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Tässä kehittämistyössä tarkasteltiin Medisiinisen toimialueen laatujärjestelmää osaamisen 
näkökulmasta SHQS (Social and Health Quality Service) -laatuohjelman mukaisesti sekä 
viimeisteltiin Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta. SHQS -laatuohjelman 
mukaisesti laadittu osaamiskartta tulee jatkossa palvelemaan Medisiinisen toimialuetta, sen 
prosesseja, kehittämistyötä ja perehdytystä. Kehittämisprojektin taustalla oli Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin marraskuussa 2017 tehty päätös ottaa käyttöön SHQS-laatuohjelma. 

Työelämälähtöinen kehittämisprojekti oli määräaikainen. Projektin menetelmänä sovellettiin ja 
teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Yrjö Engeströmin kehittävän työntutkimuksen 
menetelmää. Kehittämisprojekti alkoi, kun oli tarve kehittää laatuohjelman mukaisen osaamisen 
arviointiin tarkoitettu Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta. 
Osaamiskartan avulla työntekijän osaaminen saadaan näkyviin. Medisiinisen toimialueen 
osastonhoitajien ja varahenkilöiden kommenttien perusteella muokattiin osaamiskarttaversiota, 
joka kehittämisprojektissa viimeisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Valmis osaamiskartta 
vietiin henkilöstöhallinnon ohjelmaan Sympa HR – järjestelmään ja saatiin käyttöön.  

Osaamiskartan viimeistely eteni alkuperäisen version muokkaamisella saatujen kommenttien 
avulla. Tämän jälkeen osastonhoitajat ja muut osaamiskarttatyöskentelyyn osallistuvat jatkoivat 
kommenttien pohjalta ja sen hetkiseen osaamiskarttaan tehtiin muutoksia. Todettiin, että 
keuhkosairauksien osaamisesta tarvittiin oma osio liittyen osaamisen tarpeisiin muissa 
yksiköissä. Tämän osion valmistuttua osallistujien kesken osaamiskarttaa muokattiin ja edelleen 
kehitettiin uusien ehdotuksien mukaisesti. Osaamiskartta hyväksyttiin tehtyjen muutosten 
jälkeen vietäväksi Sympa HR – järjestelmään.  

Kehittämisprojektin tuloksia hyödynnetään jatkossa Sympa HR -järjestelmän kautta, jossa 
Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta on käytössä. Osaamiskartan avulla 
Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamisvaatimukset tulevat näkyviin ja osaaminen 
saadaan käyttöön. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2019–2020 on 
lähtökohtana kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Osaamiskartta on myös johtamisen apuna 
kehityskeskusteluissa, jonka avulla henkilökunnan osaamista johdetaan ja toimintaa voidaan 
tehostaa. Näin toimien asiakkaiden ja potilaiden tarpeet pystytään hoitamaan ja järjestämään 
julkisten varojen oikeaoppisella käytöllä. 
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kehityskeskustelu. 
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During this development process we studied the quality system of Operational Division of 
Medicine from a competence point of view according to the SHQS (Social and Health Quality 
Service) -standard program and we finalized the competence map of the nursing staff within the 
Operational Division of Medicine. This competence map, developped according to the SHQS 
quality program, will serve the Operational Division of Medicine, its processes, its development 
plans and familarization actions. The decision to adopt the SHQS-quality program made by the 
Hospital district of southwest Finland in november 2017 was the background of this 
development project. 

This working life base developpment project was temporary. The method and theoretical frame 
of this development research is based on Yrjö Engström’s activity-theoretical approach to 
developmental research. This development project was needed because the nursing staff’s 
competence tool of the Operational Division of Medicine required by the quality program was 
not in use. With the help of the competence map, the employee's skills can be seen. The 
competence map was adapted on the bases of the feedback received from the head nurses and 
substitutes and finalized within this development project. The finalized competence map was 
implemented in the human resource tool Sympa HR and taken to use.  

The finalization of the competence map was made on the base of the feedback given to the 
original version. After that, we had a meeting with the head nurses and the other participants to 
the project during which we made some modifications to the competence map at hand. During 
this meeting we realized that we needed a special part about caring for lung diseases in regard 
to the competences needed in other departments. After the achievement of this new part we 
had another meeting where the participants modified this competence map and gave some new 
suggestions. After alterations the competence map was validated and implemented in the 
Sympa HR system.  

The results of this development project will be exploited through the Sympa HR-system, where 
the competence map of the nursing staff of the Operational Division of Medicine is in use. 
Through the competence map the competence demands for the nursing staff of the Operational 
Division of Medicine become visible and the competences can be fully used. The bases of the 
strategy 2019-2020 for the Hospital district of southwest Finland is the competition for skilled 
staff. The competence map is also a guiding tool during the development discussion, which will 
contribute to manage the competences and improve the activities. This will allow us to meet and 
satisfy the customers and patients’ needs while using the public founds the right way. 
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1 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Medisiinisen toimialueen laatujärjestelmää osaa-

misen näkökulmasta SHQS (Social and Health Quality Service) – laatuohjelman mu-

kaisesti sekä viimeistellään Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskart-

ta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistukset ja valmistelut muuttavat palvelujär-

jestelmää ja sen johtamista. Uudistuksissa korostuvat laatu- ja kustannustehokkuuden 

vaateet, jotka usein näyttäytyvät osaamisen haasteina. Pyrkimyksenä on olla inhimilli-

nen henkilöstön ja asiakkaiden/potilaiden kannalta sekä tehokas ja tuottava henkilöstön 

osaamisen avulla (Syväjärvi & Pietiläinen 2016, 5-11, Vesterinen 2011, 27–37.) Odo-

tukset esimiehiä kohtaan ovat kasvaneet. Heidän tulee olla motivoituneita kehittämään 

omaa johtamistaan (Viitanen, Kokkinen, Konu, Simonen, Virtanen & Lehto 2007, 64–

65.) Esimiehillä on suuri merkitys osaamisen johtamisessa sekä sen mahdollistamises-

sa ja kehittämisessä. Tällöin esimiestyössä ja johtamisessa korostuu erilaisten osaa-

misten käyttö siten, että toiminta mahdollistuu ja koituu viimekädessä asiak-

kaan/potilaan parhaaksi. (Isoherranen 2005, 115- 125.) 

Organisaatiotasolla kuvataan johtamisen mittaaminen ja resurssien hallinta SHQS-

laatuohjelman mukaisesti. Prosessien tasolla tunnistetaan keskeiset prosessit ja niiden 

pullonkaulat. Yksilötasolla viimeistellään Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan 

osaamiskartta ja se viedään Sympa HR -järjestelmään, joka on Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirin henkilöstöhallinnon ohjelma. Osaamiskartan tarkoitus on antaa henkilös-

tölle mahdollisuuden oman osaamisen arviointiin. Sympa HR – järjestelmä antaa esi-

miestyölle selkeän kokonaiskuvan henkilöstön osaamisesta. 

