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TIIVISTELMÄ 

 
Tämä opinnäyte käsittelee sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön 
harjoittelujaksojen arviointikriteerejä ja sitä, miten sairaanhoitajat arvioivat 
opiskelijoiden ammatillisen osaamisen tasoja. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan 
hoitotyön koulutusohjelmakohtaisten kompetenssien pohjalta luotuja ammatillisen 
osaamisen tasoja arvosanoilla hylätty, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. 
Teoriaosuudessa selvitetään yleisesti ammatillista osaamista, ohjattua harjoittelua 
ja arviointia sekä tarkastellaan tarkemmin sairaanhoitajan ammatillista osaamista ja 
ammatillisen osaamisen arviointia.  
 
Opinnäytetyö on toteutettu käyttäen kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 
Tutkimusta varten laadittiin kyselylomake, joka sisälsi 52 strukturoitua ja yhden 
avoimen kysymyksen. Niistä 46 oli väittämiä ammatillisesta osaamisesta ja kaksi 
harjoittelun suorittamisesta, mitkä vastasivat tutkimuskysymyksiimme. Lisäksi 
neljä monivalintakysymystä kartoitti taustatekijöitä ja avoinkysymys harjoittelun 
arvioinnin tasoihin liittyvää palautetta varten. Väittämien pohjana on käytetty 
Savonia – ammattikorkeakoulun LYHTY – projektin tuottamia arviointikriteerejä. 
Aineisto kerättiin Päijät-Hämeen keskussairaalan 12:sta eri osastolta. Kyselyymme 
vastasi 86 sairaanhoitajaa ja kätilöä. Vastausprosentti kyselyssä on 35,9.  
 
Kyselyllä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että sairaanhoitajien 
arvioinnit ammatillisesta osaamisesta vastasivat osittain LYHTY- projektissa 
esitettyjä arviointikriteerejä. Pääasiassa sairaanhoitajat arvioivat ammatillisen 
osaamisen tasot paremmaksi kuin LYHTY – projektin kriteereissä oli esitetty. 
Joidenkin väittämien kohdalla kuitenkin kyselyn perusteella saatu enemmistön 
antama arviointi ja LYHTY – projektin kriteerit erosivat jopa kiitettävästä 
tyydyttävään. 
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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the evaluation criteria of the work practise periods, and how 
the students evaluate the different levels of professional competence. This thesis 
concentrates on focusing on the levels of professional competence based on subject 
specific competences. The grades used are failed, satisfactory, good and excellent. 
The theory of this thesis will clarify the professional competence, mentored work 
practise and evaluation in general. The professional competence of a nurse and the 
evaluation of the professional competence will get a more thorough view.  
 
The thesis was done by using a quantitative study method. A questionnaire was 
made, in which 52 structured and one open question were presented. Of all the 
structured questions, 46 were arguments about the professional competence and 
two questions were about the actual execution of the practise period. These 
questions provided answers to our problems of the study. In addition, four 
multiple-choice questions surveyed the background information, and the open 
question was meant for the feedback of the work practise levels of evaluation. The 
foundation of the arguments used is the evaluation criteria provided by The 
LYHTY-project of the Savonia University of Applied Sciences. The material was 
compiled from the twelve departments of the Päijät-Hämeen Keskussairaala. 86 
nurses and obstetricians answered to our questionnaire.  
 
According to the results received in this study, it can be stated that the evaluations 
about the professional competence, made by nurses, partly correlated the evaluation 
criteria presented in the LYHTY-project. The nurses largely evaluated the levels of 
professional competence as better than those presented in the LYHTY-project. 
However, in some of the arguments, the evaluation given by the majority differed 
from the LYHTY-project, ranging even from excellent to satisfactory.  
 
 
Keywords: the professional competence, mentored work practise, the evaluation 
criteria 
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1 JOHDANTO 
 

Ammatillinen osaaminen on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä työelämässä. Se 

on myös tärkeä osa työssä jaksamista ja viihtymistä. Riittävän osaamisen puute 

näkyy epävarmuutena työssä ja saattaa edesauttaa työhön väsymistä. Se heijastuu 

huonoina työtuloksina ja sitoutumattomuutena. (Hildén 2002, 50.) 

 

Terveysalan ammattikorkeakoulutuksessa ohjattu harjoittelu muodostaa suuren 

osan opintokokonaisuutta. Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat 210 opintopisteestä 

75 opintopistettä ohjatussa harjoittelussa. Tämä on hyväksi ammattitaidon 

kehittymiselle, koska se takaa käytännön taitojen harjaantumisen. Ohjatussa 

harjoittelussa arvioidaan opiskelijan ammatillista osaamista hänen tavoitteidensa 

pohjalta. Arvioinnin keskeisenä kohteena on ammatillinen osaaminen ja valmius, 

eli tietojen ja taitojen muodostama kokonaisuus. Arvioinnin kohteena on myös 

opiskelijan asiantuntijuuteen kehittyminen ja siihen kuuluvat vaatimukset. 

Arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa, kehittävää ja kannustavaa.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten sairaanhoitajat arvioivat 

opiskelijan ammatillista osaamista käytännön harjoittelujaksoilla. Tutkimus 

toteutettiin sairaanhoitajille ja kätilöille suunnatun kyselyn avulla. Tavoitteena oli, 

että saadun tiedon avulla voidaan kehittää ohjatun harjoittelun arviointikriteerejä. 

Tarkennetut arviointikriteerit helpottavat ohjaajan antamaa opiskelija-arviointia 

ohjatusta harjoittelusta. Tarkennuksesta hyötyvät myös opiskelijat, sillä 

tarkennettujen arviointikriteerien johdosta arvioinnit ovat yhtenäisempiä. 
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2 OHJATUN HARJOITTELUN ARVIOINTI OSANA AMMATILLISEEN 

OSAAMISEEN KASVAMISTA 

 

 

2.1 Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen ja siihen kasvaminen 

 

Ammatillinen osaaminen on toimintojen, toimintakokonaisuuksien ja taitojen 

hallintaa. Ammatillinen osaaminen ilmenee myös sujuvana käytännön toimintana, 

kykynä hallita alan tietoperusta ja tietoperustan käyttönä käytännön työssä. 

Ammatillinen osaaminen on kykyä kohdata kokonaisuudessaan ne vaatimukset, 

joita yksilölle asetetaan, jolloin se on pätevyyttä johonkin tiettyyn tehtävään. 

Pätevyyttä voidaan ymmärtää tasona, joka antaa riittävän toimintakyvyn hoitaa 

ammattiin liittyviä tehtäviä ja toimintoja, joita yksilön odotetaan hallitsevan eri 

tasoilla. Ammatillisen toiminnan lähtökohtana hoitotyössä ovat kulloinkin 

voimassa oleva lainsäädäntö ja Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Hoitotyössä 

sairaanhoitajan tieto ja toiminta perustuu hoitotieteeseen, ja hän osaa toimia 

itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana. (Hildén 1999, 20 – 21; Hildén 2002, 33; 

Hätönen 2004, 14.) 

 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee ja ohjaa 

sairaanhoitajan toimintaa. Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta ja 

parantaa terveydenhuoltopalveluja. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilön 

yleisistä velvollisuuksista sairaanhoitajan velvollisuutena on edistää ja ylläpitää 

terveyttä, sairauksien ehkäiseminen ja parantaminen sekä potilaiden kärsimysten 

lievittäminen. Toiminnassaan sairaanhoitajan tulee tasapuolisesti ottaa huomioon 

potilaalle koituva hyöty ja toiminnasta aiheutuvat mahdolliset haitat. (Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; Kassara, Paloposki, Holmia, 

Murtonen, Lipponen, Ketola & Hietanen 2004, 17; Opetusministeriö 2006.) 

 

Ammatillinen osaaminen on sisäistettyä osaamista ja sen avulla voi kehittyä 

sairaanhoitajana. Henderson on määritellyt 1950 -luvulla hoitotyön keskeisen 

perustan. Tiedon sisältö on laajentunut ja täsmentynyt vuosikymmenten aikana, 

mutta sisältö ei ole muuttunut. Hoitotyön perustehtävänä on edelleen auttaa ja tukea 

asiakkaita ja potilaita sekä heidän perheitään sen hetkisissä tilanteissa niin, että he 
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kokevat saavansa apua sekä auttaa ja tukea asiakkaita ja potilaita sekä heidän 

läheisiään selviytymään sairaudesta ja vaikeista elämäntilanteista. Perustehtäviin 

kuuluu myös opettaa ja ohjata asiakkaita, potilaita ja heidän perheitään siten, että he 

kokevat saavansa riittävästi tietoa tilanteistaan, sairaudestaan ja terveyden 

ylläpitämisestä. Hoitotyön ydinosaaminen perustuu tietoon ihmisen 

perustoiminnoista ja niissä esiintyvistä ongelmista sekä taitoon määritellä 

hoitotyön ongelmat ja potilaan voimavarat. Taitoa tarvitaan myös tehdessä 

päätöksiä hoitotyön tavoista ja auttamismenetelmistä. Taitoon kuuluu myös 

suunnitella ja toteuttaa tarvittavat hoitotyötoimenpiteet yksin tai yhdessä muiden 

ammattiryhmien tai potilaan kanssa sekä seuranta ja arviointi hoidon ja ohjauksen 

vaikutuksista potilaan terveydentilaan. Ongelmien määrittelyn ja toiminnan 

suunnittelun edellytyksenä on, että hoitaja ymmärtää hoitotyön näkökulmasta 

potilaan kokonaistilanteen, sovittamaan omat tietonsa ja taitonsa tähän sekä 

tekemään päätöksiä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Nämä taidot kehittyvät 

vähitellen teoreettisten tietojen ja käytännön harjoittelun yhteensovittamisen 

ansiosta. (Lauri 2007, 99 – 102.) 

 

Hoitotyön ydinosaamisen malli perustuu hoitajan ja potilaan välittömään 

vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon. Hoitotyön tieto ohjaa sairaanhoitajaa 

hankkimaan tietoa potilaan ongelmista eli etsimään vastausta siihen, mistä olisi 

kyse ja sen jälkeen päättämään miten pitäisi toimia ja mitkä hoitotoimenpiteet 

auttavat potilasta sen hetkisessä tilanteessa. Potilas tuo tilanteeseen omat 

näkemyksensä ongelmistaan ja voimavaroistaan. Lopuksi sairaanhoitajan on myös 

pohdittava millaisia vaikutuksia valitsemansa hoitotyön toiminnot voivat aiheuttaa 

potilaan terveydentilassa. ( Lauri 2007, 102.) 

 

Opetusministeriö on muodostanut työryhmän korkeakoulujen kehittämisprojektia 

(ECTS – projekti) varten helpottamaan korkeakoulujen liittymistä osaksi 

eurooppalaista korkeakoulutusaluetta. Osana korkeakoulujen kehittämisprojektia 

on määritelty koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit, joista hoitotyön 

koulutusohjelmaa koskevat kompetenssit (LIITE 1) määrittävät sitä, mikä tulisi olla 

valmistuvan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen taso. Kompetenssien 

osa-alueet ovat: hoitotyön asiakkuusosaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, 
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kliininen osaaminen, päätöksenteko-osaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. 

(Arene 2004.) 

 

Hoitotyön asiakkuusosaaminen tarkoittaa, että sairaanhoitaja tunnistaa 

ihmiskäsityksen ja ihmisen kokonaisuuden sekä erilaiset toimintavajaukset 

ihmisessä. Terveyden edistämisen osaamisessa sairaanhoitaja tuntee tavallisempia 

lääketieteen erikoisaloja, tuntee asiakkaan hoitoprosessin hoitotyön tarpeellisuutta 

pohdittaessa sekä tunnistaa asiakkaan ja läheisten terveysongelmia ja -uhkia. 

Sairaanhoitaja tukee ja kannustaa asiakasta ja perhettä ottamaan vastuuta 

terveydestään. Sairaanhoitajan tulee toimia kuntouttavan hoitotyön periaatteita 

soveltaen, ottaen huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen 

ylläpitämisen ja edistämisen. Kliinisessä osaamisessa sairaanhoitaja vastaa potilaan 

yleisestä turvallisuudesta, tarkkailee hoidon tehokkuutta sekä potilaan 

peruselintoimintoja ja sairauksien oireita. Sairaanhoitaja hallitsee keskeiset 

tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavat asiat sekä aseptisen 

toimintatavan. Sairaanhoitajan toiminta perustuu näyttöön perustuvaan 

hoitotyöhön. Sairaanhoitajan tulee osata antaa ensiapua erilaisissa ympäristöissä. 

Sairaanhoitajan tulee lievittää potilaan kipua ja kärsimystä, noudattaa lääkärin 

hoito-ohjeita ja toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti tunnistaen lääkehoitoon liittyvät 

riskitekijät. Päätöksenteko-osaamisessa sairaanhoitaja toimii asiakaslähtöisesti ja 

vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä potilaan ja läheistensä kanssa. Sairaanhoitaja 

osaa määritellä hoidon tarpeen sekä suunnitella ja toteuttaa sen. Osaamiseen kuuluu 

myös potilaan hoitoon liittyvän kirjaaminen asetettujen säädöksien mukaisesti. 

Ohjaus- ja opetusosaamisessa sairaanhoitaja osaa opettaa ja ohjata erilaisia potilaita 

myös heidän läheisensä huomioiden erilaisissa potilaan hoitoon liittyvissä asioissa. 

Sairaanhoitaja ohjaa ja opettaa myös opiskelijoita sekä käyttää ja tuottaa 

ohjausmateriaaleja ja hyödyntää sähköistä potilasohjausta. (Arene 2004.) 

