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1 Osaamiskartoituksen tausta ja tarkoitus 
 

Toimiva terveyskeskus – toimenpideohjelmassa (STM 2009) on tavoitteena pitkäaikaissairauk-

sien ehkäisy- ja hoitomallin - Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) kansallinen käyttöönot-

to (STM 2009). Terveyshyötymallin mukainen toiminta kohdistuu terveyshyödyn tuottamiseen 

terveyskeskuksissa. Terveyshyötymallissa monisairaiden ja/ tai paljon palveluja käyttävien ja 

tarvitsevien asiakkaiden hoidon koordinoijana ja vastuuhenkilönä toimii asiakasvastaava (case 

manager).  Suomessa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottojen asiakasvastaa-

vatoimintaa on mallinnettu Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa Asiakasvastaava-toiminta 

pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa (Muurinen & Mäntyranta, 2009).  Mallin mukaan 

asiakasvastaavan tehtävään parhaimmat edellytykset ovat henkilöillä, joilla on vähintään sai-

raanhoitajan tutkinto ja monipuolinen vähintään viiden vuoden työkokemus pääosin peruster-

veydenhuollossa. Tämän lisäksi asiakasvastaavalta edellytetään erityisosaamista, jonka varmis-

tamiseksi esitetään 30 opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta.  

 

Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäiset perusteet – raportissa (28.1.2011) esitetään asiakas-

vastaavan tehtäväkuvan edellyttämän koulutuksen kansalliset perusteet: osaamiskuvaukset ja 

niihin perustuvat osaamiskokonaisuudet ja asiakasvastaavan osaamistaso eurooppalaisessa 

tutkintojen viitekehyksessä (EQF - tasojen 6-7 mukainen vähimmäisosaaminen, OPM 2009). 

Raportin mukaan asiakasvastaavan erityisosaamisen varmistava koulutus on ammattikorkea-

koulun järjestämä 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Lisäksi mainitaan, että koulutuksen 

toteutustapa ratkaistaan perusterveydenhuollon organisaatioissa paikallisesti osana terveys-

hyötymallin käyttöönottoa. Koulutus toteutetaan tilaajan ja toteuttajan välisellä sopimuksella 

täydennyskoulutuksena, korkea-asteen oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena, eri-

koistumisopintoina tai muulla soveltuvalla tavalla.  

RAMPE - hankkeessa on muun muassa tavoitteena edistää terveyshyötymallin käyttöönottoa 

perusterveydenhuollon vastaanotoilla sekä edistää ja luoda uusia yhteistyömalleja koulutuksen 

ja työelämän välille osaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Tämän osaamiskartoituksen 

tarkoituksena on kuvata, millaiseksi RAMPE -alueen perusterveydenhuollon avovastaanotoissa 

toimivat terveyden- ja sairaanhoitajat arvioivat asiakasvastaava-osaamisvaatimuksissa kuvatun 

osaamisensa. Saadun tiedon pohjalta voidaan kehittää vastaanottohoitajien koulutustarpeita 

vastaavaa täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulun järjestämissä koulutuksissa on tavoit-

teena, että opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan (AHOT) ja 

osaamista voidaan todentaa myös näytöillä (OPM 2009). Osaamista syntyy muodollisten kou-

lutusten lisäksi työelämässä sekä muissa tehtävissä, esimerkiksi harrastuksissa ja elämässä 

yleensä. 

 



 

 

2 Osaamisen itsearvioinnin toteuttaminen  

 

2.1 Kohderyhmä 

 

Kohderyhmänä oli RAMPE- alueen perusterveydenhuollon avovastaanotossa toimivat tervey-

den- ja sairaanhoitajat. Linkki sähköiseen osaamisen itsearviointiin lähetettiin sähköpostilla 

terveyskeskusten hoitotyön esimiehille välitettäväksi oman vastuualueen avovastaanoton sai-

raan- ja terveydenhoitajille, jotka osallistuvat pitkäaikaissairauksien hoitoon. Kohderyhmästä ei 

saatu  tarkkaa lukumäärää. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2012.  Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. 

 

2.2 Itsearviointilomake 

 

Osaamisen itsearviointilomake (liite 1) laadittiin terveysalan verkoston nimeämän työryhmän 

laatimien asiakasvastaavan osaamisvaatimusten pohjalta. Kansallisesti määritellyt osaamisko-

konaisuudet, osaamiskuvaukset ja osaamisen vähimmäisvaatimukset ovat opetussuunnitelman 

perusta sekä perusta koulutuksen vertailtavuuden ja yhtenäisen osaamisen varmistamiseksi 

(ARENE, 2010).  

