakonna

õe

ameti

tutvustus

(videoklipp).
Osakonna
õenduspersonal

Aprill 2021

Osakonna õed

Osakonna infokogumik uutele õdedele.

ja

nende oskused

Õendustöö

–

Uute õdede väljaõppe süstematiseerimine.

koordineerija
Osakonna õendusjuht

Osakonna õdede töö finantseerimise analüüs.

Juhtimisstiil

2022

Personaliosakond

Ümberkujundav juhtimisstiil.

Ühised väärtused

Mai 2021

Koolitusosakond

Kovisioon osakonna õdedele.
Osakonna mentorite kovisioon.

Strateegia

Kevad 2021

Koolitusosakond
Õendustöö
koordineerija

AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse kui
–

tööandja

tutvustus

Tallinna

Tervishoiu

Kõrgkoolis.
AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse
praktikabaasi võimaluste tutvustamine Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolis.
Valikpraktika

AS Ida – Tallinna Keskhaigla

Südamekeskuses.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse statsionaarse õe ameti populariseerimise strateegilises
tegevusplaanis toodud tegevused on peamised seotud personaliosakonna ja koolitusosakonna
tegevustega, sest tulevaste õdede kokkupuude tööandjaga toimub peamiselt nende osakondade
kaudu kas õendusüliõpilaste praktika korraldusel või töö värbamisel.
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Arendusprojekti autor jälgib ja koordineerib koostööd, et vajalikud tööd saaks õigeaegselt
teostatud. Teeb hetkeseisu hindamist ja vajadusel viib sisse prioriteetsed muudatused.

3.1 Arendusprojekti riskide hindamine ja kvaliteedi kontrollimine
Huvigruppi kuulub otseselt statsionaarne osakond, kes on silmitsi tööjõupuudusega. On oodatud,
et tööandja ja statsionaarne osakond saavad potentsiaalset tööjõudu juurde.
Arendusprojekti elluviimine ei eeldanud rahalist resurssi. Autori panus on tema isiklik aeg projekti
elluviimisel ja tööandja panus on fookusgrupi intervjuu jaoks ruumi võimaldamine ning küsitluse
läbiviimine tööajal.
Antud arendusprojekti kvaliteedi tagamine toimub erinevate tegevustega, milleks on projektis
kavandatud ülesannete ajakavast kinnipidamine, uuritava sihtgrupi kaasamine ning vajadus töötada
tõenduspõhistele allikatele tuginedes välja strateegiline tööplaan, mille abil populariseerida
statsionaarse õe tööd AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses ning aidata kaasa uute töötajate
värbamise edukusele.
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4. ARUTELU

Statsionaarsed osakonnad on avaliku sektori organisatsioonide osad, kes tagavad ohutu ja
kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse. Ühiskonna huvides on, et seal oleks piisavalt
töötajaid. Organisatsiooni töötajad kujundavad organisatsiooni „näo” ning nendeset sõltub ameti
kuvand ja maine, see on väga oluline, et vabadele ametikohtadele leitaks parimad kandidaadid.
Praegune majandusseis on jõudnud tööjõukriisi lävepakule ja organisatsioonide, sealhulgas
tervishoiuorganisatsioonide suurim väljakutse on õigete oskustega tööjõu leidmine. Tänane
olukord tööjõuturul loob töötajatele soodsad tingimused ja sunnib tööandjat saama hakkama
pidevalt suureneva survega palgakasvule ja töötingimuste parendamisele. Tööandja peab leidma
viise sellega toime tulla, sest ebasobivate või halbade töötingimuste või ebapiisava tasu korral
leiavad õed kiiresti uue organisatsiooni, kelle heaks töötada.
Seega peavad organisatsioonid teadma oma potentsiaalsete töötajate ootusi ja soove, et olla oma
positsioonis konkurentidega võrreldes edukamad. Ka peale kasvav uus põlvkond ei tee tööandjate
elu lihtsamaks ja sunnib neid pidevalt muutuma, arenema ja arendama, sest noored ei nõustu enam
töötama nendel tingimustel, mis senini tavaks olid. Südamekeskus on silmitsi eelkõige vananenud
olmetingimustega, mis olid eelmisel aastal vähemalt kahe kolleegi tööandja vahetamise ning ühe
õe kandidaadi tööpakkumisest loobumise põhjuseks.
Samuti peab tööandja üha enam tegelema brändiga, kuna tema maine ning selle väärtus on töökoha
prestiiži küsimus. Statsionaarse õe töö populariseerimiseks tööturule sisenevatele õendusala
koolitusega noortele peab olema strateegiline tegevuskava, mille elluviimisse on kaasatud
olemasolev personal ja turundusspetsialistid. Lünki tulevaste töötajate ja tööandja vahelises
kommunikatsioonis tuleb täita teaduspõhiliselt uuritud ja selekteeritud informatsiooniga.
On ilmne, et statsionaarsete õdede vastutus ja initsiatiiv tulevaste kolleegide õpetamisel ning
toetamisel on uute õdede palkamise edu võti. Jagatud isiklik kogemus, personali oskused ja
teadmised, kordaminekud pädevuste suurendamisel, tunnustatud spetsialistid, uuenduslikud ja
täiustatud süsteemid ning struktuurid on see, mis ligi tõmbab.
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Südamekeskuse vundament ja põhitugevused, milleks on osakonna lai profiil, mitmekülgne
oskuste portfell ja professionaalne meeskond, vajavad pidevalt tähelepanu ja arendamist, et
säilitada ja kasvatada liidripositsiooni turul. Samuti on oluline arendada töötajaskonda veelgi
asjatundlikumaks, motiveerides olemasolevaid töötajaid, ning muuta osakond ihaldusväärseks
tööandjaks ka nooremate ja järgmise generatsiooni esindajate seas. SWOT-analüüs näitas, et
tegelikult on osakonna õdede kogemused ja teadmised unikaalsed, kuid oleme aastaid olnud väga
tagasihoidlikud, keskendudes õdede tööjõupuuduse probleemile, mitte isiklike töökogemuste
jagamisele ja järelkasvu kvaliteetsele väljaõppele ...“aastaid töötame koos ja tegelikult on väga
harva on selliseid hetki, et saame koos oma tulemused arutleda“. Osakonna profiil on lai ning
uutel kolleegidel on raskusi suure hulga informatsiooni omandamisega, seega on sellised
innovatsioonid nagu osakonnaspetsiifiline infokogumik uutele õdedele ja metoodiliselt välja
töötatud valikpraktika võimaldamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla südamekeskuses vägagi
vajalikud ...“ ma väga hästi saan aru, et suhteliselt lühikese aja jooksul uued õed peavad õppima
tundma üle 75 kollege ja hakkama saada multiprofiilse osakonnaga“.
On teada fakt, et rohkem perspektiivi on atraktiivsel tööandjal, kes kaasajastab füüsilist keskkonda,
koostab paindlikke töögraafikuid, korrastab töökoha nõudmisi ja elimineerib stressitekitajaid.
Piiranguterohkes olukorras (Covid-19 levik) on tõesti keeruline leida võimalust stressorite mõju
vähendamiseks ...“ hetkel peas keerleb Covid teema ja väga raske on sellest vabaneda ning milleski
muust mõelda“. Ühisüritused, koosolekud, arenguvestlused ja kovisioonid on seni aidanud hästi
stressiga toime tulla.
Ülekaalukalt kõige olulisem tegur on praeguste töötajate rahuolu oma tööandjaga. Osakonna
meeskonna poolt edastatud positiivsel sõnumil, mis jõuab tööturule sisenevate õenduseriala
üliõpilasteni, on unikaalne väärtus. Oleme kogu meeskonnaga olnud olukorras, kus praktikal oleva
üliõpilase negatiivne tagasiside jõudis õpingukaaslasteni ja jäi pikaks ajaks osakonna „taustinfoks“.
Südamekeskuse õdede tööst teatakse väljaspool osakonda vähe, esineb kommunikatsiooni
planeerimatust ning tõrkeid koostöö Tervishoiu Kõrgkooliga. Sellel on järgmised negatiivsed
tagajärjed: lisakulude tekkimine, täitmata ametikohad, töötajate rahulolematus ja ületunnitöö.
Kõige kergem viis ülalpool toodud probleemide vältimiseks on kõigi osapoolte vaheline pidev
suhtlemine, seda arvamust kinnitavad arendusprojekti raames läbi töötatud teemakohased
teadusuuringud.
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Tõenduspõhiliste allikate analüüsi alusel võib väita, et tööturule sisenevate õendustöötajate
meelitamisele statsionaarsetesse osakondadesse aitavad kaasa järgmised soovitused tööandja
brändi kujundamiseks:
-