 

 

2.2 Ohjattu harjoittelu 

 

Ammatillisessa koulutuksessa puhutaan usein ammattitaidosta ja siinä yhteydessä 

tiedoista ja taidoista. Pysyvä tekemisvalmius eli ammattitaito edellyttää tiedon 

lisäksi taidoissa harjaantumisen. Ammattitaidon kehittämisessä tärkeää on tiedon 
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tehokas hankinta ja käyttö. Tämä edellyttää tiedollista taitoa, jota opiskelija pystyy 

käyttämään ja soveltamaan käytännön harjoittelussa. Ammattikorkeakouluissa 

käytännön harjoittelua on alettu kutsua ohjatuksi harjoitteluksi, koska se on aina 

ammattikorkeakoulun ohjaamaa ja valvomaa. Terveysalan koulutuksessa 

käytännön työelämässä tapahtuva harjoittelu on sisällöllisesti ja ajallisesti 

merkittävä osa opiskelua. Terveysalan ammattikorkeakoulutuksesta ohjattu 

harjoittelu muodostaa noin kolmanneksen. Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat 210 

opintopisteestä 75 opintopistettä ohjatussa harjoittelussa. Tämä on hyväksi 

ammattitaidon kehittymiselle, koska se takaa käytännön taitojen harjaantumisen. 

Ohjattu harjoittelu on osa opetussuunnitelmaa (Asetus ammattikorkeakouluista 

2003/352) ja se on jäsennetty teoriaopintoihin integroituviksi opintojaksoiksi, joilla 

on tavoitteet, toteutussuunnitelmat ja arviointikriteerit. (Elomaa, Paltta, Saarikoski, 

Sulomaa & Ääri 2005, 9; Jokinen, Gröhn-Rissanen & Mikkonen 2005, 8; 

Opetusministeriö 2006.) 

 

Ohjattu harjoittelu eli ammattitaitoa edistävä harjoittelu on oleellinen osa 

ammatillisen korkea-asteen koulutusta alasta riippumatta. Sen tarkoituksena on 

yhdistää koulussa opittuja teoriatietoja käytännön hoitotyöhön sekä kehittää 

opiskelijan kädentaitoja ja tukea häntä ammatillisessa kasvussa. Hoitotyön 

ammateissa sen tekee haasteelliseksi ammattiin laillistaminen ja hoitotyön 

edellyttämä osaaminen, jonka minimivaatimukset määritellään muun muassa 

EU-direktiivein. Koulutuksella on velvollisuus hankkia opiskelijalle riittävä 

kliinisen osaamisen kokemus ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvonnassa. 

Ammatillisessa harjoittelussa opiskelijan oppiminen tapahtuu omakohtaisten 

kokemusten ja työn tekemisen kautta. Oppimista auttaa myös reflektointi ja 

asioiden merkitysten etsiminen yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa. Sosiaalinen 

vuorovaikutus myös kehittyy ja on tärkeässä roolissa käytännön harjoittelujakson 

aikana. Yhtenä hyvänä oppimisen edistäjänä on myös saada työpaikan hiljainen 

tieto julki opiskelijalle, koska se on sellaista tietoa mitä ei kouluympäristössä opi. 

(Hartonen & Kiiskinen 2003; Vesterinen 2002, 31; Elomaa ym. 2005, 38.) 

 

Ammatillisen harjoittelun oppimistavoitteita voidaan verrata työpaikkojen 

henkilöstön perehdytys- ja työpaikkaoppimisen tavoitteisiin. 

Henkilöstökoulutuksesta ammatillisen harjoittelun tavoitteet eroavat siinä 
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suhteessa, että opiskelijalle on hyvä järjestää aina mahdollisimman monipuolisia 

oppimistilanteita ja antaa erillisiä oppimistehtäviä. Harjoittelujaksolla opiskelijan 

on mahdollista soveltaa koulussa oppimaansa käytäntöön työpaikan 

mahdollisuuksien mukaan. Tämä selvittää opiskelijalle myös teoriatiedon 

merkitystä ja sen hyötyä käytännöntyössä. Oppimisen kannalta hyödyllistä on 

myös se, että opiskelija voi reflektoida kokemuksiaan käytännön työstä suhteessa 

aikaisempiin käsityksiinsä. On tärkeää, että opiskelija saa käytännön harjoittelua 

teoriaopiskelujen tueksi, koska silloin opiskellut asiat sisäistyvät ammatilliseksi 

osaamiseksi. Mikäli opiskellut asiat jäävät opiskelijalta sisäistämättä, ne jäävät vain 

teoriaksi ja ehkä jopa sen vuoksi osittain ymmärtämättä. (Hartonen & Kiiskinen 

2003; Vesterinen 2002, 31; Elomaa ym. 2005, 38.) 

 

Ammatillinen harjoittelu tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden arvioida 

opiskelujen tärkeyttä työelämässä. Opiskelumotivaatio lisääntyy, kun opiskelija 

näkee opiskelujen merkityksen työelämässä. Opiskelija oppii tunnistamaan oman 

osaamisensa puutteet ja tätä kautta saa lisää motivaatiota opintojensa loppuun 

suorittamiseen. Opiskelijalle syntyy harjoittelujaksolla teoreettisen ja formaalin 

oppimisen lisäksi työelämän käytäntöihin liittyvää kokemusta. Käytännön 

kokemus ja osaaminen saavat ammatillisen asiantuntijuuden kehittymään 

pidemmälle kuin se olisi kehittynyt pelkän teoriatiedon avulla. 

Käytännönharjoittelujen ansiosta opiskelijat ovat työelämään siirtyessään 

valmiimpia ja ammatillisesti laadukkaampia. Harjoittelusta saatu työkokemus 

auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja kuvaamaan esimerkiksi työnhakutilanteessa 

omaa osaamistaan. Työelämänsuhteet, joita opiskelijat pystyvät solmimaan 

harjoitteluidensa aikana, auttavat myös opiskelijan työllistymistä valmistumisen 

jälkeen. (Vesterinen 2002, 191.) 

 

Harjoittelun ohjauksessa keskeisiä henkilöitä ovat opiskelija, ohjaava/ohjaavat 

sairaanhoitajat sekä harjoittelun ohjaava opettaja. Ammattikorkeakouluasetus 

(VNA 352/2003, § 7) määrittelee harjoittelun ohjausta: ”Harjoittelun tavoitteena on 

perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin 

käytännön työtehtäviin, sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.” 

Ohjaus on tärkeä ja oleellinen osa harjoitteluprosessia, sitä tapahtuu koko 

harjoittelun ajan sekä sitä ennen ja sen jälkeenkin. Ohjauksen laadukas ja 
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johdonmukainen toteutuminen tarvitsee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja 

työelämän välillä. Ohjaus vaatii myös yhteneväisiä näkemyksiä ohjauksen 

tavoitteista ja toimintatavoista. Harjoittelun ohjauksessa tärkeää on, että opiskelija 

saa ohjausta sitä tarvitessaan sekä tietää keneltä sitä voi pyytää. 

(Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2006.) 

 

 

2.3 Arviointi 

 

Arviointi sanana liittyy arvoihin ja arvostukseen. Arviointi antaa arvioinnin 

kohteelle jonkin tietynlaisen arvon. Varsinkin kasvatustieteissä arviointi on 

oleellinen osa oppimisprosessia. Englannin kielen evaluation viittaa arviointiin kun 

analysoidaan toiminnan arvoa, hyötyä, haittoja, heikkouksia ja vahvuuksia. 

Arviointi on lähtökohtana kaikelle toiminnalle, ja se mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen. Arviointi on itsereflektiivista toimintaa, jossa toimintaa ja tuloksia 

verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Se on aina osa laajempaa kokonaisuutta eli 

oppimista. Arvioinnilla on useita tehtäviä, se on toteavaa, ohjaavaa, valikoivaa, 

motivoivaa ja kontrolloivaa. Arvioinnin avulla voidaan muodostaa lähtökohta 

toiminnalle ja luoda perusta toiminnan suuntaamiselle sekä kehittämiselle. 

Arviointi antaa opiskelijalle tietoa opiskelun suunnan ja valintojen tekemiseksi. 

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan opiskelija-arvioinnin tulee tukea 

opiskelijan oppimista sekä ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijaa. Arvioinnin 

avulla opiskelija pystyy kehittämään itsearviointitaitoja sekä vahvistaa minäkuvaa 

ja omaa motivaatiota. Opiskelijan arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen 

tasosta arvioinnin kaikille osapuolille.  (Hätönen 2004, 9; Räisänen 1994, 22–23.) 

 

 

2.3.1 Ammatillisen osaamisen arviointi  

 

Ammatillisen oppimisen arviointi on osa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden 

arviointia, ja sen tarkoituksena on saada tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja 

kehittämisestä. Siksi arviointia on suoritettava heti opiskelijan käytännön 

harjoittelujakson alussa lähtötason kartoittamiseksi. Arviointia suoritetaan 

koulutuksen aikana, jolloin arviointi kohdistuu oppimisprosessiin sekä käytännön 
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harjoittelujakson lopulla, jolloin arviointi kohdistuu käytännönharjoittelujakson 

oppimisen tuloksiin. (Väisänen 2003, 44.) Ammatillisen oppimisen arviointi 

kohdistuu oppimisprosessiin sekä oppimistuloksiin, josta arvioidaan laatua ja 

määrää.  Keskeisenä arvioinnin kohteena on myös ammatillinen osaaminen ja 

valmius, eli tietojen sekä taitojen muodostama kokonaisuus. Opiskelijan oma 

tietoisuus itsestään on olennainen arvioinnin kohde sekä se kuinka hän ajattelee, 

muistaa ja oppii asioita. Tähän listaan voidaan lisätä myös opiskelijan oma 

havainnointikyky. Arvioinnin tulee kohdistua päätöksentekoon ja ongelman 

ratkaisuun toiminnan aikana, johon liittyy myös hiljainen tieto. Hiljainen tieto 

näkyy toiminnan sujuvuutena ja sen takia sen arviointi ei ole niin helppoa.  Tästä 

johtuen arvioidaan helposti vain toiminnan tulosta, vaikka pitäisi arvioida koko 

oppimisprosessia. Asiantuntijuuteen kehittyminen ja sen siihen kuuluvat 

vaatimukset ovat oppimisen arvioinnin kohteet. Ammatillisen osaamisen 

arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa, kehittävää ja kannustavaa. Ohjatussa 

harjoittelussa ammatillisen osaamisen arviointi tapahtuu lähellä oppimiskohdetta 

eli siellä missä oppiminen tapahtuu. (Elomaa ym. 2005, 51; Hätönen 2004, 13.)  

 

Käytännön harjoittelun arvioinnissa painottuu myös ydinosaamisen arviointi. 

Ydinosaamisen keskeisiä asioita ovat oppimaan oppimisen taidot, jotka 

merkitsevät motivaatiota ja valmiutta kehittää itseään, ongelman ratkaisutaidot, 

joita tarvitaan selvittämään eteen tulevia ongelmia, se vaikuttaa kykyyn tehdä 

perusteltuja valintoja ja kykyyn selvitä uusista tilanteista. Ydinosaamisessa 

motivaatiota painottava arviointi on kannustavaa ja olennaista on arvioinnin 

merkityksen ymmärtäminen ja sen tarkoitus on nimenomaan vahvistaa sisäistä 

motivaatiota. Ydinosaamiseen kuuluu myös vastuun ottaminen omasta 

toiminnastaan, monipuoliset vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot sekä eettiset 

taidot. Vastuun ottaminen omasta toiminnastaan kuvastaa opiskelijan aktiivisuutta 

ja itsekontrollia. Monipuoliset vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot auttavat selviämään 

viestintätilanteista sekä työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. 

Yhteistyötaidot antavat sopeutumiskykyä ja kykyä toimia erilaisten ihmisten 

kanssa. Eettiset taidot auttavat käsittelemään ja ratkaisemaan moraalisia ja eettisiä 

ongelmia. (Hätönen 2004, 13.) 
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Arviointimittarin ja arviointikriteeristön laatiminen ohjattua harjoittelua varten 

auttaa opiskelijaa itsearvioinnissa sekä lisää arvioinnin objektiivisuutta, 

tavoitteellisuutta ja ohjaavuutta. Mittarin ja arviointikriteeristön on perustuttava 

teoriaan, tutkimuksiin ja käytännön kokemukseen. Arviointikriteeristön luominen 

edellyttää opetuksen ja terveysalan osaamisen ydinalueiden tunnistamista ja 

tutkimista. Arviointikriteerit tukevat opiskelijaa, ohjaajaa ja opettajaa, lisäksi ne 

takaavat arvioinnin oikeudenmukaisuuden. ( Elomaa ym. 2005, 56.) 

 

 

2.3.2 Harjoittelun arviointikriteerit ja LYHTY -projekti 

 

Tässä luvussa on esitetty Savonia -ammattikorkeakoulun LYHTY – projektia. 

Projekti on otettu mukaan tähän työhön, koska siinä on tutkittu ja kuvattu 

harjoittelun arvioinnin kriteerejä, jotka ovat tärkeä osa tätä työtä. Näin ollen se 

antaa myös vertailukohteen tälle tutkimukselle. Savonia -ammattikorkeakoulun 

LYHTY – projekti on laadukkaan hoitotyön oppimisympäristön kehittämisprojekti. 

Se on toteutettu Savonia -ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen 

sairaalan lastenklinikan ja lasten operatiivisen yksikön yhteistyönä. Projektin 

loppuarvioinnissa kuvataan harjoittelun arvioinnin arviointikriteerejä lasten ja 

nuorten hoitotyön ohjatussa harjoittelussa. Vaikka toimintamalli on kehitetty lasten 

ja nuorten hoitotyön harjoitteluyksiköissä, on nämä arviointikriteerit siirrettävissä 

muillekin eri ammattialoille. Arviointikriteerit on jaettu eri osa-alueisiin. Näitä 

osa-alueita ovat eettinen ja arvo-osaaminen, terveyden edistämisen osaaminen, 

teoreettinen osaaminen, kliininen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen sekä 

yhteistyöosaaminen moniammatillisuuden ja kulttuurierojen näkökulmista. Nämä 

ammatillisen osaamisen osa-alueet ovat löydettävissä hoitotyöhön luoduista 

koulutusohjelmakohtaisista kompetensseista. (Jokinen ym. 2005.) 