Kehittämisprojektin taustana on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin marraskuussa 

2017 tehty päätös ottaa käyttöön SHQS-laatuohjelma sairaanhoitopiirissä vuoden 2018 

alusta. Sairaanhoitopiirissä Turunmaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa SHQS-

laatuohjelma on jo käytössä. Turunmaan sairaalassa SHQS-laatuohjelma on ollut käy-

tössä vuodesta 2008 lähtien ja Vakka-Suomen sairaalassa SHQS-laatuohjelma on 

otettu käyttöön 2010–2012. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2019–2020 on strategisena 

valintana kehittää palvelu- ja hoitoketjuja saatavuuden, vaikuttavuuden ja kustannuste-

hokkuuden parantamiseksi, jolloin toiminnan laatu paranee kohti kansallista huippua ja 

kustannusten hallinta tehostuu. Strateginen valinta kehittää osaamista ja palveluita 
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toimimalla kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa sekä tunnistaa mah-

dollisuudet huippuosaamiselle. Sillä vaikutetaan toiminnan laadun, tehokkuuden ja 

osaamisen kehittymiseen kaikissa ammattiryhmissä, kun verkostot mahdollistavat toi-

silta toimijoilta oppimisen. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

SHQS-laatuohjelman käyttöönoton aikataulu oli suunniteltu 10 kuukauden ajalle. Mar-

raskuussa 2017 sairaanhoitopiiri hankki SHQS-kriteeristön, joka sisältää itsearvioin-

neissa ja auditoinneissa käytettävä palvelujärjestelmän laadun arviointikriteeristön. 

Joulukuussa 2017 on ollut johdon suunnittelukokous, jossa päätettiin SHQS-

menetelmän käyttöönottoon liittyvä johdon koulutus ja suunnittelukokous. Tammikuus-

sa 2018 Medisiinisen toimialueen johtoryhmän kokouksessa on käsitelty vuoden 2018 

kehityskohteita. Kehityskohteiksi on sovittu prosessien tunnistaminen, kuvaaminen, 

mittaaminen ja arvioiminen. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Menetelmäkoulutuksessa (MEKO) opiskellaan laadunhallinnan pääperiaatteet, SHQS – 

kriteeristö. Koulutus antaa organisaatiossa valmiudet itsearviointien toteuttamiseen. 

Laadunhallinta on yleisen johtamistoimen osa, jossa määritellään laatupolitiikka, siitä 

johdetut tavoitteet ja laatuun liittyvät vastuut sekä toteutetaan ne määritellyin keinoin. 

Itsearviointi on organisaation/yksikön/prosessin systemaattinen ja säännöllinen arviointi 

sovittujen kriteerien avulla. Kriteeristössä itsearviointi tarkoittaa sekä johdon tekemää 

arviointia koko organisaation näkökulmasta Johdon kriteeristöllä että henkilöstön teke-

mää arviointia Yksikkö ja prosessikriteeristöllä. Koulutuksen kesto on kaksi päivää si-

sältäen itsearviointiharjoituksen omassa yksikössä. Itsearvioinnissa henkilöstö muo-

dostaa yhteisen näkemyksen kriteereiden vaatimusten toteutumisesta yksikössä sekä 

prosessissa. (Labquality 2018, Lehmuskoski 2005, 70, Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiiri 2018.) 

Sisäisten auditoijien koulutus (SAKO) antaa valmiudet toteuttaa sisäisiä auditointeja 

organisaatiossa. Sisäisen auditoinnin toisessa yksikössä toteuttaa koulutettu oman 

organisaation työntekijä. Ensimmäisen vuoden aikana on tarpeen järjestää kaksi ME-

KO- ja SAKO – koulutusta. (Labquality 2018, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Henkilöstövoimavarojen hallinnan voidaan todeta olevan suunnitelmallista ja strategian 

mukaista, kun henkilöstösuunnittelussa toimitaan SHQS-laatukriteeristössä sekä joh-

don kriteeristön että yksikkö- ja prosessikriteeristön mukaisesti. Kriteeristöä tarkenne-

taan ohjeissa niin, että henkilöstön nykyisen osaamisen ja tulevien osaamistarpeiden 

varmistaminen tapahtuu osaamiskartoitusten sekä koulutus- ja kehittymissuunnitelmien 
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avulla. Johdon kriteeristössä todetaan, että henkilöstövoimavarojen hallintaan kuuluu 

myös henkilöstön rekrytointikäytännöissä osaamisprofiilien tai kelpoisuusehtojen mää-

rittäminen. (Labquality 2018.) 

Yksikkö- ja prosessikriteeristössä osaamisen ja kehittymisen varmistamista arvioidaan 

tarkemmin kehityskeskusteluilla sekä osaamisen ja osaamistarpeiden kartoituksella. 

Kehityskeskustelut käydään säännöllisesti sovitun menettelytavan mukaisesti, jossa 

käsitellään henkilökohtaiset kehittymis- ja oppimistarpeet sekä laaditaan henkilökohtai-

nen kehittymissuunnitelma. Henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittami-

seen kuuluvat työssä tarvittavan nykyisen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen 

määrittely sekä henkilöstön nykyisen osaamisen kartoittaminen. (Labquality 2018.) 

Opinnäytetyöllä vastataan nykyisen osaamisen kartoittamisen tarpeeseen tavoitteena 

kehittää Tyks Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta osaamisen 

johtamisen työkaluksi käyttöön.  

Terveydenhuoltolaki määrittää, että terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, 

turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Laki velvoittaa terveydenhuoltoyksiköiden 

laatimaan suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. 

Suunnitelmaan tulee sisällyttää potilasturvallisuuden edistäminen yhdessä sosiaalipal-

velujen kanssa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 8§.)  

Myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee potilaan oikeudeksi saada laa-

dultaan hyvän terveyden- ja sairaudenhoidon. Tässä yhteydessä huomio kiinnitetään 

siihen, että potilaan yksityisyyttä ja vakaumusta on kunnioitettava. Potilaan ihmisarvoa 

ei saa loukata. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 3§.) Laki terveyden-

huollon ammattihenkilöstöstä 28.6.1994/559 on säädetty edistämään terveydenhuollon 

laatua ja potilasturvallisuutta (Laaksonen, Niskanen & Ollila 2012, 70 - 71). 

Hallituksen eduskunnalle tekemä lakiesitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 

esittää, että jos palveluyksikössä on käytössä akkreditoidun sertifiointiorganisaation 

sertifioima eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti sertifioitu laa-

dunhallintajärjestelmä, ei rekisteriviranomaisen tarvitsisi tarkastaa sairaalaa tai vaati-

van sosiaalihuollon palveluyksikköä ennen sen merkitsemistä rekisteriin. Sertifiointior-

ganisaatio osoittaa oman pätevyytensä ja riippumattomuutensa akkreditoimalla oman 

toimintansa. Lain perustelumuistiossa todetaan: ”Pykälän 2 momentin mukaan 1 mo-

mentissa tarkoitettuina sertifioituina laadunhallintajärjestelminä pidettäisiin ainakin serti-

fioitua sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelmaa (SHQS) sekä sertifioitua ISO 9001 
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– järjestelmää”. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamisesta 2017, 17§.) 
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2 ORGANISAATION KUVAUS 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti omistettu kuntayhtymä. Se 

tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja Halikon sairaalassa, Turunmaan sairaalassa, 

Turun yliopistollinen keskussairaalan (Tyks) Kantasairaalassa, Tyks Kirurgisessa sai-

raalassa, Tyks Loimaan sairaalassa, Tyks Salon sairaalassa ja Tyks Vakka-Suomen 

sairaalassa. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja tuotetaan Uudenkaupungin psykiat-

risessa sairaalassa. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tehtävänä on antaa erikoissairaanhoidon palvelut 

oman maakuntansa asukkaille. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluviin Satakunnan ja 

Vaasan sairaanhoitopiireihin VSSHP antaa yliopistosairaalatasoisia palveluja. Vaativaa 

erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita muualta Suomesta hoidetaan myös 

VSSHPssä. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri koostuu 28 jäsenkunnasta ja kattaa runsaat 470 

000 asukasta. Julkisessa organisaatiossa potilasmaksuosuus on vain pieni osa poti-

laan saamista hoitopalveluiden maksuista ja suurimman osan hoitokustannuksista 

maksavat potilaiden kotikunnat verovaroilla, jotka ne keräävät asukkailtaan. Vuoden 

aikana sairaanhoitopiirin palveluja käyttää yli 200 000 henkilöä. (Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri 2018.) 