Panustamine võrgustike arengusse ja koostöövõimaluste loomine, sealhulgas haridus- ja
tööhõive

sektoritega.

Statsionaarsed

osakonnad

peavad

panustama

koostöösse

haridusasutustega.
-

On oodatud hariduslikud uuendused, näiteks „Tulevase statsionaarse õe väljaõpe“, mis
võimaldab suurendada üliõpilaste isiklikku pädevust.

-

Tööandja

tuleks

Tervishoiukõrgkoolides

jagama

infot

vabade

töökohtade

ja

arenguvõimaluste kohta. Infot tuleks jagada internetis, haridusasutustes, värbamisüritustel
ja messidel. Eesti õendustudengite soovide kohaselt tuleks info jagamisel kasutada
sotsiaalmeedia platvorme (Facebook, YouTube, Instagram). Nähtavust aitavad välja tuua
turunduskampaaniad.
-

Pidev tööandja veebilehe arendamine ja teabe täiendamine, sealhulgas õe professionaalse
arenguvõimaluste ja praktika kohta.

-

Õendusüliõpilastele köitva kampaania korraldamine karjääri kujundamise pädevuste ja
karjääriteenuste tutvustamiseks.

-

Eriti oluline on keskenduda õppurit jõustavate ning enesejuhtimist kujundavate
karjääriteenuste arendamisele ja vältida õpetaja- või nõustajakeskseid lähenemisviise.

-

Analüüsida ja vajaduse korral täiendada mentorluse programmi töökohal.

-

Statsionaarne osakond peab pakkuma üliõpilastele paindlikku tööaega ja riigi keskmisest
kõrgemat tunnitasu.

Ohtude maandamiseks toob arendusprojekti autor järgnevalt lühidalt välja töös analüüsitud
suurimad murekohad, mis on peamised riskide allikad: osakonna õdede koosseisu kujundamine
meeskonnaks

ning sise-

ja

väliskommunikatsiooni

parendamine.