  

Opiskelijoiden asettamat tavoitteet harjoittelulleen ohjaavat ja määrittävät 

harjoittelua ja harjoittelun ohjausta. Ammatillisen osaamisen arvioinnissa eettisen 

ja arvo-osaamisen kriteereissä hylätyn arvioinnin voi saada jos opiskelija ei ole 

laatinut harjoittelulleen tavoitteita ensimmäisen harjoitteluviikon loppuun 

mennessä. Hylätyn tason voi saada myös, mikäli opiskelija tietää hoitotyön 

periaatteet, mutta ei osaa yhdistää tai tunnistaa niitä käytännössä 
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harjoitteluosastolleen, lisäksi opiskelijan itsearviointi voi olla epärealistista. 

Tyydyttävän tason arvioinnissa eettisen ja arvo-osaamisen näkökulmasta opiskelija 

osaa nimetä hoitotyön periaatteet ja hoitotyötä ohjaavat sopimukset, opiskelija osaa 

myös tunnistaa ne käytännön toiminnassa harjoitteluosastolla. Tyydyttävässä 

osaamisessa opiskelija tuntee hoitoa ohjaavat lait ja tietää mistä ne löytyy 

tarvittaessa. Opiskelija on tietoinen osaston toimintakäsikirjasta ja tietää missä sitä 

säilytetään, mutta ei ole tutustunut siihen. Tyydyttävässä arvioinnissa opiskelija on 

tehnyt harjoittelulleen tavoitteet sekä noudattaa osastolla sovittuja sääntöjä ja 

ohjeita. Opiskelijan itsearviointi on realistista. Eettisen ja arvo-osaamisen 

näkökulmasta opiskelija on saavuttanut hyvän tason, kun opiskelijan toiminnassa 

näkyy hoitotyön periaatteiden toteutuminen. Opiskelija on tutustunut 

harjoitteluosaston toimintakäsikirjaan sekä toimii omien asettamiensa tavoitteiden 

mukaan. Lisäksi opiskelijan itsearviointi on monipuolista sekä opiskelijan 

tavoitteisiin pohjautuvaa. Kiitettävässä tasossa opiskelijan toimintaa ohjaavat 

osaston hoitotyön periaatteet ja opiskelija perustelee toimintaansa niiden 

mukaisesti. Opiskelija osaa harjoittelunsa aikana arvioida edistymistään 

harjoittelussa ja tavoitteiden saavuttamista sekä asettaa uusia tavoitteita itselleen. 

Opiskelijan itsearviointi on syvällistä ja perusteltua. (Jokinen ym. 2005, 36.) 

 

Terveyden edistämisen osaamisessa hylätyssä suorituksessa opiskelija ei tiedä 

osaston potilaan tavallisimpia terveysongelmia ja uhkia, opiskelija ei ymmärrä 

potilaan ja perheen sekä lähiyhteisön yksilöllisten voimavarojen merkitystä. 

Hylätyssä suorituksessa opiskelija ei tunnista tai ota huomioon potilaan 

ravitsemusta tai sairauden aiheuttamia erityisvaatimuksia, eikä opiskelija toimi 

kuntouttavaa näkökulmaa huomioiden tukien toiminnallaan potilaan 

omatoimisuutta. Tyydyttävään suorittamiseen terveyden edistämisen osaamisessa 

opiskelija yltää kun hän tietää keskeiset terveysongelmat ja uhat, sekä yleisellä 

tasolla voimavarojen merkityksen. Lisäksi opiskelija ymmärtää potilaan 

omatoimisuuden tukemisen tärkeyden. Hyvässä suorituksessa opiskelija löytää ja 

tunnistaa terveysuhkia yksittäisen potilaan kohdalla. Opiskelija osaa huomioida ja 

arvioida potilaiden yksilöllisiä eroja sekä toimii potilastyössä omatoimisuutta 

tukien. Kiitettävässä suorituksessa opiskelija etsii eri ratkaisukeinoja 

tunnistamiinsa terveysongelmiin ja -uhkiin. Opiskelija tukee potilasta ja perhettä 

löytämään omia voimavarojaan. (Jokinen ym. 2005, 37.) 
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Teoreettisessa osaamisessa opiskelijan suoritus on hylätty jos opiskelija toimii 

käskettynä, pyydettynä ja täysin ohjattuna, eikä teoria näy opiskelijan toiminnassa. 

Lisäksi opiskelija ei tunnista tiedon tarvetta. Tyydyttävässä osaamisessa opiskelija 

hallitsee yksittäisiä asioita, eikä opiskelija hahmota osaston hoitotyön 

kokonaiskuvaa. Tyydyttäväksi opiskelijan suoritus arvioidaan myös kun opiskelija 

toimii mallin mukaan ja ottaa annetun tiedon vastaan. Hyväksi opiskelijan suoritus 

arvioidaan kun opiskelija tunnistaa erikoisalan tietoperustan. Opiskelija etsii 

perusteluja ja ratkaisuja, sekä kyselee ja hakee aktiivisesti itse tietoa. Kiitettävästi 

toimiessaan opiskelijalla on kokonaiskuva alueen keskeisestä tietoperustasta ja 

opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa. Opiskelija osaa soveltaa sekä 

arvioida teoriatietoa erilaisissa tilanteissa. (Jokinen ym. 2005, 37 – 38.) 

 

Kliinisen osaamisen arviointikriteereissä hylätyn tason opiskelija ei tunnista 

potilaan hoitoprosessia, potilastietojen dokumentointi ja raportointi ei ole 

tarkoituksenmukaista ja se sisältää epäoleellisia asioita, opiskelija ei tunnista 

osaston hoitotyön menetelmiä. Tyydyttävässä osaamisessa opiskelija tunnistaa 

hoitoprosessin ja osaa toimia tutussa ympäristössä. Opiskelijan dokumentointi ja 

raportointi on ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa käyttää 

yksipuoleisesti ja mekaanisesti hoitotyön menetelmiä. Hyvä arviointi saavutetaan 

kun opiskelija toteuttaa potilaan hoitoa hoitoprosessin mukaan ohjattuna. 

Opiskelijan dokumentointi ja raportointi on loogista ja tarkoituksenmukaista. 

Opiskelija osaa käyttää alan hoitotyön menetelmiä työvälineitä ja materiaaleja 

tilanteeseen sopivasti. Kiitettävä arviointi voidaan antaa kun opiskelija hallitsee ja 

kykenee toteuttamaan potilaan hoidon hoitoprosessin mukaisesti ja hoitoprosessi 

ohjaa opiskelijan toimintaa. Potilastietojen dokumentointi ja raportointi on 

loogista, kattavaa ja arvioivaa sekä tarkoituksenmukaista ja ytimekästä. Opiskelija 

osaa käyttää luovasti ja tilanteeseen sopivasti hoitotyön menetelmiä sekä kykenee 

arvioimaan käytettyjä menetelmiä. (Jokinen ym. 2005, 38.) 

 

Opetus- ja ohjausosaamisessa hylätyssä kriteerissä opiskelija ei tunnista potilaan 

ohjauksen tarvetta. Tyydyttävässä kriteerissä opiskelija osaa ohjata potilasta 

ohjattuna ja tuettuna. Hyvän arvioinnin kriteerissä opiskelija tunnistaa potilaan 

ohjaustarpeen ja osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan ohjaustilanteen ohjaajan 
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avustuksella. Kiitettävästi toimiessaan opiskelija osaa käyttää erilaisia 

ohjausmenetelmiä ohjatessaan potilasta monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

(Jokinen ym. 2005, 38 – 39.) 

 

Yhteistyöosaaminen moniammatillisen työryhmän jäsenenä edellyttää opiskelijalta 

vuorovaikutustaitoja. Opiskelija voi saada hylätyn arvioinnin, mikäli opiskelija ei 

ole vuorovaikutustaitoinen ja opiskelijan työryhmätyöskentelyssä on ongelmia. 

Tyydyttävästi toimiessaan opiskelija osaa ilmaista itseään tarkoituksenmukaisesti. 

Opiskelija ei hakeudu ryhmätyöskentelytilanteisiin ja yhdessä työskentely on 

opiskelijalle vaikeaa. Opiskelija kuitenkin tietää työyksikön moniammatillisten 

työryhmien toimenkuvat. Kiitettävä arviointi voidaan antaa kun opiskelija käyttää 

monipuolisesti erilaisia viestintämuotoja ja viestintä on muut huomioon ottavaa, 

empaattista ja opiskelija osoittaa oppivansa niistä. Opiskelija tuo myös oman 

tietämyksensä työryhmän käyttöön ja osoittaa halua kollegiaaliseen, luovaan ja 

persoonalliseen työskentelyyn. (Jokinen ym. 2005, 39.) 

 

Yhteistyöosaamisen arviointi kulttuurierojen näkökulmasta antaa hylätyn 

arvosanan, jos opiskelija ei ymmärrä kulttuurin merkitystä potilaan hoitotyössä 

eikä opiskelija tunnista kulttuurisia asenteitaan. Opiskelija on saavuttanut 

tyydyttävän osaamisen tason kun hän on tietoinen kulttuurin merkityksestä potilaan 

hoitotyössä, opiskelija alkaa myös tunnistaa omaa asennoitumistaan erilaisuutta 

kohtaan. Hyvän kriteerin täyttävä opiskelija osoittaa halua hankkia tietoa 

kulttuureista ja kulttuurisista ilmiöistä sekä osoittaa kiinnostusta eri kulttuureista 

tulevia kohtaan. Kiitettävästi toimiessaan opiskelija osaa huomioida kulttuureista 

nousevat tarpeet hoitaessaan potilasta. (Jokinen ym. 2005, 39.) 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten sairaanhoitajat arvioivat 

opiskelijan ammatillista osaamista käytännön harjoittelujaksoilla. Saimme Lahden 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitokselta ehdotuksen tällaisen 

tutkimuksen toteuttamisesta, jossa tehtäisiin sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajille 

kysely siitä, kuinka he ymmärtävät arvioinnin tasot. Kyselyn avulla saatiin tietoa 
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siitä, mikä näkemys sairaanhoitajilla on arviointien tärkeimmistä osaamisalueista ja 

arviointien tasojen kriteereistä. Tavoitteena oli, että saadun tiedon avulla voidaan 

kehittää ohjatun harjoittelun arviointikriteerejä. 

 

Arviointikriteerien kehittäminen helpottaa ohjaajan antamaa opiskelija-arviointia 

ohjatusta harjoittelusta. Lisäksi arviointikriteerien kehittämisestä hyötyvät myös 

opiskelijat, sillä esimerkiksi tarkennettujen arviointikriteerien johdosta arvioinnit 

ovat yhtenäisempiä riippumatta harjoittelupaikasta. Myös ohjaava opettaja hyötyy 

tästä antaessaan kokonaisarvosanaa käytännön harjoittelujaksosta. 

Kokonaisarvosanan antoa helpottaa, kun ohjaavan sairaanhoitajan arviointi 

voidaan katsoa luotettavammaksi ja yhtenäisemmäksi muiden ohjaavien 

sairaanhoitajien kanssa tarkennettujen arviointiohjeiden ansiosta.  

 

Tutkimusongelma on: 

Miten sairaanhoitajat arvioivat ammatillisen osaamisen tasoja?  

Tutkimusongelma on jaettu kuuteen sairaanhoitajien kompetenssien osa-alueeseen. 

Näitä osa-alueita ovat: eettinen - ja arvo-osaaminen, terveyden edistämisen 

osaaminen, teoreettinen osaaminen, kliininen osaaminen, opetus- ja 

ohjausosaaminen sekä yhteistyöosaaminen.  

 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Suurella otoksella 

saatiin mahdollisimman hyvä kuva ohjaajien käsityksistä, mielipiteistä ja tietoa 

arviointiin liittyvistä asioista.  Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden (LIITE 3) 

avulla, jotka toimitettiin Etelä-Suomessa sijaitsevan keskussairaalan kliinisen 

hoitotyön osastoille. Kyselyn rajaamisen vuoksi päädyimme toteuttamaan 

tutkimuksen juuri kliinisen hoitotyön osastoilla, sillä väittämät luotiin 

sairaanhoitajien ammatillista osaamista kuvaavien kompetenssien mukaan. 

Kliinisen hoitotyön osastoilla tulee parhaiten esille kompetenssien kaikki 
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osa-alueet. Väittämien laatiminen vastaamaan kaikkien erikoisalojen osastojen 

ammatillista osaamista olisi ollut liian laaja, sekä hankala toteuttaa. Kyselylomake 

suunnattiin sairaanhoitajille ja kätilöille, joilla on kokemusta 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjauksesta, sillä he pystyivät kertomaan opiskelijan 

harjoittelun arvioinnissa käyttämistään kriteereistä.  

 

Kvantitatiiviseen tutkimukseen voidaan tarvittavat tiedot kerätä itse tai hankkia ne 

erilaisista muiden keräämistä tilastoista. Itse kerättävissä aineistoissa on 

tutkimusongelman perusteella päätettävä tiedonkeruumenetelmä ja kohderyhmä. 

Tiedonkeruumenetelmä valitaan sen mukaan, mikä tilanteeseen parhaiten soveltuu, 

siihen vaikuttavat tutkimuksen tavoite, aikataulu ja budjetti sekä tutkittavan asian 

luonne. Empiirinen tutkimus koostuu kolmesta elementistä: tutkimusongelmasta, 

aineistosta ja menetelmästä. Tutkimusongelman määrittämisen onnistuminen 

vaikuttaa olennaisesti tutkimuksen hyötyyn. Aineiston kokoaminen, käsittely ja 

analysointi tulee tapahtua tutkimusongelman pohjalta. Tutkimusongelma joudutaan 

usein paloittelemaan pienempiin osiin, alaongelmiin, jotta todentaminen olisi 

helpompaa. ( Heikkilä 2001, 18 – 23.) 