Päivystysten kautta kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät sairaalahoitoon heti. 

Tutkimuksiin ja hoitoihin muut potilaat tulevat lääkärin lähetteellä. Sairaanhoitopiirin 

sairaaloihin ja muihin toimipaikkoihin potilaat tulevat terveyskeskuksista, työterveyspal-

veluista, yksityislääkäreiltä ja sairaanhoitopiirin omilta klinikoilta. Osa potilaista tulee 

valtion ja vakuutusyhtiöiden lähettäminä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaa-

loissa tapahtuu myös opetusta, työharjoittelua ja tieteellistä tutkimusta. (Varsinais-

Suomen sairaan-hoitopiiri 2018.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri jakaantuu 15 eri tulos- ja toimialueeseen (kuvio 1). 

Tulosalueita ovat Asiantuntijapalvelut, Kuvantaminen, Laboratorio, Lasten ja nuorten 

klinikka, Medisiininen, Naistenklinikka, Neuro, Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit, 

Psykiatria, Päivystys, Sydänkeskus, Totek (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja 

hengitystuki), Tules (tuki- ja liikuntaelinsairaudet), Vatsaelinkirurgian ja urologian klinik-

ka sekä Muu toimialue. Muu toimialue on Tyks Loimaan sairaala, Tyks Salon sairaala, 
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Turunmaan sairaala, Tyks Vakka-Suomen sairaala sekä Tyks Kantasairaalan Sairaa-

lahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

 

 

 

Kuvio 1. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatiokaavio (Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri 2018). 

 

 

Sairaanhoitopiirissä työskenteli vuonna 2017 yhteensä 8 223 henkilöä. Näistä 82 % oli 

naisia ja 18 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta. Ammattiryhmittäin vakans-

seissa työskenteli amanuensseja 1 %, akateemista tutkimus- ja hoitohenkilöstöä 4 %, 

lääkäreitä 14 %, hallinto- ja huoltohenkilöstöä 17 % ja hoitohenkilöstöä 64 % (kuvio 2). 

Vakinaisesta henkilöstöstä 33 % oli ollut yhtäjaksoisessa palvelussuhteessaan 10–20 

vuotta. Yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti kestäneiden palvelussuhteiden osuus on 30 %. 

Keskimääräinen palvelusaika oli 11,5 vuotta ja hoitohenkilöstössä 12,1 vuotta. (Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jaana Lumme 

 

Kuvio 2. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vakanssit vuonna 2017 ammattiryhmittäin 
(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018). 

 

 

Potilashoidon tunnusluvut vuodelta 2017 kertovat Tyksin toiminnan laajuudesta. Lähet-

teitä tuli yhteensä 138 499 kappaletta. Lähetteitä tuli terveyskeskuksista 60 187 kappa-

letta, yksityisestä terveydenhuollosta 27 949 kappaletta, muilta lähettäjätahoilta kuten 

muut sairaalat 11 543 kappaletta ja sisäisiä lähetteitä oman sairaalan klinikalta 38 820 

kappaletta. Palveluja sai yhteensä 161 420 eri henkilöä. (Varsinais-Suomen sairaan-

hoitopiiri 2018.) 

Tyksin Medisiinisellä toimialueella toimii ihotautien, keuhkosairauksien, kliinisen gene-

tiikan, sisätautien ja työlääketieteen erikoissairaanhoito. Siellä toimivat myös päivystys 

sekä kliinisfysiologiset, isotooppi- ja PET-tutkimukset Varsinais-Suomen sairaanhoito-

piirin alueella. Vuodeosastoilla hoidetaan pääasiassa päivystyspotilaita. Medisiinisellä 

toimialueella on 13 erikoisalapoliklinikkaa ja 10 erikoisalaosastoa. Vastuualuetta ovat 

Akuutit sisätaudit, Endokrinologia, Gastroenterologia, Hematologia ja kantasolusiirtoyk-

sikkö, Ihoklinikka, Infektiotaudit, Keuhkosairaudet, Kliininen fysiologia, isotoopit ja PET 

sekä Kliininen genetiikka, Nefrologia ja dialyysihoidot, Reumatologia, Sisätaudit ja Työ-

lääketieteen klinikka. Lisäksi Medisiinisellä toimialueella on Valtakunnallinen Fabry 

taudin (harvinainen kertymäsairaus) kansallinen osaamiskeskus, jossa seurataan kaik-

kia Suomen Fabry-potilaita. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 
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Medisiiniselle toimialueelle tuli lähetteitä vuonna 2017 yhteensä 13 593 kappaletta. 

Avohoitokäyntejä oli 173 184 käyntiä, vuodeosastolla hoitojaksoja oli 13 298 jaksoa ja 

hoitopäiviä oli 63 145 päivää. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,8 vuorokautta. (Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille 2019–2020 visio on Terveyt-

tä huippuosaamisella – yhdessä. Siinä yhtenä lähtökohtana strategiatyölle ja tulevalle 

toimintaympäristölle on kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Strategian missiossa kuva-

taan, että olemme yliopistosairaalana kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä ter-

veydenhuollon ja tutkimuksen huippuosaaja. Toiminnan yhtenä arvona on uudistuva 

toiminta ja osaaminen. Arvona tämä tarkoittaa toiminnan jatkuvaa parantamista sekä 

positiivista suhtautumista muutokseen. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 
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3 OSAAMINEN HOITOTYÖSSÄ MEDISIINISELLÄ 

TOIMIALUEELLA 

3.1 Osaaminen ja osaamisen johtaminen 

Suomalaisessa sanastossa on monia sanoja, joilla kuvataan jonkin taidon hallintaa tai 

oppimista sekä taitoa tehdä jotain. Osaamisen määrittäminen ja mittaaminen ovat vai-

keita tehdä, koska mittaamisen tapoja on useita. Hoitohenkilökunnan osaaminen on 

ammatillista osaamista. Hoitotyöntekijän riittävä osaaminen mahdollistaa suoriutumisen 

tehtävistään ja nauttimisen työskentelystään. (Hilden 2002, 20–24, 50–59.) Hoitotyön 

riittävään ammatilliseen osaamiseen kuuluvat etiikka, inhimillisen kärsimyksen vähen-

täminen ja helpottaminen hoitotyön keinoin. Ammatillisen osaamisen ja taitojen lisään-

tyminen tarvitsevat jatkuvaa harjoittelua. Harjoittelun tukena tarvitaan opeteltua tietoa. 

(Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2012, 34–40. 

Osaaminen on ihmisen itsensä rakentamaa tiettyjen opetettujen tietojen ja taitojen poh-

jalta. Osaaminen ja osaamisen kokemus tulevat työntekijälle, kun hänellä on riittävästi 

tietoa ja taitoa asiasta.  Tämän jälkeen tarvitaan kokemus asian tekemisestä ja toimin-

nasta. Oppiessaan työntekijä valikoi ja tutkii hankkimaansa tietoa, jonka hän sulauttaa 

osaksi olemassa olevia tiedollisia rakenteita. Huippuosaajaksi kehittyminen vaatii sen, 

että ymmärtää oman osaamisensa rajat ja omat vahvuutensa. (Rautava-Nurmi ym. 

2012, 34 - 40.) 