Lomake jaettiin viiteen osioon osaamiskokonaisuuksien mukaisesti: 1) asiakkuusosaaminen, 2) 

yhteistyö- ja verkosto-osaaminen, 3) kliininen osaaminen, 4) eettinen ja yhteiskunnallinen 

osaaminen sekä lisäksi 5) kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen, joka ei sisälly asiakasvastaavan 

osaamisvaatimuskuvauksiin. Osaamiskokonaisuuksia yksityiskohtaisemmin kuvaavat osaamis-

kuvaukset muokattiin väittämiksi H3-osaamistason mukaisesti. Vastaajat arvioivat osaamistaan 

Likert -tyyppisellä asteikolla: väittämä kuvaa minua erittäin hyvin = 6, hyvin = 5, melko hyvin = 

4, jossain määrin = 3, vain vähän = 2, ei lainkaan = 1. Osaamiskartoitus toteutettiin sähköisesti 

Digium  – ohjelmalla ja analysoitiin Digium- ja Exel-  ohjelmien avulla. Itsearvioinnit kirjautuivat 

anonyymisti ohjelman tietokantaan, joten vastaajan henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa. Tulokset 

havainnollistetaan keskiarvo- ja prosenttikuvioin. Keskiarvokuvioilla havainnollistetaan osaami-

sen eri ulottuvuuksien välisiä eroja. Keskiarvot vaihtelevat 1 ja 6 välillä, eli mitä korkeampi 

keskiarvo sitä paremmaksi hoitajat arvioivat osaamisensa. Prosenttiosuuksiin perustuvilla ku-

vioilla havainnollistetaan osaamisen eri ulottuvuuksien sisäistä vaihtelua asteikolla väittämä 

kuvaa minua erittäin hyvin – ei lainkaan. 

 

 

 

 



 

 

3 Tulokset 

 

Kyselyyn vastasi 112 perusterveydenhuollon vastaanotossa toimivaa hoitajaa, joista hieman yli 

puolet oli Keski-Suomesta. Osallistuneiden taustatiedot on esitetty taulukossa 1. Vastaajista yli 

kolmannes oli opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneita, opistoasteen terveydenhoi-

tajia sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sairaanhoitajia molempia ryhmiä oli 

vajaa kolmannes. Valtaosalla oli yli viiden vuoden työkokemus. Työsuhteen muodoksi ilmoitti 

105 vastaajaa kokoaikainen ja 7 osa-aikainen. Useat vastaajista olivat hankkineet ammatillista 

lisäkoulutusta viimeisen kahden vuoden aikana, kuten pitkäaikaissairauksien hoitotyö (esim. 

diabetes), vastaanottohoitotyö (esim. hoidon tarpeen arviointi) sekä lääkehoidon koulutus 

(antikoagulanttihoito). Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen asetuksella säänneltyyn lisä-

kaulutukseen osallistui vastaajista kuusi henkilöä.  

 

TAULUKKO 1: Kyselyyn vastanneiden taustatiedot (n= 112). 

 



 

 

 

Avovastaanotossa työskentelevät hoitajat arvioivat asiakasvastaavan osaamisvaatimuksien 

mukaisen osaamisensa kokonaisuutena melko hyväksi (kuvio 1). Kehittämis- ja vaikuttamis- ja 

kliinisen osaaminen he arvioivat vahvimmiksi. Hoitajat arvioivat, että näitä osaamiskokonai-

suuksia koskevat väittämät kuvaavat heitä hyvin. Heikoimmiksi osaaminen arvioitiin päätök-

senteossa ja asiakkuusosaamisessa.  

 

KUVIO 1: Hoitajien itsearvioima osaaminen asiakasvastaava-osaamiskokonaisuuksittain (kes-

kiarvot).  

 

3.1. Asiakkuusosaaminen 

 

Kuviossa 2 on esitetty asiakkuusosaamiskokonaisuutta kuvaavien väittämien keskiarvot. Asiak-

kuusosaamisen osaamiskokonaisuudesta hoitajat arvioivat väittämän ”Osaan tunnistaa paljon 

sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asiakkaat” parhaimmin heitä kuvaavaksi (keskiarvo 4,96). 