 

Epävarmuustekijänä tutkimukselle oli, ettei vastauksia saada riittävästi tai vastaajat 

kokevat vastausajan liian lyhyeksi. Vastausprosenttia voi korottaa viemällä 

lomakkeita uudelleen osastoille, mutta ongelmana olisi ollut se, että lomakkeet oli 

luotu nimettömänä vastaamiseen, jolloin emme voineet olla varmoja ketkä eivät 

olleet vastanneet tai olisiko joku vastannut toiseen kertaan. Kyselylomakkeen 

kysymykset olivat suljettuja, jotta saatiin tarkemmin tietoa juuri 

tutkimusongelmiin. Kyselylomakkeessa on kuitenkin suurempi riski kysymysten 

väärinymmärrykseen kuin esimerkiksi haastattelussa, koska vastaajat eivät voi 

saada tarkentavaa informaatiota epäselvien kysymysten yhteydessä. 

Väärinymmärryksen riskiä voitiin pienentää luomalla tarkka vastausohje sekä 

selkeä kyselylomake. Epävarmuustekijänä kyselyn onnistumiselle oli myös, kuinka 

huolellisesti ja rehellisesti vastaajat vastaavat kyselyyn, eli kuinka vakavasti 

vastaajat ottavat tutkimuksen. Jos vastaajat eivät ota tutkimusta vakavasti, voivat he 

vastata kyselyyn mitä tahansa sotkien samalla lopullisia tutkimustuloksia. 

Kyselylomakkeen esitestaus pienentää riskiä kysymysten väärinymmärrykseen. 

Aikataulun viivästyminen oli myös yksi epävarmuustekijä työn onnistumiselle, 
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sillä opinnäytetyöhön käytettävä aika oli jo valmiiksi rajallinen. Kyselylomakkeet 

oli tarkoitus saada osastoille syyskuun alussa, ja kyselylomakkeet oli tarkoitus 

saada osastoilta takaisin analysoitavaksi viimeistään syyskuun puolessa välissä. 

(Valli 2001; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007.)  

 

 

4.2 Kyselylomakkeen laatiminen 

 

Alusta asti meillä oli ajatus siitä, että kyselylomakkeen kysymykset tehdään 

sairaanhoitajien ammatillista osaamista kuvaavien kompetenssien pohjalta. 

Ensimmäisen version kyselylomakkeestamme teimmekin kompetenssien pohjalta 

puoliavoimina kysymyksinä. Lomake olisi kuitenkin ollut vastaajalle työläs 

hankalien kysymysmuotojen ja puoliavoimien kysymysten vuoksi, sillä 

kysymykset olisivat pohjautuneet sairaanhoitajien kompetensseihin ja vastaajan 

olisi pitänyt määritellä, millaista opiskelijan osaaminen on kussakin arvioinnin 

tasossa hylätystä kiitettävään. Teoriatietoa kirjoitettaessa löytyi Savonia 

-ammattikorkeakoulun LYHTY – projekti, jossa oli tutkittu opiskelijoiden 

oppimisympäristöä kliinisessä harjoittelussa ja kehitetty opiskelijan ohjatun 

harjoittelun arviointikriteerejä. Arvioitaessa kompetenssien pohjalta luotua 

kyselylomaketta syntyi idea käyttää LYHTY – projektin arviointikriteerejä 

runkona suunnitellessamme kysymyksiä tähän työhön. Kysymykset luotiin 

käyttämällä LYHTY – projektissa esitettyjä arviointikriteerejä jäsentämällä 

kysymykset sairaanhoitajien kompetenssien mukaan. Kysymykset luotiin 

muokkaamalla LYHTY – projektissa kuvattuja arviointikriteerejä väittämiksi, 

joille annettiin valmiit vastausvaihtoehdot: hylätty, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä. 

Valmis lomake toimitettiin vielä kolmelle valmistuvalle sairaanhoitajaopiskelijalle, 

jotka antoivat lomakkeesta ja kysymyksistä palautetta. Palautteen avulla väittämiä 

voitiin tarkentaa parempaan muotoon, myös joitakin väittämiä jätettiin kokonaan 

pois. Lisäksi lisätietoja antavia kysymyksiä muokattiin palautteen mukaan. 

 

Kyselylomakkeeseen luotiin 52 suljettua kysymystä ja yksi avoin kysymys. 

Kysymykset jaettiin kuuden eri kompetenssialueen mukaan. Lisäksi lomakkeen 

loppuun luotiin seitsemän taustakysymystä, joista neljä kartoitti vastaajien 

taustatietoja. Taustakysymyksiin lisättiin myös hylättyä suoritusta, näyttökoetta ja 
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muuta palautetta käsittelevää kysymystä, koska näillä ajateltiin olevan merkitystä 

arvioinnin antamiseen liittyen. Seuraavasta taulukosta (TAULUKKO 1) käy ilmi 

mitkä kysymyslomakkeen kysymyksistä tarkastelivat mitäkin kompetenssialuetta:  

 

 

Taulukko1. Tutkimusongelmat ja niitä mitanneet kysymykset 
 muuttujat kysymyksen 

numero 

 

EETTINEN- JA 

ARVO-OSAAMINEN 

 

 

o Tavoitteet 

o Osaston säännöt 

o Itsearviointi 

o Hoitotyön periaatteet  

o Hoitoa ohjaavat lait 

 

1, 3 

2 

4, 5 

6, 8, 9 

7 

 

TERVEYDEN 

EDISTÄMISEN 

OSAAMINEN 

 

 

o Yksilöllisyys 

o Terveysongelmat 

o Kuntouttava näkökulma 

o Potilaan voimavarat 

 

10 

11 

12 

13, 14 

 

TEOREETTINEN 

OSAAMINEN 

 

o Tiedon hankinta 

o Omatoimisuus 

o Tietotaito 

 

15 

17 

16, 18 – 22  

 

KLIININEN OSAAMINEN 

 

 

o Hoitoprosessi 

o Dokumentointi & raportointi 

o Hoitotyön menetelmät 

o Lääkehoito 

o Aseptiikka 

o Kulttuurin merkitys 

 

23, 29 – 31  

24, 25 

26 – 28  

32 

33 

34 – 37  

 

OPETUS- JA 

OHJAUSOSAAMINEN 

 

o Potilaan ohjaus 

 

 

38 – 42  

 

  (jatkuu) 
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Taulukko 1. (jatkuu)   

 

YHTEISTYÖ-OSAAMINEN 

 

 

o Viestintätaidot 

o Ryhmätyöskentely 

o Tiedon jakaminen 

 

43 

44,46 

45 

 

TAUSTAKYSYMYKSET 

 

 

o Hylätty osa-alue 

o Näyttökoe 

o Muu palaute 

o Ikä 

o Työkokemus 

o Opiskelija määrä 

o Tulosalue 

 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

 

4.3 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Kyselyyn valittiin kohderyhmäksi Etelä-Suomessa sijaitsevan keskussairaalan 

konservatiivisen ja operatiivisen tulosalueen osastojen sairaanhoitajat ja kätilöt. 

Kohderyhmään kuului konservatiivisen tulosalueen puolelta kaksi sisätautien 

osastoa, neurologian osasto sekä keuhkosairauksien osasto. Operatiiviselta 

tulosalueelta valittiin kolme kirurgian osastoa, synnyttäneiden osasto, 

naistentautien osasto, korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto sekä kaksi lastentautien 

osastoa. Kohderyhmään haluttiin valita isoja osastoja, joissa on paljon opiskelijoita 

suorittamassa harjoittelujaksojaan, kuten sisätautien ja kirurgian osastot. 

Vastapainoksi mukaan haluttiin myös muutaman pienemmän osaston, mm. korva-, 

nenä- ja kurkkutaudit ja naistentaudit. Ottamalla kyselyyn mukaan pienempiä 

osastoja ajateltiin, että mukaan saataisiin näkemyksiä myös niiltä osastoilta joissa 

on vähemmän opiskelijoita, ja tämän auttavan paremmin arviointikriteerien 

kokonaiskuvan ja keskiarvon saamisessa. Kyselyyn vastanneilta sairaanhoitajilta ja 

kätilöiltä edellytettiin aiempaa osallistumista opiskelijan harjoittelun ohjaukseen ja 

arviointiin. 
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Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, johon oli luotu väittämiä 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta. Tutkimuslupahakemus 

toimitettiin ylihoitajille 11.9.2007 ja tutkimuslupa oli hyväksytty 12.9.2007. 

Hyväksytty tutkimuslupahakemus oli hävinnyt postissa, joten tieto tutkimusluvan 

hyväksymisestä tuli kuukauden myöhässä, joka viivästytti kyselylomakkeiden 

saamista osastoille. Kyselyt vietiin osastoille henkilökohtaisesti tiistaina 

16.10.2007. Suurimmalle osalle osastoista oli sovittu aika kyselylomakkeiden 

viemiseen sekä varattu hetki aikaa opinnäytetyöstä ja kyselystä kertomiseen. Kun 

osastoilla oli varattu aikaa esittelyyn, pystyttiin tarkentamaan ja painottamaan 

kyselyyn liittyviä tärkeitä asioita, kuten tärkeänä pidettyä lomakkeen läpi lukemista 

ennen vastaamista. Osastoilla käydessä sai myös kerrottua, kenelle 

kyselylomakkeet oli suunnattu, sillä saatekirjeessä (LIITE 2) luki kyselyn olevan 

tarkoitettu sairaanhoitajille (AMK) ja kätilöille. Osastoilla keskusteltaessa 

laajennettiin kysely koskemaan kaikkia osastojen sairaanhoitajia, sillä 

ammattikorkeakoulutasoisia sairaanhoitajia oli osastoilla töissä hyvin vähän. 

Kyselylomakkeiden ja saatekirjeiden kanssa vietiin osastoille myös suljetut 

palautuslaatikot, johon täytetyt kyselylomakkeet palautettiin. Näin säästettiin siinä, 

että jokaiselle kyselylomakkeelle ei tarvittu erillistä kirjekuorta ja postimerkkiä. 

Tämän ajateltiin myös lisäävän vastausprosenttia, sillä täytetyn lomakkeen 

postittaminen olisi vienyt enemmän aikaa. Lisäksi aineiston saaminen 

analysoitavaksi oli nopeampaa palautuslaatikon avulla. Vastausaikaa oli 10 päivää, 

jonka jälkeen palautuslaatikot ja tyhjät kyselylomakkeet haettiin pois osastoilta 

perjantaina 26.10.2007.  

 

Kyselylomakkeita jätettiin osastoille yhteensä 239 kappaletta, joista takaisin saatiin 

täytettynä 86 kappaletta, joten vastausprosentti oli 35,9 %. Yksi lomake jouduttiin 

kuitenkin jättämään pois analysoitavien lomakkeiden joukosta, sillä siinä ei ollut 

vastattu ollenkaan taustakysymyksiin. Haettaessa lomakkeita osastoilta huomattiin, 

että isoimmilta osastoilta saatiin eniten tyhjiä lomakkeita takaisin. Tästä pääteltiin, 

että isompien osastojen vastausprosentit olivat kaikista heikoimmat. Alkuperäisten 

suunnitelmien mukaan tarvittiin noin 70 vastausta, joten vaikka vastausprosentti 

olikin huono, saatiin tarvittu määrän vastauksia. Suurelle yleisölle, eli 

valikoimattomalle joukolle lähetetty lomake tuottaa yleensä vastauksia noin 30–40 

prosenttia lähetetyistä lomakkeista. Usein vastaajia joudutaan muistuttamaan 
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lomakkeisiin vastaamisesta ja heiltä voidaan karhuta lomakkeita, jolloin kahden 

karhuamiskerran jälkeen vastausprosentti voi nousta 70–80 prosenttiin. (Hirsjärvi, 

ym. 2007.) Myös tässä kyselyssä vastausprosenttia olisi voitu yrittää nostaa 

pidentämällä vastausaikaa, mutta opinnäytetyön palautuspäivän lähestyessä aikaa 

ei ollut riittävästi vastausajan pidentämiseksi. 

 

 

4.3 Tutkimustulosten analysointi 

 

Aineisto analysoitiin SPSS – ohjelman avulla syöttämällä lomakkeiden vastaukset 

ohjelman havaintomatriisiin luotuihin muuttujiin. Muuttujiin oli lisätty myös ”ei 

vastausta” – vaihtoehto, sillä joissakin lomakkeista oli jätetty vastaamatta osaan 

väittämistä ja joissakin lomakkeissa oli väittämässä vastattu monta kohtaa, jolloin 

ei voitu tietää mikä oli vastaajan todellinen mielipide. Ohjelman avulla pystyttiin 

selvittämään opiskelija-arviointien eroja sekä löytämään jokaiselle väittämälle 

eniten vastauksia saanut osaamisen taso, lisäksi tuloksista saatiin tehtyä taulukot 

SPSS – ohjelman avulla. Lopulliset taulukot tehtiin kuitenkin Excel -ohjelman 

avulla, sillä näin saatiin jokaisen kompetenssialueen väittämät parhaiten koottua 

yhdeksi taulukoksi, jolloin taulukoita tehtiin kaikkiaan 6 kappaletta. Suljetut 

kysymykset auttoivat siinä, että saatiin juuri sitä tietoa, jota oli tarvittu 

tutkimusongelmien selvittämiseksi. Yksi avoin kysymys antoi vastaajalle 

mahdollisuuden antaa jotakin muuta palautetta opiskelija-arviointeja koskien, mikä 

ei mahdollisesti tullut esille väittämissä. Avoimet kysymykset purettiin lukemalla 

ne ensin läpi ja tekemällä niistä jaottelu ja yhteenveto aiheittain. 

 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Taustakysymykset 

 

Taustakysymyksiä käsiteltiin väittämillä 47–53, joista yksi oli avoin kysymys. 