Strateegiliste

plaani

väljatöötamisel on erilise tähtsusega on siiski sisemise tööandjabrändi hea maine fookuses
hoidmine, kuna isegi üks rahuolematu kolleeg võib nullida kogu meeskonna saavutused ja
asjalikud koostatud plaanid võivad jääda plaanideks.
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5. JÄRELDUSED
Antud arendusprojektis kasutati interdistsiplinaarset lähenemist, mis integreerib sotsioloogilisi
aspekte, juhtimisteooriat ja majanduse põhisätteid tervishoius. Uurimustöö metoodika koosnes
integreeritud kirjanduse ülevaatest ja SWOT-analüüst fookusgrupis. Tulemuste usaldusväärsuse
tagasid arendusprojekti uurimisküsimuste teoreetiline ja metoodiline uurimine, järjepidevate ja
usaldusväärsete uurimismeetodite kasutamine ning läbi viidud empiiriline uuring, mis tugines
„McKinsey 7S Framework“ mudelile ja täiendava tehnika kasutamisele.
Arendusprojekti esimeses peatükis on analüüsitud tööandja brändi käsitlust ja tööturule sisenevate
õendusüliõpilaste töökohavaliku teoreetilisi aluseid, kasutades integreeritud kirjanduse ülevaate
metoodikat. Teadusuuringute analüüsi põhjal saab väita, et spetsiifilised ja multiprofiilsed
osakonnad on keerukas olukorras, kuna nõutud pädevustega töötajaid on võimalik saada pärast
pikaajalist töökogemust ja mitmete erialakoolituste läbimist. Praktikas aga juhtub sageli, et kõrged
nõudmised, negatiivne hinnang uute õdede teadmistele ning kriitika kolleegide poolt juba sisse
elamise ajal on töökoha vahetuse põhjuseks. Selle mõjuteguri elimineerimiseks võiks tulevikus
mõelda õe ameti lisaastmele nagu „noorõde“, mis annaks uutele kolleegidele turvatunnet ja
piisavalt aega töökohapõhiseks väljaõppeks ning selle astme edukas läbimine võimaldaks võtta
nõutud vastutust.
Tööandja bränd vajab pidevalt tähelepanu ja arendamist, et säilitada ja kasvatada liidripositsiooni.
Statsionaarse osakonna õe ameti brändi loomiseks tuleb uurida olemasolevate õdede töökogemust
ja arvamust tööandja kohta, et tuua välja osakonna tugevused ja arenguvõimalused, seejärel need
edastada tulevastele kolleegidele.
Arendusprojekti empiirilise uuringu läbiviimiseks oli kaasatud AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Südamekeskuse kõrgelt kvalifitseeritud õed, kes jagasid oma töökogemust keskuses. Fookusgrupi
intervjuuna läbi viidud SWOT analüüs, mida selles osakonnas pole varem tehtud, võimaldas
vaadata AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse õendustegevusele värske pilguga.
Tulemuseks oli osakonna tugevuste ja nõrkuste analüüs, millest fookusgrupi osalejad võtsid
aktiivselt osa. Tekkis võimalus hinnata eelnevat aastatepikkust tööd, hinnata saavutusi ja kriitiliselt
üle vaadata puudusi.
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On väga positiivne, et töötajad, kes aastaid on teinud rutiinset tööd, said võimaluse selle
üldistamiseks ja analüüsiks, mõelda oma panusest ja osast üldises pildis. Fookusgrupi osavõtjad
olid üllatunud, kui palju kasulikku ja ühiskonnale vajalikku on nad juba ära teinud. See
teadvustamine andis töötajatele uut motivatsiooni töö jätkamisel. Eelnevat kokku võttes võib öelda,
et strateegilise tähtsusega on oluline arendada töötajaoskonda asjatundlikuks personaliks,
motiveerides olemasolevaid töötajaid ning muutes osakonda ihaldusväärseks tööandjaks.
SWOT-analüüsi tulemused ei vastanud osaliselt arendusprojekti autori ootustele, kuna analüüsi
läbiviimise periood oli empiirilise uurimuse jaoks ebasoodne. Õdede emotsionaalne seisund oli
tugevasti mõjutatud COVID-19 osakonna avamisest, mis tõi kaasa muutusi meeskonna koosseisus,
ja osakonna ruumide jagamisest teiste üksusega. Seega tekkis arendusprojekti autoril vajadus
stimuleerida intervjueeritavaid vestluse arendamiseks. Arendusprojekti autor arvab, et analüütiline
töö nõuab rohkesti pingutusi ja aega, mistõttu ei pruugi neist piiratud ressurssidest peamiseks
piisata, nendeta aga ei saa sündida julgeid algatusi strateegilisteks toiminguteks – vaba
kujutlusvõime jaoks.
Arendusprojekti tulemusel selgus, et uuritavas AS Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses on
õdede puhul konkurentsipositsiooni hoidmiseks nii häid kui ka halbu faktoreid. Südamekeskuse
õde annab oma töös endast parima, et patsiendid jääksid teenusega rahule. Lünki aga on nii
sisemises kuid ka välises kommunikatsioonis. Samuti võib SWOT-analüüsi põhjal väita, et antud
osakond vajab kolmeprofiilsete oskustega tööjõudu. Nõutud pädevuse saavutamine toimub
pikaajalise süvendatud väljaõppe käigus, mida arendusprojekti autori arvates saab hetkeolukorras
korraldata nii üliõpilaste praktika ajal kui ka uute töötajate juhitud ja struktureeritud väljaõppe ajal.
Kuid tulevikuperspektiivis on nõue, et õendusüliõpilastel kujuneks juba õpingute lõpetamise faasis
tugev isiklik pädevus ja teoreetiliste teadmiste baas, kuna tänapäeval oodatakse õelt iseseisvust ja
professionaalsust.
AS Ida – Tallinna Keskhaigla Südamekeskuses viis või enam aastat töötanud õdede arvates
osakonnas on tööajakavade koostamisel alati arvestatud töötajate soove, töötasu määramise aluseks
on iga töötaja isiklikud vastavuskriteeriumid ja palk on vastavuses õendusüliõpilaste ootustega.
Kahjuks osakonna vananenud olmetingimused, mis on uute töötajate põlvkonna jaoks takistavaks
faktoriks tööandja valimisel, vähendavad tööandja atraktiivsust.
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Eelnevat kokku võttes võib öelda, et arendusprojekti tööeesmärk sai täidetud: uurimisküsimusele
leiti vastused ja strateegiaplaan välja töötatud. Arendusprojekti järgmine etapp on strateegilise
tegevuskava elluviimine. Arendusprojekti autoril tuli siiski teadvustada asjaolu, et tegu pole
ühekordse lineaarse protsessiga. Õetöö populariseerimise jätkusuutlikkust on võimalik tagada
ainult pideva arendamise ja uuendamise abil.
Arendusprojektist saab otseselt kasu uuritud statsionaarne osakond. Samas näeb arendusprojekti
autor selle töö kasutamisel ka laiemat perspektiivi: koostatud SWOT-analüüsi töölehte saab
edaspidi kasutada meeskonna arenguvestluste läbiviimisel, tuues vestlustesse tõenduspõhisust.
Samalaadne uurimus tuleb läbi viia ka teiste osakonna esindajatega, kellest sõltub uue õe
kohanemine, et jagada vastutust meeskonna edukuse eest osakonna kõigi töötajate vahel. Kavas on
osakonna aktiivne osalemine üliõpilaste valikpraktika läbiviimisel.
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Koosoleku protokoll
Tallinn

Lisa 1.
6. detsember 2019.