Terveyshyötymallin sisällön tunteminen ja sen hyödyntäminen arvioitiin heikoimmiksi asiak-

kuusosaamisessa. Kuviossa 3 havainnollistuu hoitajien itsearvioiman osaamisen vaihtelu. Kaksi 

kolmasosaa hoitajista arvioin tunnistavansa paljon palveluja käyttävät asiakkaat hyvin.   



 

 

Vajaa puolet (40 %) itsearviointiin osallistuneista hoitajista tunsi terveyshyötymallin sisällön 

hyvin ja osa (38 %) hyödynsikin sitä työssään. Lähes viidennekselle malli oli vieras.  Lähes puo-

lella (47 %) vastanneista oli osaamisvajetta keskeisten seulonta- ja tunnistamismenetelmien 

käyttämisessä tunnistamaan hoidosta eniten hyötyviä asiakkaita.  Samoin lähes puolet (46 %) 

arvioi osaamisen hoidon koordinoinnissa puutteelliseksi. Heistä lähes viidennes vastasi, että 

väittämä ”Osaan koordinoida kokonaisvaltaiseen hoitoon liittyviä palveluita asiakkaan tarpei-

den mukaisesti”, kuvaa heitä jossain määrin tai vähän. Sen sijaan osaaminen, joka koski asiak-

kaan kanssa yhdessä tehtävää arviointia terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja 

niiden vaikutuksista asiakkaan elämään arvioitiin hyväksi (73 %). Yli puolet (57 %) vastanneista 

osasi auttaa asiakasta tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja voimavaransa hyvin.  

 

 

KUVIO 2. Hoitajien itsearvioima asiakkuusosaaminen (keskiarvot). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KUVIO 3. Hoitajien itsearvioima asiakkuusosaaminen (prosenttiosuudet). 

 

3.2 Päätöksenteko-osaaminen 

 

Itsearviointiin osallistuneet hoitajat arvioivat päätöksenteko -osaamiskokonaisuuden ulottu-

vuuksista heikoimmaksi (keskiarvo 3,96) kolmannen sektorin ja yksityisten palvelujen hyödyn-

tämisen asiakkaan hoidossa (kuvio 4). Asiantuntijaverkoston merkitys ymmärrettiin hyvin, 

mutta asiantuntijaverkostossa asiantuntijana toimimisessa osaaminen ei ollut yhtä hyvää. Ku-

viossa 5 esitetään prosenttiosuudet päätöksenteko-osaamisen ulottuvuuksista. Kaikkien ulot-

tuvuuksien osalta erittäin hyväksi tai hyväksi osaamisensa päätöksenteossa arvioineita oli noin 

puolet. Alle puolet (44 %) vastaajista arvioi hyväksi osaamisensa moniammatillisten toiminta-

tapojen ja hoitomenetelmien koordinoinnissa asiakaslähtöisesti, ja heistä ainoastaan 5 % erit-

täin hyväksi.  



 

 

Tieto- ja viestintäteknologian monipuolista käyttöä arvioi 5 % vastaajista osaavansa vain vähän 

tai ei lainkaan. Neuvottelu- ja konfliktien ratkaisutaitojen käytön haasteellisissa viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteissa arvioi osaavansa 80 % vastaajista erittäin tai melko hyvin. Kolmannen 

sektorin ja yksityisten palvelujen hyödyntämisen asiakkaan hoidossa oli heikoin päätöksente-

ko-osaamisen ulottuvuus keskiarvon perusteella. Noin kolmannes vastaajista arvioi osaavansa 

sen erittäin hyvin tai hyvin, hieman yli kolmannes melko hyvin, viidesosa jossain määrin ja joka 

kymmenes vain vähän tai ei lainkaan. Hoitosuunnitelman laatimisen yhdessä asiakkaan ja lää-

kärin kanssa arvioi osaavansa yli puolet vähintäänkin hyvin ja viidennes jossain määrin tai ei 

lainkaan. 

 

 

 

 

KUVIO 4. Hoitajien itsearvioima päätöksenteko-osaaminen (keskiarvot). 

 

 



 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Hoitajien itsearvioima päätöksenteko-osaaminen (prosenttiosuudet). 