Hoitotyöntekijöiltä vaaditaan alaistaitoja, jotka tukevat hyvää johtajuutta. Esimiehen 

johtamistaitojen rinnalle tarvitaan johtamista, työyhteisöä ja koko organisaatiota tukevia 

taitavia työntekijöitä, joilla on hyvät yhteistyötaidot. Useimmat työntekijät ovat jonkun 

alaisia. Hyvien alaistaitoja voi itse kehittää. Tärkeitä tekijöitä alaistaitojen kehittämises-

sä ovat työntekijän oma persoonallisuus, laaja-alainen osaaminen, motivaatio sekä 

itseohjautuvuus työssään. Alaistaitojen ulkopuolisina vaikuttavina tekijöinä ovat työpai-

kan ja koko organisaation ilmapiiri ja johtamistavat. (Kauppinen 2007, 7-10.) Alaistai-

toinen henkilö on hyvä alainen ja yleensä hyvä työkaveri, joka arvioi omaa toimintaan-

sa ja pystyy vastaanottamaan palautetta. Taitava alainen johtaa itseään huolehtimalla 

jaksamisestaan, ylläpitämällä ammattitaitoaan ja motivaatiosta työskentelyyn. Hän on 

myös lojaali, luotettava ja vastuullinen organisaation arvoihin sitoutunut työntekijä. 

(Aarnikoivu 2010, 95–102.) 
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Hoitotyöntekijöiden esimiehen johtamistaidot vaikuttavat siihen, miten osaaminen nä-

kyy ja toteutuu hoitotyön toteutuksessa. Muutosmyönteinen, tulevaisuussuuntautunut ja 

palkitseva johtaminen edistää hoitajien myönteisiä työasenteita. Tästä seuraa, että 

hoitohenkilöstö voi hyvin, sitoutuu työhönsä ja omaa vahvan itsetunnon. (Kansten 

2005, 168, Kansten 2009, 69.) Hyvällä johtamisella on tärkeä merkitys työilmapiiriin, 

koska vain hyvinvoiva työntekijä jaksaa panostaa omaan ammatillisuuteen ja osaami-

sen kehittämiseen. Lisäksi hyvä johtaminen tukee työyhteisön hyvinvointia ja työssä 

jaksamista. Johtajuuteen sisältyy vaikutusmahdollisuuksien antaminen työntekijän 

omaa työtä koskeviin asioihin, kehittämisen mahdollistamisen. Jaksamista työssä yllä-

pitää positiivisen palautteen saaminen sekä tuki ja kannustus. (Kangasniemi 2007, 11, 

24.) 

Osaamisen johtaminen on vuorovaikutuksellista ja vaatii johtajalta tai esimieheltä joh-

tamistyön erityistä osaamista. Työntekijän osaaminen näkyy kyvyssä suoriutua tehtä-

vistään, kehittää työtään sekä kyvyssä selviytyä pulmallisistakin tilanteista työyhteisös-

sä. Johtamalla osaamista saadaan osaamiseen liittyvä henkilökunnan pääoma käyt-

töön ja hyödynnetään henkilökuntaresursseja optimaalisesti. Jatkuva muutos muun 

kehityksen mukana pysymiseksi tarvitsee osaamisen kehittämisen johtamista. Sote-

alalla työvoiman saatavuus ja pysyvyys vaatii suunnittelua laaja-alaisemman osaami-

sen johtamisen ja työnhyvinvointiajattelun pohjalta. (Laaksonen & Ollila 2017, 175–

178.) 

Käytännössä osaamisen johtaminen on vankkaa ja kokonaisvaltaista johtamistyötä. 

Tällä on käsitteellinen yhteys johtamisteorioiden lisäksi oppiva organisaatio -ajatukseen 

ja tiedonhallintaan. Johtamisen teoreettinen tausta tulee johtamisteorioista johtamisroo-

leineen ja -tyyleineen. Oppiva organisaatio -näkökulma mallintaa johtamista syvälli-

semmin. Näkökulma liittää johtamisen oppimiseen ja osaamiseen organisaatiossa. 

Oppivassa organisaatiossa edistetään henkilöstön osallistumista innovatiiviseen yhteis-

työhön sekä omassa organisaatiossa että eri organisaatioiden välillä. Näin jokaisella 

yksilöllä on mahdollisuus kehittyä organisaation osaamistarpeiden mukaan. (Laakso-

nen & Ollila 2017, 178.) 

3.2 Osaamiskartta sekä osaamisen mittaaminen ja arviointi 

Osaamisselvitykset ovat keino saada tietoa organisaation osaamisalueista ja kehitys-

tarpeista. Osaamiskartoitus antaa selkeän kuvan organisaation nykyhetken osaamises-
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ta ja tarvittavista kehitystoimenpiteistä. Osaamiskartoitus on työyhteisön osaamisen ja 

kehittämistarpeiden järjestelmällinen arviointi. Osaamisen johtaminen saa järjestelmäl-

lisen työkalun käyttöönsä, tietoa koulutuksen suunnitteluun ja rekrytoinnin tueksi. Jär-

jestelmällisyys tarkoittaa suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja kattavaa. Sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon on tullut pysyväksi menetelmäksi oman osaamisen arviointi. Tämä 

ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa. Osaamiskartoituksen tuloksia ei ehkä osata 

käyttää riittävästi hyväksi toiminnan suunnittelussa. (Labquality 2018, Laaksonen & 

Ollila 2017, 183, 227.) 

Työntekijän osaamisen tunnistamisessa ja kehittämisessä on välineenä osaamiskartta, 

jossa on kuvattu työntekijän työssä tarvittavat olennaiset osaamisalueet ja -tavoitteet. 

Osaamiskarttaan havainnollistetaan sanoin se osaaminen, jota tarvitaan tulevaisuu-

dessa tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijä voi arvioida osaamistaan osaamiskartan 

avulla eri tilanteissa. Osaamiskartta auttaa tunnistamaan työntekijän omat vahvuudet. 

Lisäksi tunnistetaan tarpeet, joilla osaamista kehitetään. Johtamiseen osaamiskartta 

antaa välineitä osaamisen kehittämisen suunnitteluun. (Hätönen 2013, 4.) 

Osaamiskartan avulla työntekijä pystyy jäsentämään työssään tarvitsemaansa osaa-

mistaan. Yhteinen käsitteistö osaamiskartassa helpottaa jäsentämään yhteisen käsi-

tyksen muodostamista oman ammatin edellyttämästä osaamisesta ja osaamisalueista. 

Ydinosaaminen on organisaation tärkeintä osaamista. Ydinosaaminen on useimmiten 

pitkän kehityksen tulosta ja sitä on vaikea korvata tai siirtää muualle. Osaaminen pa-

rantaa organisaation kilpailukykyä. (Manninen 2008, 82.) 

Esimies voi osaamiskartan avulla tehdä mahdolliseksi työntekijän kehittymisen tuke-

malla osaamisensa kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Osaamisen kehittäminen tulee 

olla linjassa organisaation strategian kanssa. Yhdessä he laativat osaamisen kehittä-

misen tavoitteet kehityskeskustelujen yhteydessä. SHQS-arviointikriteeristössä kehi-

tyskeskustelu on tavoitekeskustelu, joka tapahtuu esimiehen ja työntekijän välillä mää-

rämuotoisena keskusteluna (Labquality 2018).  

Esimiehen on tunnistettava ja rajattava työntekijän tavoitteet organisaation hyödyksi. 