Koosoleku algus kell 13.30, lõpp kell 14.55.
Juhatas: arendusprojekti juht
Protokollis: arendusprojekti juht
Koosolekul osalesid:
Marika Tammaru, AS Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja.
Helen Utsar, AS Ida-Tallinna Keskhaigla personaliosakonna juht.
Päevakord: Arendusprojekti „Strateegiline tegevusplaan tööandja brändi toetamiseks statsionaarse
õe ameti näitel“ arutelu.
Koosoleku eesmärk on ajurünnak, mille käigus arutleda õdede nappuse teemat, kuna uue
õenduspersonali värbamine statsionaarsesse osakonda on õendusjuhi igapäevasetöös kõige suurem
mure ning koosoleku juhataja on pidanud neid raskusi teravalt tundma – hetkel on osakonnas on
täimata 25% õdede ametikohtadest.
Arendusprojekti autor pakkus tööjõupuuduse küsimuse puhul jätta fookusesse õendusüliõpilasi,
kuna kõrgkoolide lõpetajad on üks olulisemaid personali värbamise allikaid ja õendustudengitel on
võimalik alustada oma karjääri juba pärast kliinilist praktikat. Arendusprojekti autoril tekkis soov
uurida oma projekti raames õendusüliõpilaste valmisolekut alustada oma tööalast karjääri
statsionaarsetes osakondades, et koostada strateegiline tegevuskava tööandja brändi toetamiseks.
Koosolekul nenditi, et õendustudengite toole värbamine vajab tõesti enam tähelepanu.

Koosoleku otsus:
1. Otstarbekas on teaduspõhiliste uuringute kaudu selgitada välja õendustudengite toole
värbamise kaasaegne lähenemisviis: kirjeldada õendusüliõpilaste toole värbamise
mõjutegureid ja värbamise meetodeid ning enam levinud võimalusi.
2. Arendusprojekti autor peab formuleerima töö „produkti”.
3. Tuleb läbi viia osakonna diagnostika, selgitamaks välja osakonna tugevused ja nõrkused,
mida saab üliõpilastele kommunikeerida.
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Lisa 2.
KINNITATUD
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
juhatuse 15.08.2011.a. otsusega
AS Ida -Tallinna Keskhaigla
Uurimistööde hindamise komisjoni otsus nr 1.1-19/27-20
Uurija nimi

Svetlana Udalova

Uurija e-mail

svetlana.udalova@itk.ee

Uurija telefon

53325419

Asutus, mida uurija esindab (üliõpilastel ka eriala
ja taotletav kraad)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervise teadus, magister
ITK Südamekeskuse õendusjuht

Kaasuurija(d)
Juhendaja(d)

Merle Ojasoo

Uurimistöö teema „Strateegiline tegevusplaan tööandja brändi toetamiseks statsionaarse õe ameti näitel“
Planeeritav uurimuse läbiviimise koht:

ITK Südamekeskus

Planeeritav uurimuse läbiviimise aeg:

Fookusintervjuude läbiviimise periood 01.1207.12. 2020.a.

Uurimistöö taotluse vaatas läbi komisjon
koosseisus: Katti Kõrve , Liisa Kuhi, Marika
Tammaru

Komisjon otsustas
Anda luba uuringu läbiviimiseks Ida-Tallinna Keskhaiglas

Komisjon kaasas hinnangu andmise protsessi
konsultandi (nimi, ametikoht):
Marge Kütt- PERH laboratooriumi juhataja
Kristo Kaul- infoturbejuht

Loast keeldumise põhjus/märkused:
Kas uuringu läbiviimiseks on vajalik kasutada ITK arhiivmaterjale?
Ei
Jah;

elektroonilisi andmebaase

paberarhiivi
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Fookusintervjuu tööleht

Lisa 3.

Hea töökaaslane !
Olen Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli magistrant ja koostan oma arendusprojekti teemal
statsionaarse õe töö populariseerimine õenduseriala üliõpilaste tööturule sisenemise perspektiiviga.
Palun Sind osaleda fookusgrupi intervjuus, et kaardistada meie osakonna õdede töökogemust ning
välja selgitada osakonna tugevusi ja nõrkusi. Garanteerin vastajatele anonüümsuse ning saadud
andmeid kasutan vaid üldistatud kujul arendustöö koostamiseks. Arendusprojekti tulemusena
plaanin välja töötada strateegilise tegevuskava, mis võimaldab populariseerida statsionaarse õe
tööd ning aidata kaasa uute töötajate värbamise edukusele.
Palun anda oma suuline nõusolek osaleda fookusgrupi intervjuus. Palun hinda enne intervjuud
osakonna strateegiat, struktuuri, süsteemi, ühiseid väärtusi, tööstiili, personali ning nende oskusi
olevikus, ja kirjeldada samu kategooriaid tuleviku perspektiivis.
Ette tänades
Svetlana Udalova
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kliinilise õenduse magistrant
svetlana.udalova20@gmail.com
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SWOT
komponendid
Osakonna
tugevused
(olevik)

„McKinsey 7S Framework“ mudel tööleht (kohandatud)
Valdkond – osakonna sruktuur ja süsteem
Struktuur on ametipositsioonide vaheliste suhete mudel, mis on aluseks selle liikmete
omavahelistele suhetele, võimule, õigusele otsustada ja tööjaotusele (Virovere jt, 2005).
„McKinsey 7S Framework“ mudeli kohaselt näitab struktuur, kuidas on osakond üles ehitatud,
sealhulgas tööülesannete jaotus ja otsuste tegemine, ning koordineerib suhteid (Mindtools,
2020).
Osakonna toimimist määrab kasutusel olev e-Healthi süsteem: see on erinevate tööprotsesside
juures toetav töövahend, mida töötajad töö tegemiseks kasutavad, kuna nimetatud süsteem
hõlbustab suhtlemist igapäevaste tegevuste juures ja protseduuride läbiviimisel.
Palun nõustuda või korrigeerida järgmist väidet:
Osakonna meeskonnaks on üheks valveks moodustunud paar õest ja hooldajast, kelle hoole all
on ca 3–10 patsienti vastavalt haiguse raskusastmele. Valvekorra jooksul tegelevad iga
patsiendiga tema raviarst, tugispetsialistid, konsultandid ja uuringute läbiviijad (tutvu allpool
oleva skeemiga).
- Nõustun
- Ei nõustu ja pakun välja järgmise kirjelduse ……………………….............
1. Hinda osakonna struktuuri ja süsteemi tugevusi ning nõrkusi.
2. Kirjelda, milline võiks Sinu arvates olla osakonna struktuur ja süsteem tulevikus. Mis on
muutmist takistavateks ja soodustavateks faktoriteks ?