 

 



 

 

3.3 Kliininen osaaminen 

 

Itsearviointiin osallistuneet hoitajat arvioivat kliinisen osaamisen keskimääräisesti hyväksi. 

Parhaimmiksi arvioitiin osaaminen terveyden riskien ja poikkeamien tunnistamisessa ja niiden 

merkityksen arvioimisessa potilaan hoidossa (keskiarvo 4,89) sekä osaaminen asiakkaan lääke-

hoidon arvioinnin tarpeen tunnistamisessa ja lääkärin konsultoinnissa tarvittaessa (keskiarvo 

4,88). Heikoimmaksi arvioitu osaamisen ulottuvuus oli terveyden edistämisen toimenpiteiden 

toteuttaminen yhteisötasolla terveyshyötyä tuottavalla tavalla (keskiarvo 4,19). (Kuvio 6.)   

Vastaajista kaksi kolmannesta arvioi osaavansa hyödyntää keskeisten kansansairauksien tutki-

misen ja hoidon periaatteita sekä tunnistaa terveyden ja riskien poikkeamia vähintäänkin hyvin. 

Samoin lähes kaksi kolmannesta osasi tutkia ja arvioida asiakkaan hyvinvoinnin tilaa ja sairauk-

sia. Yli puolet vastaajista arvioi osaavansa hyödyntää varhaisen puuttumisen menetelmiä 

(58 %) ja seurata keskeisten kansansairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikuttavuut-

ta (57 %) erittäin hyvin tai hyvin. Joka kymmenes kuitenkin arvioi osaavansa lääkehoidon vai-

kuttavuuden seurannan vain jossain määrin tai vähän. (Kuvio 7.) 

 

KUVIO 6. Hoitajien itsearvioima kliininen osaaminen (keskiarvot). 



 

 

Vaikuttavien asiakasohjausmenetelmien käytön osaamisen asiakaslähtöisesti arvioi vajaa 

kymmenes erittäin hyväksi ja vajaa viidennes arvioi osaavansa niiden käyttöä jossain määrin, 

vain vähän tai ei lainkaan (kuvio 7). Osaaminen oli vastaavanlaista tietolähteiden hyödyntämi-

sessä päätöksenteossa yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaajat arvioivat osaavansa yksilötason 

terveyden edistämisen terveyshyötyä tuottavalla tavalla keskimäärin hyväksi. Noin joka kym-

menes arvioi osaavansa kyseisen asian jossain määrin tai vain vähän. Yhteisötason terveyden 

edistäminen arvioitiin heikommaksi. Yli kolmannes vastaajista arvioi osaavansa tämän hyvin, 

viidennes ainakin jossain määrin ja loput melko hyvin (42 %). 

 

KUVIO 7. Hoitajien itsearvioima kliininen osaaminen (prosenttiosuudet). 



 

 

3.4 Eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen 

 

Osaamisen itsearviointiin osallistuneet hoitajat arvioivat eettisen ja yhteiskunnallisen osaami-

sen ulottuvuuksista korkeimmaksi oman toimintaan liittyvien vastuiden ja eettisten kysymys-

ten ymmärtämisen (keskiarvo 5,36). Heikoimmaksi osaaminen arvioitiin erilaisten vaikuttamis-

kanavien käytössä väestön terveyshyödyn lisäämiseksi alueellisesti (keskiarvo 3,89). (Kuvio 8.) 

Lähes kaikki vastaajat arvioivat ymmärtävänsä hyvin vastuuseen ja eettisiin kysymyksiin liitty-

vät asiat, mutta muiden osaamisalueiden kohdalla osaamisessa oli hajontaa paljon. Vajaa kol-

mannes vastaajista arvioi osaavansa eri vaikuttamiskanavien käytön väestön terveyshyödyn 

lisäämiseksi vähintäänkin hyvin, hieman yli kolmannes melko hyvin, hieman yli viidennes jos-

sain määrin ja joka kymmenes vain vähän tai ei lainkaan. Jakauma osaamisessa oli vastaavan-

lainen asiakkaan ohjaamisessa sosiaali- ja palveluetuuksiin liittyvissä asioissa. Noin joka kym-

menes vastaajista arvioi osaavansa tämän erittäin hyvin. Yli puolet arvioi osaavansa ottaa 

huomioon pitkäaikaissairaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa potilasturvallisuuteen 

liittyvät asiat hyvin, joka kymmenes kuitenkin arvioi osaavansa tämän jossain määrin tai vain 

vähän. 