Työntekijälle asetettujen osaamistavoitteiden tulee olla myös eduksi organisaation me-

nestymiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation strategiassa ku-

vataan toiminnan tavoitteet. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan ta-

voiteltu konkreettinen päämäärä. Tavoite sisältyy usein strategioihin ja on ajallisesti 

määritelty mitattavissa. Kehityskeskusteluissa laadittujen kehityssuunnitelmien tulisi 
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olla mahdollisimman selvät ja todelliset, jotta niitä on helpompi ryhtyä käytännössä to-

teuttamaan. Tämä myös helpottaa keskittämään varoja tiedossa olevien ryhmien tai 

yksiköiden osaamiseen. Osaamiskartta on osa osaamiskartoitusta ja siten yksi osaa-

misen johtamisen apuna käytettävä työkalu. (Labquality 2018, Hätönen 2011, 16–19.) 

Henkilöstöstä suurin tuottavuus saadaan esiin käyttämällä organisaation henkilöstöjoh-

tamisessa osaamiskarttaa henkilöstön osaamisen kehittämisen apuna. Tämä vaikuttaa 

työyhteisössä asianmukaisen johtamisen kautta myös työmotivaatioon, työhön liitty-

vään iloon ja innostukseen sekä työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin. (Billet 2004, 

320, Duffy & Dik 2009, 32). Näillä on ratkaiseva merkitys, jotta niukkojen resurssien 

kanssa organisaatio voi hyödyntää parasta voimavaraansa ja resurssiansa - henkilös-

töä. Osaamisen kehittäminen antaa tilaisuuden muotoilla korkeita tavoitteita huolimatta 

taloudellisesta todellisuudesta. (Eränkö & Senvall 2006, 22.) 
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4 OSAAMISEN YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) luotiin 1990-luvulla sairaanhoitajien 

ammattiuramalli (AURA), jonka tarkoituksena on tehdä kliinisen hoitotyön osaamisvaa-

timuksia näkyviksi sekä kannustaa henkilöstöä oman osaamisen kehittämiseen. Am-

mattiuramalli perustuu yhdysvaltalaisen hoitotieteilijän Patricia Bennerin (1984, 1993) 

kehittämään Aloittelijasta asiantuntijaksi -malliin. Benneriläisen mallin mukaan tiedon ja 

kokemuksen karttuessa työntekijän taidot kehittyvät ja muuttuvat, jonka myötä työnteki-

jän suoritukset paranevat. Sairaanhoitajan ammattiuralla kehittymisessä on AURA-

mallissa viisi eri tasoa, jotka ovat perehtyvä, suoriutuva, pätevä, taitava ja asiantuntija. 

Jokaiselta sairaanhoitajalta edellytetään etenevän pätevän tasolle ja ylläpitämään tätä 

koko työuransa ajan. (Benner 1984, 13–38, Benner 1993, 28–46, Benner, Benner, 

Tanner & Chesla 1999. 49–70, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2007, Karls-

son 2002, 12, Långstedt, Alanko, Oksala, Ornio, Rahikainen, Seppälä, & Turtiainen, 

1995, 9, Ritmala-Castrén & Meretoja 2004, 28, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 51.)  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osaamiskartassa noudatetaan AURA-mallia. 

Osaamiskarttaan on lisätty taso osaamisen alkuun, jolloin ei edellytetä osaamista. Me-

disiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartassa on kuusi eri tasoa, jotka 

ovat; ei edellytä osaamista, perehtyvä, suoriutuva, pätevä, eritysosaaja ja asiantuntija. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä taitava-taso on nimetty erityisosaaja-tasoksi. 

AURA-malli painottaa työntekijän yksilöllisyyttä. Mallin tarkoituksena on tukea itseoh-

jautuvaa oppimista ja se on työväline, jonka avulla on mahdollista tarkastella omaa 

ammatillista kasvua ja uudistumista. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden edetä omal-

la ammattiurallaan yksilöllisessä tahdissa. Ammattiuramalli on tärkeä osaamisen joh-

tamisen apuväline esimiehille. Eri tasoille sanoin esitetyt käsitettävät ja käytännönlä-

heiset osaamisvaatimukset yhdenmukaistavat ja helpottavat järjestelmällistä esimies-, 

vertais- ja itsearviointia. Myös henkilöstön osaamisen arviointi etenee yhdenmukaisesti 

ja helpommin. AURA-työryhmän loppuraportissa mainitaan, että työntekijöiden amma-

tillinen urakehitys nähdään laatutekijänä organisaation toiminnassa. (Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiiri 2007, 4-11, Långstedt ym. 1995, 4, 9, Karlsson 2002, 12.) 

Sairaanhoitajien ammatillinen osaaminen kehittyy kliinisessä työssä eri vaiheiden kaut-

ta. Ammatillisen kehittymisen oppimisprosessi kestää koko työuran. Sen aikana sai-

raanhoitaja yhdistää koulutuksen aikana hankitun teoreettisen ja tutkimukseen perus-
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tuvan tiedon käytännöstä hankittuun kliiniseen kokemukseen. Sairaanhoitajan ammat-

tiin kasvamiseen tarvitaan tieteellisen tarkkaa ja reflektoivaa ajattelua. (Benner 1984, 

13–38,  1993, 28–46,  Benner ym. 1999, 49–70, Gustafsson & Fagerberg 2004, 271–

280, Kuokkanen 2000, 23, Ritmala-Castrén & Meretoja 2004, 28–29.)  

Sairaanhoitajan AURA-malli auttaa johdonmukaista osaamisen arviointia ja ammatillis-

ta kehittymistä. Malli toimii apuna, kun halutaan saada aikaan mahdollisuudet työnteki-

jän tehtäväkuvan laajentamiselle ja asiantuntijaksi kehittymiselle. Omalla ammattiuralla 

kehittyminen tapahtuu etenemällä lisäkoulutuksen avulla perehtyvästä suoriutuvaksi, 

päteväksi, taitavaksi ja jopa taitava/eritysosaaja- tai asiantuntija-tasolle asti. (Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2007, 4-11, Karlsson 2002, 12, Ritmala-Castrén & Me-

retoja ym. 2004, 28- 29.) 

AURA-mallissa perehtyvä- ja suoriutuva-tasojen osaamisvaatimukset ovat tarkoituk-

senmukaisia perehdytyksessä perehdytettävälle, hänen perehdyttäjälleen ja heidän 

esimiehelle perehdytysohjelman runkona. Kirjatut osaamisalueet auttavat heitä kaikkia 

laatimaan tavoitteita ja arvioimaan osaamista. Onnistuneen perehdytyksen jälkeen jo-

kainen työntekijän hallitsee vähintään pätevä-tason osaamisvaatimukset. Pätevä-tason 

saavuttamiseen menee yleensä keskimäärin kolmesta viiteen vuotta. Työntekijältä 

vaaditaan jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja täydennyskoulutusta, jotta hän pysyy 

pätevä-tasolla työurallaan. (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2007, 4-11, 

Karlsson 2002, 12, Ritmala-Castrén & Meretoja 2004, 28–32.) 

Taitava-/erityisosaaja-tason saavuttaminen edellyttää työntekijän omia ammatillisia 

tavoitteita ja motivaatiota. Kahdelle korkeimmalle tasolle eteneminen vaatii edelleen 

lisäkoulutusta kohti erikoistuneempaa osaamista sekä työntekijän vastuun ja valtuuksi-

en lisääntymistä esim. laajempiin tehtäväkuviin sopien. Asiantuntijataso on AURA-

mallissa tarkoitettu heille, jotka kehittävät eri työprosesseja tutkitun tiedon avulla kliini-

sen työn lisäksi. He myös kouluttavat henkilöstöä ja toimivat konsultointitehtävässä. 

Asiantuntijoilla on yleensä suoritettuna akateeminen loppututkinto. (Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiiri 2007, 4-11, Karlsson 2002, 12, Ritmala-Castrén & Meretoja 

2004, 28–32.) 