Taustakysymyksistä ensimmäiset koskivat opiskelijan harjoittelun suorittamista. 

Kyselyyn vastanneista 32 vastaajaa (27,6 %) arvioi yhden hylätyn osa-alueen 
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johtavan harjoittelun hylättyyn suoritukseen tai harjoittelun pitenemiseen, 51 

vastaajan mielestä (60,0 %) yksi hylätty osa-alue ei estä harjoittelun läpipääsyä. 

Toisella väittämällä selvitettiin mitä mieltä ohjaavat sairaanhoitajat ovat 

näyttökokeen suorittamisesta. Enemmistö vastaajista (65,9 %) ei pitänyt 

näyttökokeen suorittamista tarpeellisena, mutta joukossa oli kuitenkin 

sairaanhoitajia (34,1 %), jotka puolsivat näyttökokeen suorittamista.  

 

Kyselyyn vastasi konservatiivisen ja operatiivisen tulosalueen sairaanhoitajia. 

Konservatiiviselta tulosalueelta vastasi 42 sairaanhoitajaa ja operatiiviselta 

tulosalueelta 43 sairaanhoitajaa. Kuviossa 1 on esitetty kyselyyn vastaajien 

ikäjakaumaa. Vastaajista 20 oli 20 – 29 – vuotiaita, 26 vastaajaa oli 30 – 39 – 

vuotiaita, 40 – 49 – vuotiaita oli 21 vastaajaa ja loput vastaajista oli yli 50 vuotta. 

Työkokemusta sairaanhoitajana (KUVIO 2) oli 22,4 %:lla 0 – 4 vuotta, 31,8 %:lla 5 

– 9 vuotta, 12,9 %:lla 10 – 14 vuotta, 15 – 19 vuotta ja 20 – 24 vuotta työkokemusta 

omaavia vastaajia oli kummassakin ryhmässä 8,2 % eli 7 vastaajaa. Vastaajista 11,8 

% oli 25 – 29 vuotta työkokemusta, Eniten kyselyyn osallistui vastaajia, joilla 

työkokemusta on alle 10 vuotta. Kyselyyn osallistui myös vastaajia pidemmällä 

työkokemuksella ja vastaajien työkokemukset jakautuivat tasaisesti 10 ja yli 30 

työkokemusvuoden välille. Ohjattavien opiskelijoiden määrä (KUVIO 3) oli 

suurimmalla osalla yli 2 opiskelijaa viimeisen vuoden aikana. Suurin osa (42,4 %) 

oli ohjannut kahta opiskelijaa viimeisen vuoden aikana. Kolmea opiskelijaa oli 

ohjannut 27,1 %. 
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KUVIO 1 vastaajien ikä (n=85)

20-29 
vuotta
23,5 %

30-39 
vuotta
30,6 %

40-49 
vuotta
24,7 %

50-59 
vuotta
20,0 %

60 vuotta 
tai enemmän

1,2 %

 
 

 

KUVIO 2 työkokemus sairaanhoitajana (n=85)

5-9 vuotta
31,8 %

25-29 vuotta
11,8 %

20-24 vuotta
8,2 %

15-19 vuotta
8,2 %

10-14 vuotta
12,9 %

30 vuotta tai 
enemmän

4,7 %
0-4 vuotta

22,4 %
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Avoimella kysymyksellä vastaajalle annettiin mahdollisuus antaa palautetta 

opiskelijoiden arviointiin liittyen. Palautetta oli antanut 13 henkilöä. Vaikka 

palautetta pyydettiin antamaan harjoittelun arviointien tasoihin liittyen, oli 

palautetta annettu myös kyselystä. Joukosta löytyi kuitenkin muutamia huomioon 

otettavia palautteita. Avoimeen kysymykseen vastanneista suuri osa, viisi 

vastaajaa, oli palauteosioon kommentoinut, että arviointikriteereihin vaikuttaa aina 

opiskelijan opintojen vaihe. Opiskelijan suorittaessa esimerkiksi syventävää 

harjoittelua on arviointi luonnollisesti tiukempi kuin ensimmäistä harjoitteluaan 

suorittavalla. Näistä viidestä vastaajasta yksi oli painottanut, että arviointi perustuu 

aina opiskelijan asettamiin tavoitteisiin. Kaksi avoimeen kysymykseen vastannutta 

kertoi arviointiasteikossa hylätyn ja tyydyttävän välin olleen liian suuri, he olisivat 

kaivanneet näiden tasojen väliin esimerkiksi välttävää arviointikriteeriä. Yksi 

vastaaja oli kommentoinut, että mikäli harjoittelun ohjaaja on sitä mieltä, että 

opiskelija ei ole saanut harjoittelua läpi ei, koulun puolesta saatu kirjallinen työ voi 

korvata epäonnistunutta jaksoa. 
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5.2 Sairaanhoitajien arviointi ammatillisen osaamisen tasoista 

 

Eettinen - ja arvo-osaaminen 

Eettisen- ja arvo-osaamisen osa-alueessa (TAULUKKO 2) ensimmäinen väittämä 

käsitteli opiskelijan tavoitteita. Vastaajista 71,8 % oli sitä mieltä, että opiskelija saa 

tyydyttävän arvosanan, mikäli ei ole toimittanut tekemiään tavoitteita ohjaajalleen 

ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Vastaajista 57,6 % oli sitä mieltä, että mikäli 

opiskelija ei harjoittelun aikana keskustele tavoitteistaan ohjaajan kanssa, 

ammatillinen osaaminen on tältä osin hylättyä tasoa. Kyselyyn vastanneista 48,2 % 

arvioi opiskelijan osaamisen tason olevan hyvää tasoa, kun itsearviointi on 

realistista, ja toiset 48,2 % arvioivat sen taas kiitettävän tason osaamiseksi. 

Väittämässä viisi: opiskelijan itsearviointi on monipuolista, sekä opiskelijan 

tavoitteisiin pohjautuvaa vastaajista 77,6 % arvioi osaamisen tason olevan tällöin 

kiitettävää. Kyseisessä väittämässä 16,5 % arvioi sen olevan hyvää tasoa. 

Opiskelijan noudattaessa osastolla sovittuja sääntöjä ja ohjeita, vastaajista 3,5 % 

arvioi toiminnan tyydyttäväksi, mutta hieman yli puolet 56,5 % kiitettävän ja 38,8 

% hyvän tason toiminnaksi. Väittämässä seitsemän, opiskelija tuntee hoitoa 

ohjaavat lait ja tietää mistä ne löytyy tarvittaessa, oli arvioitu opiskelijan osaamisen 

olevan tällöin hyvää tasoa, 63,5 % vastaajista oli tätä mieltä.  

 

Hoitotyön periaatteista oli luotu kolme väittämää, joista yksi väittämä käsitteli 

opiskelijan tietämystä hoitotyön periaatteista ja kykenemättömyydestä yhdistää 

niitä käytännön hoitotyöhön. Kyselyyn vastanneista 78,8 % arvioi ammatillisen 

osaamisen tason tällöin tyydyttäväksi. Hoitotyön periaatteiden toteutuminen 

opiskelijan toiminnassa oli vastaajien (58,8 %) mielestä kiitettävää tasoa. 

Osaaminen on tällöin hyvää tasoa 35,3 %:n mielestä. Kolmannen hoitotyön 

periaatteita käsittelevän väittämän mukaan, osaston hoitotyön periaatteet ohjaavat 

opiskelijan toimintaa. Tässä väittämässä 51,8 % vastaajista oli arvioinut osaamisen 

hyväksi ja 44,7 % kiitettäväksi. 
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Taulukko 2. Eettinen - ja arvo-osaaminen (n=85) 

EETTINEN- JA 

ARVO-OSAAMINEN 

ei 

vastausta 

% 

hylätty 

% 

tyydyttävä 

% 

hyvä 

% 

kiitettävä 

% 

1. Opiskelija on tehnyt 
harjoittelulleen tavoitteet, 
mutta ei ole toimittanut niitä 
ohjaajalleen ensimmäisen 
harjoitteluviikon aikana 

0 7,1 71,8 18,8 2,4 

2. Opiskelija noudattaa 
osastolla sovittuja sääntöjä ja 
ohjeita 

1,2 0 3,5 38,8 56,5 

3. Opiskelija ei keskustele 
tavoitteistaan ohjaajansa 
kanssa harjoittelun aikana 

0 57,6 32,9 8,2 1,2 

4. Opiskelijan itsearviointi on 
realistista 

0 0 3,5 48,2 48,2 

5. Opiskelijan itsearviointi on 
monipuolista, sekä 
opiskelijan tavoitteisiin 
pohjautuvaa 

0 0 5,9 16,5 77,6 

6. Opiskelija tietää hoitotyön 
periaatteet, mutta ei osaa 
yhdistää niitä käytännön 
hoitotyöhön 

0 1,2 78,8 20,0 0 

7. Opiskelija tuntee hoitoa 
ohjaavat lait ja tietää mistä ne 
löytyvät tarvittaessa 

1,2 0 9,4 63,5 25,9 

8. Opiskelijan toiminnassa 
näkyy hoitotyön 
periaatteiden toteutuminen 

1,2 0 4,7 35,3 58,8 

9. Opiskelijan toimintaa 
ohjaavat osaston hoitotyön 
periaatteet 

0 0 3,5 51,8 44,7 

 

 

Terveyden edistämisen osaaminen 

Osa-aluetta terveyden edistämisen osaaminen käsittelivät väittämät 10 – 14 

(TAULUKKO 3). Väittämä 10, opiskelija osaa huomioida ja arvioida potilaiden 

yksilöllisiä eroja, arvioitiin 51,8 %:n mielestä hyvän tason suoritukseksi. Kyselyyn 

vastanneista 42,4 % piti suoritusta hylättynä, mikäli opiskelija ei tiedä potilaan 

tavallisimpia terveysongelmia ja uhkia. Toisaalta 49,4 % vastaajista arvioi 

osaamisen tason olevan tällöin tyydyttävää., mikä tarkoittaa kuuden vastaajan eroa 

hylättyyn tasoon verrattuna. Terveyden edistämisen osaamisen kolme viimeistä 
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väittämää käsittelevät kuntouttavaa hoitotyötä. Kyselyn tulosten mukaan kun 

opiskelija ei toimi täysin kuntouttavaa näkökulmaa huomioiden, se on arvioitu 

tyydyttävän tason suoritukseksi (80,0 %).  Enemmistö (56,5 %) arvioi potilaan 

omatoimisuuden tukemisen tärkeyden ymmärtämisen hyvän tason osaamiseksi. 

Kiitettäväksi sen arvioi 37,6 % vastaajista, joka tarkoittaa 32:ta vastaajaa. Väittämä 

14, opiskelija osaa tukea potilasta ja hänen omaisiaan löytämään omia 

voimavarojaan, arvioitiin 71,8 %:n osalta kiitettäväksi suoritukseksi. 

 

 

Taulukko 3. Terveyden edistämisen osaaminen (n=85) 

TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN 
OSAAMINEN 

ei 

vastausta 

% 

hylätty 

% 

tyydyttävä 

% 

hyvä 

% 

kiitettävä 

% 

10. Opiskelija osaa 
huomioida ja arvioida 
potilaiden yksilöllisiä eroja 

0 0 4,7 51,8 43,5 

11. Opiskelija ei tiedä 
potilaan tavallisimpia 
terveysongelmia ja uhkia 

1,2 42,4 49,4 7,1 0 

12. Opiskelija ei toimi täysin 
kuntouttavaa näkökulmaa 
huomioiden 

0 1,2 80,0 18,8 0 

13. Opiskelija ymmärtää 
potilaan omatoimisuuden 
tukemisen tärkeyden 

1,2 0 4,7 56,5 37,6 

14. Opiskelija osaa tukea 
potilasta ja hänen läheisiään 
löytämään omia 
voimavarojaan 

0 0 9,4 18,8 71,8 

 

 

Teoreettinen osaaminen 

Taulukossa 4 on käsitelty teoreettisen osaamisen osa-aluetta väittämillä 15 – 22. 

Opiskelijan toiminnan perustuessa pääasiassa mallikäyttäytymiseen enemmistö 

vastaajista (68,2 %) pitivät toimintaa tyydyttävän tason osaamisena. Väittämässä 

18, opiskelija ei kyseenalaista, eikä hae perusteluja hoitotyön toimintatavoille, 

arvioitiin osaaminen tyydyttäväksi (85,9 %). Opiskelijan toimiessa pääsääntöisesti 

käskettynä, pyydettynä tai täysin ohjattuna koko harjoittelun ajan vastaajista noin 

puolet (52,9 %) olivat arvioineet toiminnan tyydyttävän tason osaamiseksi ja 37,6 
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% arvioi sen hylätyn tason suoritukseksi. Kyselyssä vastaajista 78,8 % oli sitä 

mieltä, että opiskelijan osatessa itse etsiä perusteluja ja ratkaisuja, sekä hakiessa 

aktiivisesti tietoa on osaaminen kiitettävää tasoa. Opiskelijan tunnistaessa 

erikoisalan tietoperustan vastaajista 64,7 % arvioi ammatillisen osaamisen tason 

olevan tällöin hyvää.  

 

Kyselyyn osallistuneista vastaajista 55,3 % oli sitä mieltä, että mikäli opiskelija ei 

tunnista tiedontarvettaan, eikä pyri reflektoimaan omaa toimintaansa, hänen 

suorituksensa on tyydyttävää tasoa kun taas 43,5 %:n mielestä suoritus on tällöin 

hylätty. Väittämässä 21, opiskelija hallitsee yksittäisiä asioita, mutta ei hahmota 

osaston hoitotyön kokonaiskuvaa, vastaajista 84,7 % eli 72 sairaanhoitajaa piti 

osaamista tyydyttävänä. Kun opiskelijalla on kokonaiskuva alueen keskeisestä 

tietoperustasta ja hän osaa perustella sillä omaa toimintaansa, määrittelivät vain 

hieman yli puolet vastaajista(52,9 %) sen kiitettävän tason osaamiseksi ja 40,0 % 

sen hyvän tason osaamiseksi. 