 

KUVIO 8. Hoitajien itsearvioima eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen (keskiarvot). 

 



 

 

 

KUVIO 9. Hoitajien itsearvioima eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen (prosenttiosuudet). 

 

3.5 Kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen 

 

Kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen väittämät poikkesivat asiakasvastaavan osaamiskokonai-

suuksista. Osaamisen itsearviointiin osallistuneita hoitajia pyydettiin arvioimaan, miten kehit-

tämis- ja vaikuttamisosioon sisältyvät asiat toteutuvat heidän omassa toiminnassa. Parhaiten 

toteutui hyvän hoidon kriteerien noudattaminen (keskiarvo 5,09). Yli 80 % vastanneista ilmoitti 

noudattavansa hyvän hoidon kriteereitä erittäin hyvin tai hyvin. Hoidon laadun arvioinnin, 

hoitotyön kehittämiskohteiden tunnistamisen sekä tutkitun tiedon hyödyntämisen arvioi noin 



 

 

70 % hoitajista toteutuvan erittäin hyvin tai hyvin. Hieman yli puolet (54 %) arvioi väittä-

män ”Tarvittaessa raportoin hoidon huonosta laadusta” kuvaavan itseään erittäin hyvin tai 

hyvin. Lähes viidennes (17 %) arvioi väittämän kuvaavan itseään jossain määrin, vähän tai ei 

ollenkaan. Heikoimmin toteutui aktiivinen osallistuminen kehittämistyöhön. Joka kymmenes 

vastasi väittämän kuvaavan itseään vähän tai ei lainkaan.  

 

 

KUVIO 10. Hoitajien itsearvioima kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen (keskiarvot). 

4 Pohdinta 
 

Yksi RAMPE – hankkeen tavoitteista on edistää ja luoda uusia yhteistyömalleja koulutuksen ja 

työelämän välille osaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Tässä RAMPE -alueen peruster-

veydenhuollon avovastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajille toteutetussa selvityksessä oli 

tarkoitus kuvata, millaiseksi terveyden- ja sairaanhoitajat arvioivat asiakasvastaavalta edelly-

tettävän osaamisensa. Tietoa voidaan hyödyntää työyhteisöissä osaamiseen ja osaamisen 

varmistamiseen liittyvässä kehittämistyössä sekä täydennyskoulutustarpeen arvioinnissa. 



 

 

Itsearvioinnissa tuli esille, että monet hoitajat olivat osallistuneet erilaisiin täydennyskoulutuk-

siin. Terveyden- ja sairaanhoitajat arvioivat kokonaisuutena osaamisensa keskimäärin hyväksi 

asiakasvastaavalta edellytettävässä osaamisessa, joista kliininen osaaminen arvioitiin vahvim-

maksi. Korkein keskiarvo oli kehittämis- ja vaikuttamisosaamisessa, jossa pyydettiin arvioimaan 

osaamista sen toteutumisena käytännön työssä.  Samoin kuin useissa aiemmissa tutkimuksissa 

sairaan- ja terveydenhoitajat arvioivat eettisen osaamisen hyväksi, kun taas yhteiskunnallinen 

osaaminen oli heikompaa. Erityisesti vastaanottotyön uudet haasteet näyttävät itsearvioinnin 

mukaan tarvitsevan osaamisen vahvistamista. Terveyshyötymalli ei ole vielä yleisesti käytössä 

ja siten osin tuntematon. Vastaanoton hoitajat tarvitsevat työmenetelmiä ja välineitä terveys-

hyödyn tuottamiseen erityisesti yhteisötasolla. Moniasiantuntijuus ja - toimijuus sekä verkos-

tomainen työskentely eivät ole perinteisesti kuuluneet vastaanoton toimintaan, mikä näkyy 

myös tämän itsearvioinnin tuloksissa. Palveluja, kuten yksityiset ja järjestöt, ei myöskään hyö-

dynnetä riittävän laajasti. Samoin sosiaalietuuksien hyödyntäminen asiakkaan hoidossa ja pal-

veluissa vaatii osaamisen vahvistamista. Osaamisen itsearviointi osoitti, että osaamisen taso 

vaihtelee eri hoitajien kesken. Osa arvioi osaamisensa vahvaksi, mihin vaikuttanee erilaisiin 