Työntekijän kehittymistä voi esimies auttaa tukemalla häntä oman osaamisensa kehit-

tämisessä ja ylläpitämisessä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä he 

laativat osaamisen kehittämisen tavoitteet kehityskeskustelujen yhteydessä. SHQS-

arviointikriteeristössä kehityskeskustelu on tavoitekeskustelu, joka tapahtuu esimiehen 
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ja työntekijän välillä määrämuotoisena keskusteluna (Labquality 2018). Esimiehen on 

tiedettävä, millainen osaaminen on eduksi organisaation menestymiseksi asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehityskeskustelussa esimies ja työntekijä yhdessä ra-

jaavat työntekijän tavoitteet siten, että ne hyödyttävät organisaatiota. Organisaation 

strategiassa kuvataan toiminnan tavoitteet. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään 

saavuttamaan tavoiteltu konkreettinen päämäärä. Tavoite sisältyy usein strategioihin ja 

on ajallisesti määritelty mitattavissa. Kehityskeskusteluissa laadittujen kehityssuunni-

telmien tulisi olla mahdollisimman konkreettiset. Silloin ne alkavat toteutua helpommin 

käytännössä. Myös ryhmien tai yksiköiden osaamiseen voidaan panostaa. Osaamis-

kartta on osa osaamiskartoitusta ja siten yksi väline osaamisen johtamisen työkaluksi. 

(Labquality 2018, Hätönen 2011, 16–19.) 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN TAUSTATEORIA 

Kehittämisprojekti on työelämälähtöinen ja se liittyy työelämästä nousseen ongelman 

ratkaisemiseen. Tarkoituksena on tuottaa sekä oman työelämäosaamisen että kehittä-

misprojektiin osallistuvien toimijoiden osaamisen avulla uusia ratkaisuja kehittämistä 

vaativiin työelämän tarpeisiin. Tietotaito tunnistaa jokin työelämään tai yritykseen liitty-

vä ongelma korostuu, kun kehittämisprojektin avulla etsitään ongelmaan ratkaisua. 

Ratkaisuna voi olla jokin uusi idea tai malli. Samalla kehitetään ja arvioidaan uusia 

ammatillisia toimintatapoja, työmenetelmiä, käytänteitä ja palvelukonsepteja. Työelä-

mään suuntautuvassa kehittämistyö prosessissa on tärkeä merkitys yhteistyöllä. Hy-

västä yhteistyöstä hyötyvät opiskelija, toimeksiantaja, opinnäytetyön ohjaaja ja ammat-

tikorkeakoulu. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4 §, 6§, Heikkinen, Kananen, Koivu-

nen ja Lohilahti 2012, 208–209.) 

Kehittämisprojektin tärkeä osa on asiantuntijatiedon jakaminen sekä uuden osaamisen 

siirtäminen osaksi työyhteisöjä ja ammatillisia verkostoja. Tämä vaatii tutkimustietou-

den soveltamista. Lisäksi tulee käyttää kriittistä ja analyyttista menetelmäosaamista 

sekä hallita valittujen kehittämis- ja tutkimusmenetelmien käyttö työelämän kehittämis-

kohteiden ratkaisuissa. Kehittämisprojekti tulee antamaan projektin tekijälle valmiuksia 

tulosten markkinointiin, näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamiseen sekä kehittä-

mistyön hyödyntämiseen. (Heikkinen ym. 2012, 208–209.) 

Talouden tiukat resurssit asettavat omia rajoja esimiehelle toiminnan johtamisessa. 

Yhteiskunnan eettiset odotukset edellyttävät, että asiakkaiden ja potilaiden palvelutar-

peet tulee pystyä hoitamaan ja järjestämään julkisten varojen oikeaoppisella käytöllä. 

(Vuori 2012.) Lakiin kirjattu potilaan valinnan vapaus on lisännyt kansalaislähtöisyyttä 

sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnittelussa (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010, 47–49 §). Kehittämisprosessin tuloksena on käytännön työkalu palvele-

maan Medisiinisen toimialueen prosesseja, kehittämistyötä ja perehdytystä.  

5.1 Kehittävä työntutkimus 

Työn tutkimisen ja kehittämisen metodina kehittämisprojektissa on kehittävä työntutki-

mus. Toimintatutkimus on interventiotutkimus, jolla saadaan esiin ilmiöitä aiheuttavia 

mekanismeja ja pyritään vaikuttamaan kehitysmahdollisuuksiin. Kehittävä työntutkimus 
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on 1980-luvulla Suomessa kehitetty lähestymistapa työn ja organisaatioiden tutkimi-

seen ja kehittämiseen. Silloin oli tarpeena asettaa työprosessin analyysin ja käytännöl-

lisen kehittämisen keskipisteeksi toimiva ja ajatteleva työntekijä. Kehittävä työntutkimus 

on työyhteisön muutosstrategia, jossa yhdistetään tutkimus, käytännön kehittämistyö ja 

koulutus. Strategiassa työntekijät analysoivat ja muuttavat omaa työtään. Toiminnan 

tavoitteena on työyhteisön oppiminen ja työn kehittäminen organisaation sisällä. Työn 

kehittämisessä pyritään löytämään uusi toiminnan ristiriitoihin vastaava kokonaisvaltai-

nen toimintamalli. Kehittävä työntutkimus ei tuota työpaikoille ulkoapäin valmiita ratkai-

suja. Kehittävän työntutkimuksen avulla muokataan työyhteisön sisällä välineitä toimin-

nan erittelyyn ja uusien mallien suunnitteluun. (Engeström 1995, 11–12, 36, 110, En-

geström 2004, 13, Engeström & Virkkunen 2007, 67.) 

Kehittävässä työntutkimuksessa asetetaan työhypoteesi. Työhypoteesi samanaikaises-

ti sekä torjuu normatiivisen valmiiden tavoitteiden asettelun että vaatii hypoteesien 

asettelua ja testaamista. Hypoteeseja tulee asettaa ja testata, vaikka ne ovat epätäy-

dellisiä ja alituiseen korjattavia. Hypoteesi kehittyy itse prosessin aikana. Työhypoteesi 

muodostetaan toimintajärjestelmän kehityksen ja ristiriitojen historiallisen analyysin 

perusteella. Työhypoteesin ensimmäisen olomuodon avulla tunnistetaan ja tulkitaan ne 

toiminnan kriittiset alueet, joihin muutosponnistukset on ennen muuta kohdistettava. 

Työhypoteesin toisen olomuodon avulla jäsennetään vaihtoehtoisten kehityssuuntien 

kenttä, jolla muutosta koskevat valinnat on tehtävä. Työhypoteesin kolmannen olo-

muodon avulla kuvataan tavoitellun uuden toimintatavan rakenteellinen kokonaislaatu. 

Tähän kuuluu tarkentuvien osahypoteesien tuottaminen uuden toimintamallin konkreti-

soimiseksi ja sen toteuttamisen kannalta strategisten osaratkaisujen tunnistamiseksi. 

Työhypoteesi muuntuu oleellisesti kehittävässä työntutkimuksessa siirryttäessä tutki-

muksen vaiheesta toiseen. (Engeström 1995, 120–121.) 