Valdkond – osakonna õenduspersonal ja nende oskused
Töötajad ja nende üldised võimalused, tegelikud oskused ja pädevused, mida kasutades oma
tööülesannetega võimalikult hästi hakkama saadakse, saavutamaks ettevõtte edukust
(Mindtools, 2020).
Palun nõustu või korrigeeri järgmist väidet:
Osakonna õdede pädevuses on töötada kardioloogia, endokrinoloogia ja pulmonoloogia
patsientidega.
Õed omavad järgmiseid oskusi: pädevus töötada tavapalati profiilsest patsiendist kuni III astme
intensiivravi patsiendini, õendusüliõpilase juhendamise oskused, erialaspetsiifilised oskused,
teadusalased oskused.
- Nõustun
- Ei nõustu ja pakun välja järgmise kirjelduse ……………………….............
1. Hinda osakonna õdede koosseisu ja nende oskuste tugevusi ning nõrkusi.
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Osakonna
nõrkused
(olevik)

Osakonna
võimalused
(tulevik)
Osakonna ohud
(tulevik)

2. Kirjelda, milline võiks Sinu arvates olla osakonna õdede koosseis tulevikus ja milliste
oskustega. Mis võiks olla takistavateks ja soodustavateks faktoriteks personali ja oodatud
oskuste arendamiseks?
Valdkond – juhtimisstiil
Stiili all peavad McKinsey 7S teooria autorid silmas juhtimisstiili (Mindtools, 2020).
Tuntud juhtimisstiilid:
• Autoritaarne (autocratic) – sellise juhtimisstiili puhul võtab juht otsustamise enda peale.
Töötajad teevad nii, nagu neile öeldakse.
• Demokraatlik/kaasav (democratic) – demokraatliku juhtimisstiiliga keskendutakse
organisatsiooni eesmärkidele ühistegevuse läbi. Otsuse vastuvõtmisel arvestatakse ka töötajate
arvamusega.
• Mittesekkuv (laissez-faire) – mittesekkuv juht kohtleb töötajaid indiviididena ja motiveerib
neid läbi vabaduse, sekkudes nende tegevusse minimaalselt. Juht on hea kuulaja ja eeldab
töötajatelt enesekontrolli.
• Pragmaatiline (transactional) – pragmaatiline juht teeb alluvatega koostööd ettekirjutuste ja
nende täitmise kontrollimise kaudu. Ta annab lubaduse ja täidab seda hea töö eest
tunnustamise, tasustamise või edutamisega ning kehvade tulemuste eest karistamisega.
• Ümberkujundav (transformational) – juht avardab alluvate huve, innustab neid grupi
eesmärke ja ülesandeid teadvustama ning omaks võtma, grupi hüvanguks oma huvidest
kaugemale vaatama (Türk, 2001:41).
Palun nõustu või korrigeeri järgmist väidet:
Osakonna õendusjuhtimises ei eristu selgelt ükski üleval väljatoodud juhtimisstiilidest.
- Nõustun
- Ei nõustu ja pakun välja järgmise kirjelduse ……………………………………….
1. Hinda osakonna õdede juhtimisstiili tugevusi ja nõrkusi.
2. Kirjelda, milline võiks Sinu arvates olla osakonna õdede juhtimine tulevikus. Mis on
juhtimisstiili muutmisel takistavateks ja soodustavateks faktoriteks?
Valdkond – ühised väärtused
Ühised väärtused on element, mis koosneb organisatsiooni põhiväärtustest, aktsepteeritud
standarditest ja normidest, mis mõjutavad kõikide töötajate käitumist. Kuna ühised väärtused
mõjutavad kõiki elemente, on need teiste elementide arengus kesksel kohal. Ühiste väärtuste
muutumisel muutuvad ka kõik ülejäänud elemendid. (Mindtools, 2020) AS Ida-Tallinna
Keskhaigla põhiväärtuseks on professionaalsus, inimlikkus ja koostöö.
Palun nõustu või korrigeeri järgmist väidet:
Osakonna õed näitavad oma tegevuses professionaalsust, hoolivad patsientidest ja kolleegidest
ning teevad koostööd.
- Hinda osakonna õdede ühiste väärtuste tugevusi ja nõrkusi. Nõustun
- Ei nõustu ja pakun välja järgmise kirjelduse …………………...............................
1.
2. Kirjelda, millised sinu arvates, võiksid olla osakonna ühised väärtused tulevikkus. Mis
on ühiste väärtuste arendamiseks takistavateks ja soodustavateks faktoriteks ?
Valdkond – strateegia
Strateegia on tegevuste kulg või põhiideed, mille kaudu loodetakse organisatsiooni eesmärgini
jõuda (Mindtools, 2020).
Palun nõustu või korrigeeri järgmist väidet:
Õe töö eesmärk on kvaliteetne patsiendihooldus. Aastaaruannete põhjal saab väita, et selle
eesmärgi saavutamiseks on osakonna õdede arendamise fookuses töötajate pädevuste areng
ning panustamine järelkasvu juhendamisesse.
- Nõustun
- Ei nõustu ja pakun järgmist kirjeldust…….................................................................
1. Hinda osakonna õe tööd eesmärgi saavutamiseks, too välja tugevused ja nõrkused.
2. Kirjelda, milline võiks Sinu arvates olla strateegia tulevikus.
3. Mis on strateegia kujundamisel takistavateks ja soodustavateks faktoriteks?
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SWOT-analüüsi protokoll

Lisa 4.