 

 

Taulukko 4. Teoreettinen osaaminen (n=85) 

TEOREETTINEN 
OSAAMINEN 

ei 
vastausta 

% 

hylätty 
% 

tyydyttävä 
% 

hyvä 
% 

kiitettävä 
% 

15. Opiskelija osaa etsiä 
perusteluja ja ratkaisuja, sekä 
kyselee ja hakee aktiivisesti 
itse tietoa 

0 0 4,7 16,5 78,8 

16. Opiskelijan toiminta 
perustuu pääasiassa 
mallikäyttäytymiseen 

2,4 2,4 68,2 27,1 0 

17. Opiskelija toimii 
pääsääntöisesti käskettynä, 
pyydettynä tai täysin 
ohjattuna koko harjoittelun 
ajan 

0 37,6 52,9 9,4 0 

18. Opiskelija ei 
kyseenalaista, eikä hae 
perusteluja hoitotyön 
toimintatavoille 

1,2 9,4 85,9 3,5 0 

19. Opiskelija tunnistaa 
erikoisalan tietoperustan 

0 0 11,8 64,7 23,5 

 
    (jatkuu) 
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Taulukko 4. (jatkuu) 
     

20. Opiskelija ei tunnista 
tiedontarvettaan, eikä pyri 
reflektoimaan omaa 
toimintaansa 

0 43,5 55,3 1,2 0 

21. Opiskelija hallitsee 
yksittäisiä asioita, mutta ei 
hahmota osaston hoitotyön 
kokonaiskuvaa 

1,2 3,5 84,7 10,6 0 

22. Opiskelijalla on 
kokonaiskuva alueen 
keskeisestä tietoperustasta ja 
hän osaa perustella sillä 
omaa toimintaansa 

1,2 
 

 

0 
 
 

5,9 
 
 

40,0 
 
 

52,9 
 
 

 

 

Kliininen osaaminen 

Kliinistä osaamista on käsitelty väittämillä 23 – 37 (TAULUKKO 5). Näistä 

ensimmäistä väittämää, opiskelija osaa toteuttaa potilaan hoitoa ohjattuna 

hoitoprosessin mukaan, arvioi vastaajista 63,5 % hyvän tason suoritukseksi. 

Opiskelijan dokumentoinnin ja raportoinnin ollessa loogista ja 

tarkoituksenmukaista, arvioi 55,3 % tämän kiitettäväksi ja 38,8 % hyväksi 

suoritukseksi. Kyselyyn vastanneista 71,8 % arvioi tyydyttävän tason osaamiseksi 

väittämän, jonka mukaan opiskelijan potilastietojen dokumentointi ja raportointi ei 

ole tarkoituksenmukaista, ja se sisältää epäoleellisia asioita. Kun opiskelija osaa 

soveltaa hoitotyön menetelmiä, pidettiin sitä enemmistön (58,5 %) osalta hyvän 

tason osaamisena, kuitenkin vastaajista 37,6 % arvioi osaamisen kiitettäväksi. 

 

Kyselyssä tyydyttäväksi suoritukseksi arvioitiin opiskelijan hoitotyön menetelmien 

yksipuolinen käyttö. Hoitotyön menetelmien tunnistamattomuus arvioitiin 

tyydyttäväksi suoritukseksi (59,3 %). Vastaajista 40,0 % arvioi tällöin osaamisen 

hylätyksi suoritukseksi. Potilaan hoitoprosessin tunnistamattomuus arvioitiin 

samoin enemmistön kannalta (51,8 %) tyydyttäväksi suoritukseksi ja 45,9 % arvioi 

osaamisen hylätyksi. Kun opiskelija tunnistaa hoitoprosessin ja osaa toimia 

itsenäisesti sen mukaan tutussa ympäristössä määritteli vastaajista 58,8 % sen 

hyvän tason osaamiseksi, lisäksi 34,1 % vastaajista katsoi sen olevan kiitettävää 

suorittamista. Opiskelijan osaamista pidettiin kiitettävänä (64,7 %), kun opiskelija 
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hallitsee ja osaa toteuttaa potilaan hoitoa hoitoprosessin mukaisesti ja hoitoprosessi 

ohjaa opiskelijan toimintaa. Vastaajista 55,3 % arvioi opiskelijan osaamisen 

hyväksi kun opiskelija pyrkii toteuttamaan potilaan lääkehoitoa itsenäisesti ja 

vastuullisesti, lisäksi 38,8 % prosenttia vastaajista piti tätä kiitettävän tason 

toimintana. Mikäli opiskelijan aseptisessa työskentelyssä on puutteita voi 

opiskelija saada vastaajien (65,9 %) mukaan siitä tyydyttävän arvosanan. 

 

Kulttuurin merkitystä hoitotyössä on käsitelty väittämillä 34 ja 35. Näistä 

väittämän 34 (opiskelija on tietoinen kulttuurin merkityksestä potilaan hoitotyössä) 

ammatillista osaamista arvioitiin hyvän tason suorittamiseksi (74,1 %). Enemmistö 

(76,5 %) arvioi osaamisen olevan tyydyttävää tasoa, kun opiskelija ei ymmärrä 

kulttuurin merkitystä hoitotyössä eikä tunnista kulttuurisia asenteitaan (väittämä 

35). Kulttuureista nousevien tarpeiden huomioimisen arvioinnissa vastaajista 52,9 

% arvioi tämän hyväksi osaamiseksi ja kiitettävänä suorituksena piti 42,4 %. 

Opiskelijan keskustelemista omasta asennoitumisestaan erilaisuutta kohtaan 

pidettiin tärkeänä. Vastanneista 48,2 % arvioi tämän hyvän tason osaamiseksi ja 

32,9 % kiitettävän tason osaamiseksi. 

 

 

Taulukko 5. Kliininen osaaminen (n=85) 

 
KLIININEN OSAAMINEN 

ei 

vastausta 

% 

hylätty 

% 

tyydyttävä 

% 

hyvä 

% 

kiitettävä 

% 

23. Opiskelija osaa toteuttaa 
potilaan hoitoa ohjattuna 
hoitoprosessin mukaan 

0 0 21,2 63,5 15,3 

24. Opiskelijan 
dokumentointi ja raportointi 
on loogista ja 
tarkoituksenmukaista 

0 0 5,9 38,8 55,3 

25. Opiskelijan 
potilastietojen 
dokumentointi ja raportointi 
ei ole tarkoituksenmukaista 
ja se sisältää epäoleellisia 
asioita 

2,4 23,5 71,8 2,4 0 

26. Opiskelija osaa soveltaa 
hoitotyön menetelmiä  

0 0 3,5 58,8 37,6 

 
    (jatkuu) 
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Taulukko 5. (jatkuu) 
     

27. Opiskelija käyttää 
yksipuolisesti hoitotyön 
menetelmiä 

1,2 0 89,4 7,1 2,4 

28. Opiskelija ei tunnista 
osaston hoitotyön 
menetelmiä 

3,5 40,0 55,3 1,2 0 

29. Opiskelija ei tunnista 
potilaan hoitoprosessia 

0 45,9 51,8 2,4 0 

30. Opiskelija tunnistaa 
hoitoprosessin ja osaa toimia 
itsenäisesti sen mukaan 
tutussa ympäristössä 

1,2 0 5,9 58,8 34,1 

31. Opiskelija hallitsee ja 
osaa toteuttaa potilaan 
hoitoa hoitoprosessin 
mukaisesti ja hoitoprosessi 
ohjaa opiskelijan toimintaa 

0 0 4,7 30,6 64,7 

32. Opiskelija pyrkii 
toteuttamaan potilaan 
lääkehoitoa itsenäisesti ja 
vastuullisesti 

0 1,2 4,7 55,3 38,8 

33. Opiskelijan aseptisessa 
työskentelyssä on puutteita 

3,5 24,7 65,9 4,7 1,2 

34. Opiskelija on tietoinen 
kulttuurin merkityksestä 
potilaan hoitotyössä 

0 0 5,9 74,1 20,0 

35. Opiskelija ei ymmärrä 
kulttuurin merkitystä 
potilaan hoitotyössä, eikä 
tunnista kulttuurisia 
asenteitaan 

1,2 17,6 76,5 4,7 0 

36. Opiskelija osaa 
huomioida kulttuureista 
nousevat tarpeet hoitaessaan 
potilasta 

0 0 4,7 52,9 42,4 

37. Opiskelija keskustelee 
omasta asennoitumisestaan 
erilaisuutta kohtaan 

0 2,4 16,5 48,2 32,9 

 

 

Opetus- ja ohjausosaaminen 

Opetus- ja ohjausosaamisen osa-alueessa (TAULUKKO 6) opiskelijan 

ammatillista osaamista arvioidaan (58,8 % vastaajista) hyvän tason osaamiseksi 

kun opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja toteuttaa potilaan ohjausta. Vastaajista 

80 % arvioi opiskelijan osaamisen kiitettäväksi potilaan monipuolisessa ja 
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tarkoituksenmukaisessa ohjauksessa. Tyydyttäväksi osaamiseksi arvioitiin (57,6 

%) opiskelijan suoritus kun opiskelija ei tunnista potilaan tarvitsemaa ohjausta. 

Hylätyksi suoritukseksi tämän arvioi 36,5 %. Mikäli opiskelija osaa hyödyntää 

ohjausmateriaalia potilaan ohjauksessa, voidaan osaaminen arvioida 54,1 %:n 

mielestä hyväksi ja 38,8 %:n mielestä kiitettäväksi, Opiskelijan osatessa huomioida 

kulttuurierot potilaan ohjauksessa arvioitiin osaaminen hyväksi 48,4 prosentin 

enemmistöllä, kiitettäväksi kyseinen väittämä arvioitiin 42,4 % osalta.  

 

 

Taulukko 6. Opetus- ja ohjausosaaminen (n=85) 

 
OPETUS- JA 
OHJAUSOSAAMINEN 

ei 

vastausta 

% 

hylätty 

% 

tyydyttävä 

% 

hyvä 

% 

kiitettävä 

% 

38. Opiskelija osaa ohjattuna 
suunnitella ja toteuttaa 
potilaan ohjausta 

2,4 0 12,9 58,8 25,9 

39. Opiskelija osaa ohjata 
potilasta monipuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

0 0 5,9 14,1 80,0 

40. Opiskelija ei tunnista 
potilaan tarvitsemaa 
ohjausta 

0 36,5 57,6 5,9 0 

41. Opiskelija osaa 
hyödyntää ohjausmateriaalia 
potilaan ohjauksessa 

1,2 0 5,9 54,1 38,8 

42. Opiskelija osaa 
huomioida kulttuurierot 
potilasohjauksessa 

0 0 9,4 48,2 42,4 

 

 

Yhteistyöosaaminen 

Väittämissä 43–46 on käsitelty yhteistyöosaamisen osa-aluetta (TAULUKKO 7).  

Väittämä 43: Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia viestintämuotoja ja 

viestintä on muut huomioon ottavaa ja empaattista, kyselyyn vastanneista 68,2 % 

piti opiskelijan suoritusta tällöin kiitettävän tason osaamisena. Mikäli opiskelija ei 

hakeudu ryhmätyöskentelytilanteisiin ja ryhmätyöskentely on vaikeaa, mutta 

opiskelija tietää työyksikön moniammatillisten työryhmien tehtävät, arvioitiin tämä 

(84,7 %) tyydyttävän tason osaamiseksi. Vastaajista 68,2 % arvioi opiskelijan 

osaamisen tason olevan kiitettävää silloin, kun opiskelija jakaa omaa tietämystään 
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työryhmän käyttöön ja osoittaa halua kollegiaaliseen, luovaan ja persoonalliseen 

työskentelyyn.  

 

 

Taulukko 7. Yhteistyöosaaminen (n=85) 

 
YHTEISTYÖOSAAMINEN 

ei 

vastausta 

% 

hylätty 

% 

tyydyttävä 

% 

hyvä 

% 

kiitettävä 

% 

43. Opiskelija osaa käyttää 
monipuolisesti erilaisia 
viestintämuotoja ja viestintä 
on muut huomioon ottavaa ja 
empaattista 

0 0 3,5 28,2 68,2 

44. Opiskelija ei hakeudu 
ryhmätyöskentelytilanteisiin 
ja ryhmässä työskentely on 
opiskelijalle vaikeaa, mutta 
tietää työyksikön 
moniammatillisten 
työryhmien tehtävät 

0 8,2 84,7 7,1 0 

45. Opiskelija jakaa omaa 
tietämystään työryhmän 
käyttöön ja osoittaa halua 
kollegiaaliseen, luovaan ja 
persoonalliseen 
työskentelyyn 

1,2 0 5,9 24,7 68,2 

46. Opiskelijan 
vuorovaikutustaidoissa ja 
työryhmätyöskentelyssä on 
oleellisia puutteita 

1,2 30,6 63,5 4,7 0 

 

 

6 POHDINTA 

 

 
6.1 Yhteenveto tuloksista 

 

Taustakysymyksistä voitiin päätellä, että vastaajien mielestä yksi hylätty osa-alue 

harjoittelussa ei voi johtaa harjoittelun hylättyyn suoritukseen tai pitenemiseen, 

myöskään vastaajat eivät nähneet tarpeelliseksi näyttökokeen suorittamista 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatussa harjoittelussa. Kyselyyn vastanneita 

sairaanhoitajia ja kätilöitä oli lähes yhtä paljon konservatiiviselta ja operatiiviselta 
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tulosalueelta. Konservatiiviselta tulosalueelta oli 42 vastaajaa ja operatiiviselta 

tulosalueelta 43 vastaajaa. Vastaajien iät ovat jakautuneet tasaisesti, vain yksi 

vastaaja oli 60 vuotta tai enemmän, loput vastaajista sijoittuivat tasaisesti 20 ja 59 

ikävuoden välille. Eniten kyselyyn osallistui vastaajia, joilla työkokemusta on alle 

10 vuotta. Suurimmalla osalla sairaanhoitajista / kätilöistä oli ollut viimeisen 

vuoden aikana kaksi opiskelijaa ohjattavanaan. Avoimella kysymyksellä saaduista 

palautteista kävi ilmi, että arvioidessaan sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelua 

ohjaajat ottavat huomioon opiskelijan opintojen vaiheen. 