täydennyskoulutuksiin osallistuminen sekä myös informaali työssä oppiminen. Työssä kehitty-

miseen vaikuttaa myös työyhteisön tuki ja kehittymismahdollisuudet. Tulosten luotettavuutta 

heikentää itsearviointiin osallistuneiden hoitajien vähäinen määrä. Osallistujat saattavat olla 

niitä, joilla osaaminen on ennestään vahvinta. Yhteenvetona tämän kyselyn pohjalta voidaan 

todeta, että kunkin hoitajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää täyden-

nyskoulutuksiin osallistuttaessa.  Tällöin voidaan suunnata osaamisen kehittämistä yksilöllisten 

osaamistarpeiden pohjalta ja  vältytään mahdollisesti osittain päällekkäisiltä koulutuksilta. 

 

Viime vuosina perusterveydenhuollon vastaanottotyön osaamisvaatimukset ovat muuttuneet 

voimakkaasti useastakin eri syystä, kuten esimerkiksi lainsäädännölliset muutokset, tehtävien 

laajentuminen ja tehtäväsiirrot, työvoimatilanne ja väestön palvelutarpeet. Vastaanottotyössä 

työskenteleviltä sairaanhoitajilta odotetaan monipuolista ja laaja-alaista erityisosaamista, mikä 

edellyttää lisä- ja täydennyskoulutusta. Perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyöhön liitty-

viä täydennyskoulutuksia ja ammatillisia erikoistumisopintoja on toteutettu vuosien varrella eri 

ammattikorkeakouluissa erilaisilla opetussuunnitelmilla ja osaamistavoitteilla. Lähtökohtana 

koulutuksen suunnittelussa ovat olleet alueen työelämästä nousseet tarpeet, joten osaamista-

voitteiden erilaisuus on ollut myös perusteltua. Kun osaamisvaatimukset, itsenäinen päätök-

senteko ja vastuu työssä lisääntyvät, valtakunnallisesti yhtenäisten osaamistavoitteiden merki-

tys korostuu. Tällä hetkellä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen asetuksella säännellyn lisä-

koulutuksen osaamiskuvaukset ja opetussuunnitelmat ovat valtakunnallisesti yhteneväiset. 

Perusterveydenhuollon vastaanotolla toimivien hoitajien osaamisen kehittämisen tueksi on 

RAMPE -hankkeeseen liittyvässä opinnäytetyössä kuvattu osaamistavoitteet terveyshyötymal-

lin viitekehyksestä (Kesonen & Olkkonen, 2012). Terveyshyötymalliin sisältyvä asiakasvastaava-

toiminta edellyttää lisäksi omaa erityisosaamista, joka on kuvattu sekä laadittu koulutukselle 

kansalliset perusteet.  



 

 

Uudet osaamisvaatimukset tuovat haasteita täydennyskoulutusten kehittämiselle, jotta välte-

tään päällekkäistä koulutusta, osataan tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittu osaaminen 

sekä varmentaa osaaminen luotettavasti. Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäiset perusteet – 

raportissa esitetään, että osaaminen voidaan tarpeen mukaan lukea hyväksi suoritettaessa 

sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen asetuksella säänneltyä lisäkoulutusta ja kliinisen asian-

tuntijan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Eri koulutuksissa ja muulla tavoin hankittu 

osaaminen todennetaan näytöillä. YAMK -tutkintojen opetussuunnitelmat poikkeavat toisis-

taan eri ammattikorkeakouluissa, joten hyväksilukeminen tapahtuisi lähinnä aikaisemmin han-

kitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyjen kautta (AHOT). 

Osaamisen itsearvioinnilla ei välttämättä saada riittävän kattavaa kuvaa osaamisesta, varsinkin 

jos arviointi perustuu laajoihin abstrakteihin kokonaisuuksiin. Osaaminen saatetaan arvioida 

paremmaksi kuin se todellisuudessa on, jos ei tiedetä tarkkaan mitä esimerkiksi uudet osaa-

mistavoitteet tarkoittavat käytännön työssä. Osaamisen arviointi, joka perustuu facta-tiedon 

osaamisen testaamiseen eli tavallaan tenttimiseen, ei myöskään anna riittävää kuvaa osaami-

sesta.  Osaaminen käsittää tiedot, taidot ja asenteet, ja osaamisen todentuu vain aidossa kon-

tekstissa eli miten hoitaja suoriutuu työstään ja tehtävistään omassa toimintaympäristössään. 