Tallinn

3.12.2020.a

Päevakord: SWOT analüüsi läbiviimine.
Modereeris ja protokollis: arendusprojekti juht.
Intervjuus osalesid kuus osakonna õde.
Puuduvad: kolm õde (põhjused – puhkus, eneseisolatsioon või ei sobinud intervjuu aeg).
Fookusgrupi intervjuu algus 3.12. 2020 kell 14.00, lõpp kell 16.00.

Sisemised tegurid
Tugevused
Struktuur ja süsteem
Osakond on 40-aastase töökogemusega.
Kolmeprofiilne osakond: kardioloogia,
endokrinoloogia ja pulmonoloogia profiil.
Osakonnas on 93 töötajat: 16 arsti, 47 õde, 27
hooldajat, 1 õdedetöö koordineerija, 1 õendusjuht ja 1
keskuse juhataja.
Alates 2012 a on kasutusel e-Health, mis on süsteemi
kvaliteedi atribuut ja erinevate tööprotsesside juures
toetavaks töövahendiks, lihtsustades kasutajate tööd,
samuti on see kommunikatsioonivahend.
Hästi toimiv ja aastatega välja töötatud õdede
töökorraldus: patsiendikesksus, koormuse jaotus,
rotatsioon tavapalati ja intensiivpalati vahel.
Osakonna õenduspersonal ja nende oskused
Erilised oskused: kolmeprofiilne osakond:
kardioloogia, endokrinoloogia ja pulmonoloogia.
Õdede töökogemus – 38%-l õdedest on töökogemus
osakonnas enam kui 5 aastat.
10 õde on sertifitseeritud mentorid.
3 õel on püsikardiostimulaatorite paigaldamisel
assisteerimise kogemus.
2 õel on invasiivsete uuringute assisteerimise kogemus.
4 õde on kaasatud kliiniliste uuringute läbiviimisse.
Kõigi õdede poolt aktsepteeritud aastane väljaõpe
uutele kolleegidele.

Välised tegurid
Võimalused
Suurenev pealinna kogukond.
Uue haigla ehitamine.
Suurenenud juhitud hoolduspersonaal.
Rohkem riiklikke tervishoiuprogramme.

Ohud
Suur konkurents tervishoiuteenuste pakkujate vahel
(õdede vabad töökohad).
Õdede töötamine kahe tööandja vahel.
Majanduslik ebastabiilsus.
Patsientide ja arstide kasvav nõudlus kalli
meditsiinitehnika järele, mis ei ole kulutõhus.
Töötu ja ravikindlustamata elanikkonna osakaalu
suurenemine.
Kasvav surve tervishoiukulude vähendamiseks.
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Tööajakava koostamisel võetakse arvesse õdede
soovid.
Juhtimisstiil
Osakonna õendusjuhtimisel ei eristu selgelt ükski
tuntud juhtimisstiil. Juhtimisel arvestatakse olukorra
konteksti ja püütakse leida optimaalne lahendus.
Ühised väärtused
Suurem osa õdedest näitavad oma tegevuses
professionaalsust, hoolivad patsientidest ja kolleegidest
ning teevad koostööd.
Strateegia
Strateegia fookuses on toimepidev õdede areng ja
väljaõppe ning üliõpilaste juhendamine.
Asukoht ja olmetingimused
Osakond asub kesklinnas: Ravi tänaval, A-korpus, V
korrus.
Ilus vaade aknast. Kaks rõdu.
Nõrkused
Struktuur ja süsteem
Kolmeprofiilne osakond on uutele töötajatele katseaja
jooksul suur väljakutse.
Asendustöötajate kasutamise süsteemi pole välja
töötatud.
Kuna tegemist on suure töötajate koosseisuga, esineb
lünki osakonna kommunikatsioonis.
Osakonna õed seostavad end siiski kardioloogia
profiiliga, kuna osakondade ühendamine toimus enam
kui 5 aastat tagasi.
Osakonna õenduspersonal ja nende oskused
Õdede pidev tööjõupuudus.
25% õendustöötajate töökogemus on alla 1 a.
25% õendustöötajatest on abiõed.
50% õendustöötajatest omab teist töökohta või õpib –
faktor mõjutab oluliselt tööajakava koostamist.
On lünki õdede võrdses kohtlemises.
Osakonnas on tööl viis õdede põlvkonda, nende
teadmiste-oskuste tase on erinev.
Juhtimisstiil
75 alluvat on suur väljakutse.
Ühised väärtused
Omakasu ja domineerimise tõttu on jagatud väärtustes
ja koostöös siiski lünki.
Strateegia
Puudub kardioloogia õe sertifitseeritud väljaõpe.
Asukoht ja olmetingimused
Vananenud olmetingimused: hoone on ehitatud 1938 a,
kapitaalremonti tehti viimati 2004. aastal.
Piiratud arv parkimiskohti.
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Uuringute koondandmed

Lisa 5.

Uuring

Eesmärk

Andmete kogumine

Kesksed tulemused

Alkaya, S.A. jt (2018).
Professional values and career
choice of nursing students.

Uuring viidi läbi
õendusõpilaste karjäärivaliku
ja ametialaste väärtuste
võrdlemiseks.
Austraalias suurendati õdede
puuduse leevendamiseks
üliõpilaste arvu, uuriti
õendusüliõpilaste praktika
kvaliteeti.
Õdede värbamise praktika
uurimine Israelis.

Uuringus osalesid õenduüliõpilased
USA ja Türgi ülikoolidest. Osalejate
arv 728.

Uuring viidi läbi õendusõpilaste karjäärivaliku ja
ametialaste väärtuste võrdlemiseks.