Kehittävän työntutkimuksen asetelmassa tutkittavat ovat tutkimuksen aktiivisia osapuo-

lia. Kehittävässä kokeessa on tärkeä prosessi se, että tutkittavat muodostavat oman 

merkityksen. Kehittävä työntutkimus on osallistavaa tutkimusta ja tutkijat tekevät tutki-

musta yhdessä asianomaisen työyhteisön työntekijöiden kanssa. Työyhteisö toteutta-

vat syvällisiä toimintatavan ja kulttuurin muutoksia. Samalla tapahtuu toiminnan jatku-

vaa parantamista. Työntekijöiden aktiivinen panos toteutetaan eri tavoin eri tutkimus-

hankkeissa. Työntekijä nähdään aktiivisena toimijana. Rajoittuneemmissa ratkaisuissa 

työntekijät antavat tutkijalle tietoja. Työntekijöiden teot käytännössä osoittavat kuinka 

onnistuneita ja toimivia työntekijöille tarjotut uudet mallit ja välineet ovat. Toiminnan 
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muuttaminen tapahtuu ristiriitojen ratkaisujen kautta. Syvällisimmissä ratkaisuissa työn-

tekijät ovat aktiivisesti mukana. He tekevät itse tutkimusta, laativat uusia malleja ja ra-

portoivat niiden toteutumisesta. (Engeström 1995, 124, Niemelä 2006, 43–45, Niemelä 

2006, 43–45, Virkkunen, Engeström, Pihlaja & Helle 2001, 14–15.) 

Tutkimusote on heijastavaa tai peilaavaa. Se viittaa asioiden tietoiseen ja systemaatti-

seen pohdintaan ja arviointiin. Työntekijöille esitetään heidän työnsä käytännöllisiä ja 

havainnollisia ongelmia ja jännitteitä. Saamansa tiedon avulla työntekijät erittelevät ja 

arvioivat toimintatapaansa. Tämän rinnalla muodostetaan hypoteettinen malli. Malli 

muodostetaan historiallisen analyysin avulla työn kehitysvaiheista ja ristiriidoista. Sen 

avulla aineistoa tulkitaan teoreettisesti, testataan ja tarkennetaan. Konkreettinen todel-

lisuus ja havainnollinen aineisto saavat työntekijät kokemaan analyysin omakohtaisena 

ja henkilökohtaisena haasteena. Mallin avulla henkilökohtaiset reaktiot sivuutetaan ja 

nähdään aineiston koko toimintajärjestelmä. Teoria ja käytännön ymmärtämisen avulla 

tutkijat heijastavat omaa todellista toimintaansa havainnolliseen aineistoon. Näin tutki-

jat saavat kehittävässä työntutkimuksessa palautetta tehdyistä ratkaisuista. Palautteen 

avulla tutkijat pystyvät erittelemään omaa työskentelyään. Kehittävässä työntutkimuk-

sessa tulee analysoida yhtä huolellisesti sekä työntekijöiden että tutkijan toimia ja aja-

tuksia. (Engeström 1995, 124–126.) 

Kehittävän työntutkimuksen vaiheet 

Kehittävä työntutkimus on tutkimusmenetelmä, jolla saadaan työntekijöille todellista 

havaintoaineistoa heidän omasta työstään. Työstä nostetaan esiin siinä esiintyvät häi-

riöt ja tulevaisuutta ennakoivat ratkaisut. Tutkimus asettaa työntekijöille tehtäviä työstä 

nostetun havaintojen pilkkomiseksi pieniin erillisiin osiin. Osat ratkaisemalla työntekijät 

muodostavat uuden toimintamallin, jota he soveltavat omaan työhönsä. Tutkimus myös 

muovaa ja tarjoaa työntekijöille käsitteellisiä välineitä näiden työtehtävien suorittami-

seksi. Kehittävän työntutkimuksen prosessia luonnehditaan koulutusprosessiksi, jossa 

oppiminen tapahtuu yhteisesti vuoropuhelun aikana. Tutkimuksen tehtävänä on samal-

la rekisteröidä ja tallentaa eri tapahtumat sekä analysoida niistä koottavaa aineistoa 

prosessin ymmärtämiseksi. Tutkija puuttuu aktiivisesti tapahtumiin, tallentaa ja erittelee 

tapahtumat sekä arvioi omia tekoja ja tulkintoja. Kehittävässä työntutkimuksessa tutki-

jalla on vastuu luoda uusia välineitä ja testata niitä työntekijöiden kanssa. Tutkijan tulee 

olla pätevä opastamaan uusien välineiden kehitystyössä, opastamaan uusien välinei-

den käytössä ja puuttumaan toimintajärjestelmään. (Engeström 1995, 126–127, Enge-

ström 2004, 14, 60–61.) 
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Kehittävän työntutkimuksen vaiheiden malli on yleisen tason käsitteellinen työväline. 

Pätevyys voidaan osoittaa pitkän ajan kuluessa rikastamalla, konkretisoimalla ja muun-

telemalla sitä erilaisissa projekteissa. Koko mallin läpivieminen on tärkeää, mutta myös 

sen osia koskevat kokemukset rikastuttavat sitä. Kehittävän työntutkimuksen ideaali-

tyyppistä etenemistä voidaan kuvata kuviolla 3. (Engeström 1995, 127–128.) 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kehittävän työntutkimuksen vaiheet Engeström (1995, 128, 2004, 61). 
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Kehittävän työntutkimuksen syklimalli on käsitteellinen kehys vain jonkin osavaiheen 

käsittävien tapahtumaketjujen ja interventioiden hahmottamiseksi. Mallin avulla jäsen-

tyy, missä muutosprosessin vaiheessa kulloinkin ollaan ja mikä on interventioiden mer-

kitys. Kehittävän työntutkimuksen käynnistyessä toimintajärjestelmän kriisissä paino-

pisteenä ovat syklin alkuvaiheen toiminnan ristiriitojen analyysissa ja uuden toiminta-

mallin muodostamisessa. Kehittämisprojektin rajallisen keston vuoksi mallin käyttöön-

oton seuranta ja vaikutusten arviointi saattavat jäädä vähemmälle. Uuden toimintamal-

lin käyttöönotto toimintajärjestelmässä kohdistaa analyysin ja interventiot uuden mallin 

toimivuuteen ja vaikutuksiin. Tässä on kyse syklin jälkipuoliskosta. Syklimallia jäsentä-

mällä ja sovittamalla se voidaan sovittaa kyseisten toimintajärjestelmien todelliseen 

kehitykseen. (Engeström 1995, 128–129.) 

Sykli on menetelmällisenä ohjenuorana vaativampi kuin tavanomaiset organisaa-

tiomuutosten konsultointipaketit tai perinteiset työn piirteiden mittaustekniikat. Syklimalli 

pyrkii vastaamaan todellisissa olosuhteissa toimintajärjestelmien laadullisien muutoksi-

en mutkikkuutta ja monivaiheisuutta. Malli jäsentää työn raskaita muutoksia ja tekee ne 

hallittavammiksi. Syklimallia hyödyntäviä hankkeita voidaan toteuttaa hyvin eriasteisella 

panostuksella ja intensiteetillä. Mallin avulla voidaan joko seurata, dokumentoida ja 

analysoida työtoiminnan laadullista muutosta ilman tutkijan suorittamia väliintuloja tai 

koko muutosprosessin läpivieminen tutkijan ollessa mukana suunnittelemassa ja to-

teuttamassa kaikkia toimenpiteitä ja muutosratkaisuja. Käytännössä muutosprosessin 

syklimalli palvelee ideaalityyppinä, jonka avulla muutosta voi ohjata. Työn kehityksen 

syklissä pienten muutosten merkitys riippuu siitä, mitä vaiheita ne edustavat. Syklimal-

lissa pienet muutokset suhteutetaan työn kokonaiskehitykseen ja ristiriitoihin. Vain jon-

kin osavaiheen läpiviemiseen keskittyneelle tutkijalle tai kehittäjälle sykli on tärkeä työ-

väline. (Engeström 1995, 129–130, Engeström & Virkkunen 2007, 69–70.) 