Kliinisessä päätöksenteossa on osattava soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa, lakeja ja eettisiä 

periaatteita kyseisen asiakkaan / potilaan tilanteeseen ottaen huomioon asiakkaan omat tar-

peet ja toiveet sekä käytettävissä olevat resurssit.  Osaamista tulisi tänä päivän arvioida yhä 

enemmän yhteisön eikä vain yksilön ominaisuutena, joten taito toimia moniammatillisessa ja –

asiantuntijaisessa yhteistyössä on oleellinen osaamisen ulottuvuus.  

 

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen (KYTKÖS-hanke) kehittämisraportissa (Lehtinen ym. 

2012) nostetaan esille keskeisiä näkökohtia suunniteltaessa ja toteutettaessa täydennyskoulu-

tuksia. Koulutusorganisaatioiden ja työyhteisöjen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta osaami-

nen ei jää ainoastaan koulutukseen osallistujan osaamisen pääomaksi. Koulutuksia on perintei-

sesti toteutettu irrallisena työelämästä eli aidosta kontekstista, jolloin koulutukseen osallistuji-

en kokemuksellinen tieto on jäänyt hyödyntämättä ja teoriatiedon integrointi omaan työhön ja 

työyhteisöön heikoksi. Raportin mukaan pelkästään informaali työssä oppiminen ei myöskään 

riitä, koska se saattaa tuottaa lähinnä reproduktiivista oppimista, jolloin käsitteellinen ymmär-

rys ja toiminnan kehittäminen jäävät irrallisiksi. Uudenlaisilla täydennyskoulutusmuodoilla, 

kuten korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisellä täydennyskoulutuksella, onkin pyritty vas-

taamaan näihin haasteisiin. (Lehtinen ym. 2012.)  

 

Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tulisi kehittää hyödyntäen molempien osapuolten 

osaaminen. Yhteistyössä tulee määritellä nykyinen ja ennakoida tulevaisuuden osaaminen. 

Koulutuksen asiantuntijoilla on pedagoginen vastuu eli kuinka osaamista kehitetään ja varmis-

tetaan, ja työelämä tarjoaa oppimisympäristön - aidon kontekstin osaamisen kehittämiselle ja 

osaamisen arvioinnille. Osaamisen arvioinnissa ja varmistamisessa tarvitaan monenlaisia me-

netelmiä. Vastaanottohoitotyön erityisosaamisen kehittämiseksi voidaan tuottaa osaamisko-

konaisuuksia tai moduuleja, joita yhdistelemällä rakennetaan yksilöllisiä osaamisen kehittä-



 

 

mispolkuja. Moduuleja voidaan hyödyntää joustavasti ja räätälöidysti työpaikalla toteutetta-

vaan koulutukseen sekä integroida niitä  tutkinto- ja muihin koulutuksiin. Ammattikorkeakou-

lututkinnon opetussuunnitelmiin uudet osaamisvaatimukset on sisällytettävä siten, että ne 

luovat vahvan perustan erityisosaamisen kehittämiselle tutkinnon jälkeen. RAMPE -hankkeessa 

on saatu hyviä kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien käytöstä seminaareissa ja 

kokouksissa. Etäviestimien tehokas käyttö tulee mahdollistaa myös jatkossa, kun rakennetaan 

osaamisen kehittämisen malleja.  

 

Uusi ammattikorkeakoululainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2014 alusta (OKM 2012). Laki-

luonnoksessa esitetään muutoksia tutkintokoulutuksen toteuttamiseen, jotta se vastaisi jous-

tavammin opiskelijoiden yksilöllisiin ja työelämän osaamisen kehittämistarpeisiin sekä yhteis-

kunnan muutoksiin. Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia työelämälähtöisten osaamisyhdis-

telmien rakentamiseen. Tutkintojen osaamisalueet voivat olla myös perustana täydennyskou-

lutuksille. Vastaanottohoitotyössä tarvittavien uusien osaamisten ennakointi ja kustannuste-

hokas päivittäminen edellyttää tiivistä ja systemaattista koulutus- ja tutkimus- ja kehitystoi-

mintaa alueen työelämäkumppaneiden, mutta myös alan  kansallisten ja kansainvälisten yh-

teistyökumppaneiden kanssa.   
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