Intervjuudest ja fookusgrupi
aruteludest saadud narratiivseid
kommentaare ja märkmeid analüüsiti
sisusõnade ja mõistete sageduse
põhjal.
Läbilõige kvantitatiivne uuring. 522
osalejat täitsid küsimustiku Porteri
skaala alusel.

Õendusüliõpilaste õpetamist ja toetamist peeti
oluliseks osaks igas haiglas.

Üliõpilaste värbamine vaimse
tervise osakondadesse.

Üliõpilaste küsitlus (n = 703) pärast
kliinilist praktikat.

Suhtumist vaimse tervise õendusse võivad
mõjutada õpilaste konkreetsed demograafilised
omadused ja nende kliiniliste kogemuste
spetsiifilised aspektid. Kliiniliste kogemuste
struktureerimisel ja tõhusate värbamisstrateegiate
kavandamisel on olulised teadmised positiivsemate
hoiakute kujundamise teguritest, et meelitada
sellesse valdkonda rohkem õpilasi.

Käesoleva uuringu peamine
eesmärk oli saada teavet
tervishoiukõrgkooli
sisseastujate ja lõpetajate arvu
kohta 5-aastase perioodi
(2000–2004) jooksul
Eesmärk on hinnata
strateegiaid, mida saab
kasutada õendusabi puuduse
vähendamiseks.

Uuringu jaoks töötati välja
struktureeritud intervjuu, mis oli
mõeldud läbiviimiseks telefoni teel.

Uuringu tulemused näitasid, et käsitletud
värbamisstrateegiatel on positiivseid arenguid:
sisseastujate ja lõpetajate arv kasvab.

Strateegiate analüüs.

Edukaim strateegia, mida paljudes haiglates
rakendatakse, on Magnet Recognition Programm,
mida toetab ANCC. Selle programmi eesmärk on
õdede motivatsiooni tugevdamine, töökeskkonna
parendamine, avatud suhtluse edendamine ja
õdede vabaduse suurendamine patsientide ravil
osutamise.

Barnett, T jt (2012). Expanding
the clinical placement capacity
of rural hospitals in Australia:
Displacing Peta to place Paul?
Ben Natan, M. (2016). Interest
in nursing among academic
degree holders in Israel: A
cross-sectional quantitative
study.
Gough, K., Happell,B. (2009).
Undergraduate nursing students
attitude to mental health
nursing: a cluster analysis
approach.

Happell, B., Gough, K. (2009).
Preparing mental health nurses
for the future workforce: An
exploration of postgraduate
education in Victoria, Australia.
Hussain, A. jt (2012). Strategies
for dealing with future shortages
in the nursing workforce: a
review.

Tuleb edendada õendusabi positiivset mainet ja
kohandada värbamisstrateegiad elanikkonna iga
alarühma jaoks.
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Larsen, R jt (2012).
Baccalaureate Nursing Students’
Intention to Choose a Public
Health Career.

Lewis, R., Kelly, S. (2018).
GP/GPN partner* perspectives
on clinical placements for
student nurses in general
practice: can a community of
practice help to change the
prevailing culture within general
practice?
Lindley,L. jt (2016). The
Influence of Nursing Unit
Characteristics on RN
Vacancies in Specialized
Hospice and Palliative Care .
Pearson, R. (2013). Nurse
practitioner job satisfaction:
looking for successful outcomes.
Sayer jt (2016). An innovative
strategy to increase a
professional workforce: the fast
track initiative for health visitors
in England.

Specht,J., Mobily,P. (2005). The
Young Gerontological Nurse
Clinician Programm:An
Innovative Geropsychiatric
Recrutment Strategy.

Eesmärgid: selgitada välja
õendusõpilaste karjäär
rahvatervise alal ning
määrtleda värbamisstrateegiad
ja muud tegurid, mis
mõjutavad õpilaste
karjäärikavasid rahvatervise
valdkonnas.
Töölevärbamine pereõeks.

354 üliõpilast läbisid teadlaste poolt
välja töötatud uuringu rahvatervise
karjäärikavatsuste ja
värbamisstiimulite kohta.

Kolm parimat värbamisstrateegiat, mille õpilased
järjestasid, olid võrreldav palk, paindlik ajakava ja
õppemaksu hüvitamine. Teaduskond peaks
jätkama nii kliiniliste kui ka klassiruumi
kogemuste hindamist, et ergutada põnevust ja huvi
rahva tervise vastu karjäärivalikuna.

Viidi läbi kirjeldav kvalitatiivne
uuring, mille käigus koguti andmeid
poolstruktureeritud intervjuude abil 16
perearsti ja 2 GPN-i partneriga.

Vaatamata kõigile probleemidele on
tõendusmaterjali, et pereõdesid saab juurde
praktikakogukonna kaudu. Seega tuleb
investeerida õdede haridusse ja väljaõppesse
üldises praktikas.

Uuriti tööandja mõju
registreeritud õdede (RN)
otsimisel. Testiti otsingu
strateegia modelleerivat rolli.

Ristlõikeuuring.

Uuringu eesmärk oli kindlaks
teha värbamisstrateegiad
õdede praktikute vaatenurgast.
Uurida mida organisatsioonid
kasutavad tööjõupuuduse
leevendamiseks ?

Kirjeldav-korrelatsiooniline
uuringumetoodika.

RN üksuse suurus ja õendusjuhtimine mõjutasid
otseselt vakantsete kohtade täitmist ning
värbamisboonused mõjutasid vabade töökohtade
vähendamist tugevamalt kui määramata ajaks
töölepingu sõlmimine.
Osalejad väljendasid rahulolematust ametialase ja
rahalise tunnustamise osas, enesekehtestamise ja
halduse osas ning kollegiaalsete suhete osas.
Karjäärivaliku motivaatoriteks on karjääri
edenemine ja huvi tervise edendamise vastu.
Üksmeel oli selles osas, et isiklikud omadused on
tähtsamad kui kogemus või kvalifikatsioon.

Õdede otsing geriaatriasse ja
psühhiaatriasse.