 

Eettinen ja arvo-osaaminen 

Savonia -ammattikorkeakoulun LYHTY -projektin toteuttaman tutkimuksen 

mukaan eettisen ja arvo-osaamisen kriteereissä hylätyn arvioinnin voi saada, mikäli 

opiskelija ei ole luonut harjoittelulleen tavoitteita ensimmäisen harjoitteluviikon 

aikana ja tyydyttävää tasoa silloin kun opiskelija on tehnyt harjoittelulleen 

tavoitteet. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että suurin osa vastaajista antaisi 

tyydyttävän arvosanan, kun opiskelija on tehnyt tavoitteet, mutta ei ole toimittanut 

niitä ohjaajalleen ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Hylättynä suorituksena 

pidettiin sitä, että opiskelija ei harjoittelun aikana keskustele tavoitteistaan 

ohjaajansa kanssa. Kyselyn tulokset vastaavat LYHTY – projektin 

arviointikriteereitä siitä, että opiskelijan osaaminen on tyydyttävää, kun opiskelija 

on tehnyt harjoittelulleen tavoitteet. Kyselyn mukaan opiskelijan osaamisen taso 

realistisen itsearvioinnin suhteen oli arvioitu paremmaksi kuin LYHTY – projektin 

arviointikriteereissä oli esitetty. LYHTY – projektin mukaan osaaminen on 

tyydyttävää tasoa silloin, kun opiskelijan itsearviointi on realistista. Kyselyssä 85 

vastaajasta 41 piti osaamista hyvänä ja toiset 41 piti osaamista kiitettävänä, vain 

kolme vastaajaa piti osaamista tyydyttävää kuten LYHTY – projektin 

arviointikriteereissä. Opiskelijan itsearvioinnin ollessa monipuolista ja tavoitteisiin 

pohjautuvaa, pidettiin sitä kyselyssä enemmistön mukaan kiitettävän tason 

osaamisena. Sen sijaan LYHTY – projektin raportissa se esitettiin hyvän tason 

kriteerinä, joksi sen kyselyssä arvioi vain 16,5 %. (Jokinen ym. 2005, 36.) 

 

Opiskelijan noudattaessa osastolla sovittuja sääntöjä ja ohjeita LYHTY – projektin 

tuottamissa kriteereissä tämä arvioidaan tyydyttävän tason toiminnaksi. Kyselyssä 

vastaajista vain 3,5 % eli kolme vastaajaa 85:stä arvioi opiskelijan toiminnan 
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olevan tällöin tyydyttävää tasoa. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että 

opiskelijan toiminta on tällöin kiitettävää tasoa. Eroa hyvään tasoon oli kuitenkin 

vain 15 vastaajan verran. LYHTY -projektin kriteerien mukaan tyydyttävän tason 

osaamista on se, että opiskelija tuntee hoitoa ohjaavat lait ja tietää, mistä ne 

löytyvät tarvittaessa, kun taas kyselyyn vastaajista vain 9,4 % arvioi tämän 

tyydyttävän tason suoritukseksi ja enemmistö piti tätä hyvän tason osaamisena. 

(Jokinen ym. 2005, 36.) 

 

Väittämässä, jossa käsiteltiin opiskelijan tietämystä hoitotyön periaatteista ja 

kykenemättömyydestä yhdistää niitä käytännön hoitotyöhön enemmistö arvioi 

opiskelijan ammatillisen osaamisen olevan tällöin tyydyttävää. LYHTY – projektin 

kriteereiden mukaan opiskelija voi saada siinä tapauksessa hylätyn. Kyselyssä 

enemmistön mielestä opiskelijan ammatillinen osaaminen on kiitettävää tasoa, kun 

opiskelijan toiminnassa näkyy hoitotyön periaatteiden toteutuminen. Kuitenkin 

35,3 % piti tätä hyvän tason osaamisena, mikä vastasi LYHTY – projektin 

kriteereitä. Viimeisessä hoitotyön periaatteita käsittelevässä väittämässä, 44 

vastaajaa oli sitä mieltä, että opiskelijan osaaminen on hyvää kun hoitotyön 

periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa, kiitettäväksi tämän arvioi 38 vastaajaa. 

LYHTY – projektin tutkimuksen mukaan kiitettävässä tasossa opiskelijan 

toimintaa ohjaavat hoitotyön periaatteet. (Jokinen ym. 2005, 36.) 

 

Terveyden edistämisen osaaminen 

Terveyden edistämisen osaamisessa potilaiden yksilöllisten erojen huomioimista 

kyselyssä arvioi 51,8 % vastaajista hyvän tason osaamiseksi, taso oli sama kuin 

LYHTY – projektin arviointikriteereissä. Kyselyssä kuitenkin 43,5 % arvioi tämän 

kiitettävän tason osaamiseksi. Savonia – ammattikorkeakoulun LYHTY – projektin 

luomien arviointikriteerien mukaan hylätyssä suorituksessa opiskelija ei tiedä 

osaston potilaan tavallisimpia terveysongelmia ja -uhkia, eikä toimi kuntouttavaa 

näkökulmaa huomioiden. Kyselyyn vastanneista 36 oli samaa mieltä 

terveysongelmien ja uhkien tietämyksen osalta, mutta enemmistö, eli 42 vastaajaa, 

arvioi osaamisen tason olevan tällöin tyydyttävää. (Jokinen ym. 2005, 37.) 

 

Kuntouttavaa hoitotyötä käsittelevien tulosten mukaan tyydyttävän tason 

osaamiseksi katsottiin se, että opiskelija ei toimi täysin kuntouttavaa näkökulmaa 
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huomioiden. Hyvän tason osaamiskriteeriksi katsottiin opiskelijan kyky ymmärtää 

potilaan omatoimisuuden tukemisen tärkeyttä. Kiitettäväksi suoritukseksi kyselyn 

pohjalta nousi se, että opiskelija osaa tukea potilasta ja hänen omaisiaan löytämään 

omia voimavarojaan. LYHTY – projektissa luotujen ammatillisen osaamisen 

arviointikriteerien tyydyttävään suorittamiseen opiskelija ymmärtää potilaan 

omatoimisuuden tukemisen tärkeyden, sen sijaan kiitettävässä suorituksessa 

opiskelija tukee potilasta ja perhettä löytämään omia voimavarojaan. Kyselyn 

tuloksista potilaan omatoimisuuden tukemisen tärkeyden ymmärtäminen eroaa 

LYHTY – projektin tuloksista, sillä vain murto-osa vastaajista oli arvioinut 

osaamisen samoin kuin LYHTY – projektissa oli kuvattu. (Jokinen ym. 2005, 37.) 

 

Teoreettisen osaaminen 

Tuloksissa tyydyttävän tason osaamiseksi määriteltiin toiminta, jossa opiskelijan 

toiminta on pääasiassa mallikäyttäytymistä ja opiskelija ei kyseenalaista eikä hae 

perusteluita hoitotyön toimintatavoille. Tyydyttävää osaamista on, kun opiskelija 

toimii vain käskettynä, pyydettynä tai täysin ohjattuna koko harjoittelunsa ajan. 

Opiskelijan suoritusta pidettiin tyydyttävänä, mikäli hän ei tunnista tiedon 

tarvettaan eikä pyri reflektoimaan omaa toimintaansa. Tyydyttävää oli myös 

osaaminen, jossa opiskelija hallitsee yksittäisiä asioita, mutta ei hahmota osaston 

hoitotyön kokonaiskuvaa. Hyvän tason osaamiseksi luokiteltiin, kun opiskelija 

tunnistaa erikoisalan tietoperustan. Kiitettävää tasoa on opiskelijan suoritus silloin, 

kun opiskelija osaa itse etsiä perusteluja ja ratkaisuja sekä hankkii itse aktiivisesti 

tietoa. Kyselyn vastausten perusteella voi päätellä kiitettäväksi suoritukseksi kun 

opiskelijalla on kokonaiskuva alueen keskeisestä tietoperustasta ja hän osaa 

perustella sillä omaa toimintaansa. (Jokinen ym. 2005, 37 – 38.) 

 

LYHTY – projektin arviointikriteereissä teoreettisessa osaamisessa määritellään 

opiskelijan suoritus hylätyksi, jos opiskelija toimii käskettynä, pyydettynä ja täysin 

ohjattuna. LYHTY – projektissa on kuvattu tyydyttäväksi osaamiseksi seuraavat 

asiat: opiskelija ei tunnista tiedon tarvettaan, eikä pyri reflektoimaan omaa 

toimintaansa, opiskelija hallitsee yksittäisiä asioita, eikä hahmota osaston hoitotyön 

kokonaiskuvaa. Näissä arviointikriteereissä määritellään opiskelijan suoritus 

hyväksi, kun opiskelija tunnistaa erikoisalan tietoperustan ja etsii perusteluja ja 

ratkaisuja sekä kyselee ja hakee aktiivisesti itse tietoa. Kiitettäväksi määritellään 
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osaaminen, jossa opiskelijalla on kokonaiskuva alueen keskeisestä tietoperustasta 

ja opiskelija osaa perustella omaa toimintaansa. (Jokinen ym. 2005, 37 – 38.) 

 

Teoreettista osaamista käsittelevää osaamista arvioitiin kyselyssä samantasoisiksi 

tai osittain paremmaksi osaamiseksi kuin LYHTY – projektin arviointikriteereissä 

on kuvattu. Opiskelijan toimintaa käskettynä, pyydettynä tai täysin ohjattuna 

arvioitiin paremmaksi suoritukseksi kuin LYHTY – projektissa oli kuvattu, vain 

noin kolmasosa vastaajista arvioi sen hylätyksi suoritukseksi kuten LYHTY – 

projektin arviointikriteereissä. Opiskelijan tunnistaessa erikoisalan tietoperustan 

vastasivat LYHTY – projektin kriteerit kyselystä saatuja tuloksia. (Jokinen ym. 

2005, 37 – 38.) 

 

Kliininen osaaminen 

Kliinisessä osaamisen osa-alueessa tyydyttävän tason osaamista kyselyn mukaan 

pidettiin sitä, kun opiskelijan potilastietojen dokumentointi ja raportointi ei ole 

tarkoituksenmukaista ja se sisältää epäoleellisia asioita. Myös osaamista, jossa 

opiskelija ei tunnista hoitotyön menetelmiä ja hoitotyön menetelmien käyttö on 

yksipuolista, pidettiin tyydyttävän tason osaamisena. Kun opiskelijan aseptisessa 

työskentelyssä on puutteita, pidettiin sitä tyydyttävän tason osaamisena. Hyvän 

tason osaamisena pidettiin sitä, että opiskelija osaa soveltaa hoitotyön menetelmiä 

sekä sitä, että opiskelija pyrkii toteuttamaan potilaan lääkehoitoa itsenäisesti ja 

vastuullisesti. Opiskelijan ammatillinen osaaminen on kiitettävää tasoa, kun hän 

osaa dokumentoida ja raportoida potilastietoja loogisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

LYHTY – projektissa opiskelijan toiminta katsotaan hylätyksi jos opiskelija ei 

tunnista osaston hoitotyön menetelmiä, opiskelijan osaamisen voidaan arvioida 

myös hylätyn tason suoritukseksi, jos opiskelijan potilastietojen dokumentointi ja 

raportointi ei ole tarkoituksenmukaista ja se sisältää epäoleellisia asioita. LYHTY – 

projektissa opiskelijan dokumentoinnin ja raportoinnin loogisuus ja 

tarkoituksenmukaisuus on kuvattu arviointikriteereissä hyväksi suoritukseksi. 

Verrattaessa kyselyn tuloksia ja LYHTY – projektin arviointikriteerejä osaston 

hoitotyön menetelmien tunnistamisesta kyselyyn vastaajista enemmistö piti tätä 

tyydyttävän tason osaamisena, mutta kuitenkin huomattava osa (40 %) vastaajista 

antaisi hylätyn arvosanan, kuten LYHTY – projektin kriteereissä. Opiskelijan 

potilastietojen dokumentoinnin ja raportoinnin ollessa epätarkoituksenmukaista ja 
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sen sisältäessä epäoleellisia asioita, arvioitiin suoritus tällöin paremman tason 

suoritukseksi kun LYHTY – projektin arviointikriteereissä. Sen sijaan vain hieman 

alle neljännes arvioi tämän samoin kuin LYHTY – projektin arviointikriteereissä. 

Opiskelijan dokumentoinnin ja raportoinnin loogisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 

pidettiin kyselyssä kiitettävän tason suorituksena, mutta LYHTY – projektin 

kriteereissä hyvän tason osaamisena. (Jokinen ym. 2005, 38.) 

 

Potilaan hoitoprosessia käsitteleviä väittämiä oli neljä. Kun opiskelija ei tunnista 

potilaan hoitoprosessia, kyselyssä sitä pidettiin sekä tyydyttävän että hylätyn tason 

suorituksena. Tyydyttäväksi sen arvioi 44 vastaajaa ja hylätyksi sen arvioi 39 

vastaajaa, joten tämän väittämän perusteella ei pystytä toteamaan, kertooko se 

tyydyttävän vai hylätyn tason osaamisesta. Opiskelijan toimintaa pidettiin hyvän 

tason osaamisena, kun opiskelija osaa toteuttaa potilaan hoitoa ohjattuna 

hoitoprosessin mukaan sekä kun opiskelija tunnistaa hoitoprosessin ja osaa toimia 

itsenäisesti tutussa ympäristössä. Kiitettäväksi opiskelijan toiminta arvioitiin, kun 

opiskelija hallitsee ja osaa toteuttaa potilaan hoitoa hoitoprosessin mukaisesti ja 

hoitoprosessi ohjaa opiskelijan toimintaa. LYHTY – projektin arviointikriteereissä 

opiskelijan ammatillista osaamista pidetään tyydyttävänä, kun opiskelija tunnistaa 

hoitoprosessin ja osaa toimia itsenäisesti sen mukaan tutussa ympäristössä. 

LYHTY – projektin luomien arviointikriteerien mukaan kiitettävä arviointi voidaan 

antaa, kun opiskelija hallitsee ja osaa toteuttaa potilaan hoitoa hoitoprosessin 

mukaisesti ja hoitoprosessi ohjaa opiskelijan toimintaa.  Kyselyn tulokset 

väittämästä, jossa opiskelija hallitsee ja osaa toteuttaa potilaan hoitoa 

hoitoprosessin mukaisesti ja hoitoprosessi ohjaa opiskelijan toimintaa, vastasi 

LYHTY – projektin kiitettävää arviointikriteeriä. Sen sijaan opiskelijan 

tunnistaessa hoitoprosessin ja toimiessaan itsenäisesti sen mukaan LYHTY – 

projektin arviointikriteereissä arvioitiin osaaminen tyydyttäväksi, kun taas kyselyn 

tuloksista kävi ilmi, että sitä pidettiin hyvän tason osaamisena ja lisäksi reilu 

kolmasosa vastaajista katsoi sen olevan kiitettävää osaamista. (Jokinen ym. 2005, 

38.) 

 

Kulttuurin huomioimista hoitotyössä käsittelivät kliinisen osaamisen osa-alueen 

neljä viimeistä väittämää. Kyselystä saatujen vastausten mukaan ammatillinen 

osaaminen, jossa opiskelija ei ymmärrä kulttuurin merkitystä potilaan hoitotyössä, 
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eikä tunnista kulttuurisia asenteitaan on tyydyttävän tason osaamista. Hyvän tason 

osaamiseksi määriteltiin kulttuurin merkityksen tiedostaminen potilaan 

hoitotyössä, myös kulttuurista nousevien tarpeiden huomioimista sekä 

keskustelemista omasta asennoitumisestaan erilaisuutta kohtaan pidettiin hyvän 

tason osaamisena. LYHTY -projektin raportin mukaan opiskelijan osaaminen 

arvioidaan hylätyn tason suoritukseksi, mikäli opiskelija ei ymmärrä kulttuurin 

merkitystä potilaan hoitotyössä eikä tunnista kulttuurisia asenteitaan. Opiskelijan 

tietoisuus kulttuurin merkityksestä potilaan hoitotyössä kuvataan LYHTY – 

projektin kriteereissä tyydyttävän tason osaamiseksi, kun taas kyselyssä vain 5 

vastaajaa (5,9 %) arvioi osaamisen olevan tällöin tyydyttävää tasoa.. Kiitettäväksi 

osaamiseksi kuvataan LYHTY – projektin arviointikriteereissä opiskelijan taito 

huomioida kulttuureista nousevat tarpeet. Kyselyyn vastanneista hieman alle puolet 

arvioi tämän kiitettävän tason osaamiseksi, kun taas enemmistö (52,9 %) arvioi 

tämän hyvän tason osaamiseksi. Kyselyn tulokset väittämästä, jossa opiskelija ei 

tiedosta kulttuurin merkitystä potilaan hoitotyössä, eikä tunnista kulttuurisia 

asenteitaan, erosi jonkin verran LYHTY – projektin arviointikriteereistä. Vain 15 

vastaajaa arvioi osaamisen olevan hylättyä kuten LYHTY – projektin 

arviointikriteereissä, kun taas enemmistö (65) vastaajaa piti sitä tyydyttävän tason 

osaamisena. Kyselyssä vain 5 vastaajaa (5,9 %) arvioi osaamisen olevan 

tyydyttävää tasoa. (Jokinen ym. 2005, 38.) 

 

Opetus- ja ohjausosaaminen 

Opetus- ja ohjausosaamisen tuloksissa, tyydyttävää osaamista katsottiin kuvaavan 

se, että opiskelija ei tunnista potilaan tarvitsemaa ohjausta. Hyvän tason 

osaamiseksi luokiteltiin kun opiskelija osa ohjattuna suunnitella ja toteuttaa 

potilaan ohjausta, osaa huomioida kulttuurierot potilaan ohjauksessa sekä osaa 

hyödyntää ohjausmateriaalia potilaan ohjauksessa. Kiitettävän arvosanan opiskelija 

voi saada potilaan monipuolisesta ja tarkoituksenmukaisesta ohjauksesta. Opetus- 

ja ohjausosaamisen osa-alueen väittämien tulokset vastasivat LYHTY – projektin 

arviointikriteerejä muilta osin, paitsi väittämässä, jossa käsitellään sitä, että 

opiskelija ei tunnista potilaan ohjausta. Hylätyksi tämän väittämän suorituksen 

määrittelivät kyselyyn vastanneista 31 vastaajaa sekä LYHTY – projektin 

arviointikriteerit. Sen sijaan tyydyttäväksi osaamiseksi sen arvioi kyselyyn 

vastanneista 49 vastaajaa. (Jokinen ym. 2005, 38 – 39.) 
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Yhteistyöosaaminen 

Yhteistyöosaamisen osa-aluetta kartoitettiin neljällä opiskelijan yhteistyötaitoja 

kuvaavalla väittämällä. Tyydyttävänä arvosanan opiskelija voi saada, kun hänen 

vuorovaikutustaidoissa ja työryhmätyöskentelyssä on oleellisia puutteita, lisäksi 

tyydyttävää tasoa kuvaa myös se, jos opiskelija ei hakeudu 

ryhmätyöskentelytilanteisiin ja ryhmässä työskentely on hänelle vaikeaa, mutta 

opiskelija tietää työyksikön moniammatillisten työryhmien tehtävät. Kiitettävän 

tason osaamisena opiskelijan suoritusta pidetään, kun opiskelija osa käyttää 

monipuolisesti erilaisia viestintämuotoja ja viestintä on muut huomioon ottavaa ja 

empaattista, ja silloin kun opiskelija jakaa omaa tietämystään työryhmän käyttöön 

ja osoittaa halua kollegiaaliseen, luovaan ja persoonalliseen työskentelyyn. Savonia 

– ammattikorkeakoulun LYHTY – projektissa luodut arviointikriteerit vastasivat 

yhteistyöosaamisen osa-alueessa kyselyn tuloksia lukuun ottamatta viimeistä 

väittämää, jonka mukaan opiskelijan ryhmätyöskentelyssä on ongelmia eikä hän 

ole vuorovaikutustaitoinen. Tämän osalta toiminta on kuvattu LYHTY – 

projektissa hylätyksi suoritukseksi, mutta kyselyssä 54 vastaajaa piti suoritusta 

tyydyttävänä ja vain hieman alle kolmasosa arvioi väittämän osaamisen hylätyksi. 

(Jokinen ym. 2005, 39.) 

 

 

6.2 Tulosten luotettavuus 

 

Vallin (2001) mukaan vastausprosentti on tärkeä tekijä kyselyn onnistumisen 

kannalta. Kyselyn onnistumisen ja palautusprosenttiin vaikuttavat muun muassa 

kohderyhmä, tutkimuksen aihe, lomakkeen pituus, kysymysten määrä, kysymysten 

tyyppi, motivointi saatekirjeessä ja lomakkeen ulkoasu. Kun tuloksia ryhdytään 

analysoimaan, täytyy myös miettiä keitä olivat vastaamatta jättäneet. (Valli 2001.)  

 

Kyselyssä vastausprosentti oli pieni, johon saattoi vaikuttaa lyhyeksi jäänyt 

vastausaika kiireellisen aikataulun vuoksi. Haettaessa kyselylomakkeita osastoilta 

isoimmilta osastoilta saatiin myös täyttämättömiä lomakkeita takaisin, josta voitiin 

päätellä niiden osastojen vastausmäärän laskeneen kyselyn vastausprosenttia, mikä 

olisi voinut olla korjattavissa lisäämällä vastausaikaa näillä kyseisillä osastoilla. 
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Vastausprosenttiin katsottiin vaikuttaneen positiivisesti se, että kyselyt vietiin 

henkilökohtaisesti osastoille ja opinnäytetyöstä sekä kyselylomakkeesta kerrottiin 

vastaajille. Mietittäessä vastausprosenttiin vaikuttaneita tekijöitä tuloksissa näkyi, 

että vähinten työkokemusta omaavilla vastausprosentti oli suurempi kuin niillä, 

joilla oli enemmän työkokemusvuosia takana. Vaikka vastausprosentti olikin pieni, 

saatiin tutkimukseen riittävä vastausmäärä, sillä kyselyn otos oli niin suuri.  

 

Kyselylomakkeen suunnittelun edellytyksenä on, että tutkija tietää mihin 

kysymyksiin hän on etsimässä vastauksia, eli tiedostaa oman tutkimuksensa 

tavoitteen. Vaikka saatekirjettä harvoin ajatellaan osaksi tutkimusta, voi se 

vaikuttaa koko tutkimuksen onnistumiseen, sillä saatekirjeen avulla tutkittava tekee 

päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Kyselylomakkeen tulokset voivat 

vääristyä, mikäli vastaaja ei ajattele, kuten tutkija on olettanut. Tutkimuksen 

luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimus on toistettavissa samalla henkilöllä saaden 

samat vastaukset tutkijasta riippumatta. Tutkimuksen luotettavuutta voivat 

heikentää monet asiat. Satunnaisvirheitä voi aiheuttaa esimerkiksi se, että vastaaja 

ymmärtää asian eri tavalla kuin tutkija, tai vastaus on merkitty 

tutkimuslomakkeeseen väärin esimerkiksi kun vastaajaa pyydetään valitsemaan 

yksi vaihtoehto, vastaaja valitsee kolme vaihtoehtoa. (Hirsjärvi ym. 2007; Valli 

2001; Vilkka 2005.) 

 

Kyselylomakkeella saatiin sitä tietoa, mitä haettiin. Lomakkeen kanssa olisi pitänyt 

olla tarkempi, minkälaisia kysymyksiä / väittämiä siihen laitetaan, jotta ne olisivat 

vastanneet paremmin yleisiä arviointikriteerejä. Joitakin kysymyksiä / väittämiä 

olisi pitänyt muokata tai poistaa, jotta kaikki kysymysten / väittämien kuvaukset 

ammatillisesta osaamisesta olisivat sopineet niin ensimmäistä kuin viimeistä 

harjoittelujaksoa suorittavan opiskelijan arviointiin. Yleisesti kyselylomake ja 

väittämät ymmärrettiin niin kuin oli etukäteen ajateltu muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta. Muutamassa lomakkeessa oli valittu useampi vaihtoehto 

vastaukseksi yhden sijaan, jolloin vastaukset hylättiin kyseisten väittämien 

kohdalla. Saatekirjeestä haluttiin tehdä selkeä ja muodoltaan kyselyyn mukaan 

haastava. 
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Koko tutkimuksen luotettavuuteen katsottiin vaikuttaneen kiireinen aikataulu, sillä 

pidemmällä aikataululla olisi annettu pidempi vastausaika ja tarvittaessa vielä 

pidennetty vastausaikaa. Luotettavuuden kannalta kysely on toteutettavissa 

uudelleen samoin tuloksin. Alhaisesta vastausprosentista johtuen tutkimuksen 

tulokset eivät ole yleistettävissä. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia ja 

vastaukset vastasivat osittain LYHTY – projektista saatuja tuloksia. Joidenkin 

väittämien osalta vastaukset erosivat selvästi LYHTY – projektin 

arviointikriteereistä. Näiden väittämien kohdalla on syytä tietenkin miettiä onko 

vastaajat mahdollisesti ymmärtäneet väittämän erilailla kuin se oli tarkoitettu, vai 

eroaako käytännön harjoittelusta saatu arviointi todellakin niin paljon LYHTY – 

projektin osaamista kuvaavista arviointikriteereistä. Vastauksiin saattoi vaikuttaa 

myös se, että LYHTY – projektin arviointikriteereissä opiskelijan osaamista oli 

kuvattu jokaisessa osaamisen tasossa (hylätty, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä), 

kyselyyn ei välttämättä otettu näistä kuin kaksi, esimerkiksi itsearvioinnista 

tyydyttävän ja hyvän tason osaamista kuvaavat kriteerit. Tällöin sairaanhoitajat 

eivät välttämättä ajatelleet millaista opiskelijan osaaminen voisi olla muissa 

osaamisen tasoissa. 

 

 

6.3 Johtopäätökset 

 

Tätä työtä voidaan hyödyntää tehdessä lisätutkimusta ohjatun harjoittelun 

arvioinneista. Lisätutkimuksen avulla voitaisiin kehittää Lahden 

ammattikorkeakoulun ohjatun harjoittelun arviointikriteerejä, jotta arviointi olisi 

helpompaa ja tasavertaisempaa. Tulosten perusteella voidaan tehdä yhteistyötä 

oppilaitosten ja sairaalan välillä opiskelijoiden harjoittelujaksoihin liittyen. 

 

Jatkotutkimusaiheena voi olla tarkempien arviointikriteerien määrittäminen 

koskemaan eri opintovaiheiden harjoittelujaksoja, jotta sairaanhoitajaohjaajille 

arviointi olisi helpompaa. Vastaavanlainen kysely ammatillisen osaamisen 

arvioinneista ohjatussa harjoittelussa voitaisiin toteuttaa myös opiskelijoilla, jotta 

saataisiin myös opiskelijoiden näkemys arviointikriteereihin. 
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