Uuringus kasutati järgmisi meetodeid:
küsimustik (n ¼ 71 õpilast),
poolstruktureeritud intervjuud (n ¼ 37
õpilast), telefoniintervjuud (n ¼ 13
juhti) ja kuus fookusgruppi (n ¼ 24
praktikaõpetajat). Kvantitatiivsete
andmete analüüsimiseks kasutati
kirjeldavat statistikat, T-teste ja
Pearsoni Chi-ruudu testi.
Kvalitatiivseid andmeid analüüsiti
temaatiliselt.
Uuringu käigus testiti YGNCP
programm.

YGNCP on hariduslik uuendus, mis näitab
suurepärast potentsiaali õdede värbamiseks
geriaatrilistesse ja psühhiaatrilistesse
osakondadesse.
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Stordeur, W. jt (2007).
Organizational configuration of
hospitals succeeding in
attracting and retaining nurses.

Haiglate organisatsioonilised
süsteemid, mis suudavad ligi
meelitada ja õdesid kinni
hoida.

Tawash, E., Cowman, S. (2018).
The NURSING – Positive
Recruitment Arabic Model
(NURS – P.R.A.M. ).

Toren, O. jt ( 2012). Preferences
of Israeli nursing students in
choosing their future workplace.

Selgitada välja
keskkooliõpilaste
õenduskarjääri valikut
mõjutavad tegurid ja uurida
strateegilisi sekkumisi
õenduse kui karjääri
edenemiseks Araabia
priirkonnas.
Uurida välja õendusüliõpilaste
otsustusprotsesi töökoha
valikul.

Tweed, J. jt (2019). Early
identification of critical care as
a career goal: An internship
approach to recruitment,
education, and support.

Eesmärk on tuua välja
raskused õdede värbamisel
spetsialiseerunud
valdkondadesse, näiteks
kriitiline abi.

Ulrich, S. (2009). Applicants to
A Nurse-Midwifery Education
Program Disclose Factors that
Influence Their Career Choice.
Wilbourn, M. (2018).
Development and psychometric
testing of the Attitudes,
Subjective Norms, Perceived
Behavioural Control, and
Intention to Pursue a Career in
Mental Health Nursing scale

Selle uuringu eesmärk oli
uurida tegureid, mis
mõjutavad õe või
ämmaemanda karjääri valikut.
Õendustöötajate värbamine
vaimse tervisesse.

Uuriti 401 õde atraktiivsetes haiglates
ja 774 õde tavahaiglates. Küsitluse
fookuses oli ettekujutus tervisega
seotud teguritest, töökoha
nõudmistest, stressoritest, tööplaanid,
organisatsiooniline kliima ja tööga
kohandamine.
Uuringusse olid kaasatud
Keskkooliõpilased, lapsevanemad,
karjäärinõustajad ja
õendusüliõpilased. Andmeid koguti
küsimustike abil, poolstruktureeritud
intervjuudena ja töö fookusgruppides.

Õdede ligimeelitamise võtmeteguriteks on
organisatsiooni omadused ja töökoha säilitamine.
Atraktiivsete asutuste kontseptsioon aitab õdesid
ligi meelitada.

Kombineeritud uuring, mis hõlmab
kvalitatiivset (fookusgrupid) ja
kvantitatiivset (küsimustik)
uurimismeetodit.

Fookusgruppidest selgus, et õpilased keskendusid
töö turvalisusele ja palgale ning muudele
hüvitistele. Tajutav ideaalhaigla on kodu lähedane
haigla, mis pakub häid töötingimusi ja on
positiivse sotsiaalse atmosfääriga
Koostööpõhine praktikameetod, mis hõlmaks
ülikooli õendusteaduskonda, akuutseid
meditsiinilisi/kirurgilisi palateid ja õpetajaid, et
teha kindlaks, milline on treeningprogrammis
parim viis uute õendusala lõpetanute
ettevalmistamiseks kriitiliseks hoolduseks.
Tuvastatud on järgmised karjäärivaliku tegureid:
isiklikud kogemused; huvi emaduse ja õendusabi
vastu; teiste julgustamine.

See praktikaprogramm tegi koostööd
õendusteaduskonnaga, et valida ja
intervjueerida sobivaid õenduskooli
kandidaate, kes olid enne
vanempraktikat tundnud huvi kriitilise
abi vastu.
Esse analüüs. Kokku 42.

Uuringu käigus testiti ASPIRE
skaalat, mida saab kasutada vaimse
tervise ala õendusüliõpilaste
karjäärivalikut uurides.

Uurimistulemused ei erine rahvusvahelistes õdede
värbamise teooriatest, kuid araablaste jaoks on üks
peamisi probleeme tööpiirkond, millega
arvestamine tuleb kaasata õdede
värbamisestrateegia väljatöötamisse.

ASPIRE skaalal on suur potentsiaal toetada
karjäärivalikut vaimse tervise õenduse alale.
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Wills, W jt (2016). A house
divided: cooperative and
competitive recruitment in vital
industries.

Pakkuda välja teoreetiline
mudel õdede kandidaatide
värbamisel.

Asjakohaste värbamisteoorita analüüs.

Ettevõtted, kes kasutavad värbamisel koostöö –
või konkurentsistrateegiaid suudavad isomorfsete
protsesside kaudu muuta organisatsiooni tavasid.

Wu, L. jt (2015). Why not
nursing? A systematic review of
factors influencing carres choice
among healthcare students.

Mõjutavate tegurite
tuvastamine tervishoiukarjääri
valikul ja
värbamisstrateegiaate
struktureerimisel.

Aastatel 2002 kuni 2013 läbiviidus
karjäärivaliku uuringute analüüs.

Tervishoiukarjäär valitakse, kui on soov teisi
aidata ja ka isiklik huvi tervishoiu vastu.
Positiivselt mõjuvad hea töötasu, töökoha kindlus,
ametialane prestiiž ja töökoha autonoomia. Olulist
rolli mängivad sotsiaal-demograafilised tegurid,
näiteks sugu ja sotsiaalmajanduslik staatus.
Perekonnatraditsioon ja teiste ala autoriteetide
mõju.
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