Kuviossa 3 näkyy kehittävän työntutkimuksen syklin ensimmäisenä vaiheena työtoi-

minnan kuvaaminen työyhteisöstä päin. Syklin tästä vaiheesta tuotoksena on kehitettä-

vän toiminnan alkutila, jossa kuvataan ilmiongelmat sekä rajataan tutkittava toimintajär-

jestelmä. Alkutilan sisältö riippuu tutkimuksen käynnistämisen kehityssyklin vaiheesta. 

Kehittävälle työntutkimuksella on ominaista mennä työpaikalle ja seurata tapahtumia 

siellä. Havainnointi työyhteisön mukana ja havaintojen tallentaminen ovat kehittävän 

työntutkimuksen perusta. Kerättävä aineisto ja sen hankintamenetelmien moninaisuus 

kuuluvat kehittävän työntutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Vaiheiden rajat eivät 

aineiston keräämisen kannalta ole tiukat. Tähän vaiheeseen kuuluu myös työsuoritus-
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ten seuraaminen ja tallentaminen yksityiskohtaisesti mahdollisimman läheltä, luotta-

muksellisen suhteen muodostaminen tietoa antaviin työn tekijöihin, kiinnostus esineis-

töä ja välineistöä kohtaan sekä vertailujen teko alusta lähtien. Kehittävässä työntutki-

muksessa teoreettisen mielenkiinnon kohteena on toimintajärjestelmän rakenne sekä 

hahmotetaan ristiriidat ja kehitysmahdollisuudet. (Engeström 1995, 89–90, 130–135, 

Engeström 2004, 62.) 

Kuviossa 3 syklin toisena vaiheena on toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriito-

jen analyysi. Vaiheessa on kolme askelta, jotka ovat historiallinen analyysi, nykytoimin-

nan analyysi ja lähikehityksen vyöhykkeen hahmottelu. Historiallisessa analyysissa 

suoritetaan analyysi käsitteiden avulla. Kehittävässä työntutkimuksessa koko kehitys-

sykli on yhtenäinen historiallinen jakso. Uusi toimintamalli työstetään syklin keskivai-

heilla aikaisemman toiminnan sisällä ratkaisuksi sen ristiriitoihin usein pitkällisen ja 

mutkikkaan ponnistelun kautta. Ristiriita on jännite kahden eri suuntiin vetävän toimin-

tajärjestelmän osatekijän välillä. Ongelmien, häiriöiden, konfliktien, innovaatioiden ja 

koettujen muutospaineiden kokoaminen, systematisointi ja tulkinta päästävät käsiksi 

ristiriitoihin. Historiallinen analyysi tapahtuu jonkin toimijan tai toimijaryhmän näkökul-

masta. Analyysi on hyödyllistä tehdä eri ryhmien näkökulmista ja toisiaan täydentävien 

kehityshistorioiden pohjalta, jolloin voidaan tehdä synteesi koko toimintajärjestelmän 

kehityksestä. Aineistona historiallisessa analyysissa käytetään dokumentteja ja suullis-

ta muistitietoa. Ensimmäinen työhypoteesi tulee analysoimalla toiminnan kehityshisto-

riaa. (Engeström 1995, 90, 135–139, Engeström 2004, 63.) 

Toinen työhypoteesi tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa kyseisten ristiriitojen 

ratkaiseminen tapahtuu. Lähikehityksen vyöhyke kuvataan nelikenttien avulla, jossa 

ulottuvuudet ovat toimintajärjestelmän laadun kannalta oleellisia. Ulottuvuuksina voivat 

olla tutkijoiden välisen yhteistyön määrä ja tutkimuskohteen laajuus. Näiden avulla 

muodostuu neljä eri kenttää, joihin tutkimusryhmien muodostamisen muunnelmat voi-

daan sijoittaa. Kehittävän työntutkimuksen työhypoteesin toinen olomuoto on lähikehi-

tyksen vyöhykkeen kuvaus. Hypoteesia rikastetaan ja testataan rakentamalla uusi toi-

mintamalli ristiriitojen ratkaisemiseksi. (Engeström 1995, 144–146.) 

Kuviossa 3 kehittävässä työntutkimuksessa uuden toimintamallin suunnittelu on syklin 

kolmantena vaiheena. Prosessi on usein pitkä ja polveileva, kun suunnitellaan koko-

naan uusi toimintatapa. Uuden toimintamallin suunnittelu voidaan tehdä eri tavoilla. Se 

voidaan suunnitella organisaation johdon tai tutkijoiden ja työyhteisön asiantuntijoiden 

toimesta. Uusi toimintamalli voidaan myös suunnitella niin, että asianomaisen työyhtei-
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sön työntekijät joukolla suunnittelevat uuden mallin tutkijoiden pysyessä prosessin 

avustajina ja seuraajina. Mallin suunnittelu voi tähdätä koko toimintatavan perusteelli-

seen muuttamiseen tai muutoksen käynnistämiseen. Kolmas työhypoteesi nousee risti-

riitojen ratkaisusta, jolloin uusi toimintamalli muodostuu. (Engeström 1995, 90–91, 

146–149, Engeström 2004, 62.) 

Uusi toimintamalli on kehittämissyklin työhypoteesin kolmas olomuoto. Uuden toimin-

tamallin käyttöönottoon liittyy ristiriitoja, joiden ratkomisen kautta malli muuttuu uudeksi 

käytännöksi. Käyttöönotto on tehokkainta uuden luomisen vaihetta kehityssyklissä. 

Käyttöönottovaiheessa tutkimuksen ja interventioiden kohteita ovat sekä häiriöt, di-

lemmat, katkokset ja innovaatiot sekä uuden mallin vakiinnuttamiset, laajentumat ja 

ulokkeet. Arvioiminen on mahdollista uuden toimintatavan vakiintumisen jälkeen. Arvi-

ointi kohdistuu uuden toimintatavan konkreettisiin vaikutuksiin, lähikehityksen vyöhyk-

keeseen ja suunnitellun toimintamallin toteutumiseen sekä itse kehittämisprosessiin, 

syklin ja interventioiden läpivientitapaan. (Engeström 1995, 91, 149–150, Engeström 

2004, 62.) 

Uuden toimintatavan vaikutuksien arvioinnissa tarkastellaan aiempien ristiriitojen rat-

keamista. Arvioinnissa käytetään samoja aineistoja ja analyysimenetelmiä kuin syklin 

työyhteisön ongelmia ja ristiriitoja analysoivassa vaiheessa. Työprosessien määrällinen 

vertailu ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen voi olla vaikeaa, koska tehtävien sisäl-

tö, välineet ja yhteistoimintasuhteet voivat muuttua laadullisesti niin paljon ettei voida 

enää puhua samoista työsuorituksista. Tällöin arviointi tulee kohdistaa alku- ja lopputi-

lanteiden laadullisiin piirteisiin. Arvioidessa lähikehityksen vyöhykkeen ja uuden toimin-

tamallin toteutumista noustaan konkreettisten vaikutusten tasolta koko toimintajärjes-

telmän muutoksen mallittamisen tasolle. Arvioinnissa vertaillaan laadittua uutta mallia 

ja sen todellista toteutumista. Tämä arviointitehtävä muistuttaa viimeisimmän kehitys-

syklin historiaa, jossa aineisto on helposti saatavilla uusimmasta kehityssyklistä tutkijan 

vaikuttaessa omilla ratkaisuillaan aineiston laatuun ja tutkijan tulee eritellä omia toimia 

syklin aikana. Arviointi kohdistuu määriteltyihin kohteisiin ja käytetään valittuja kriteerei-

tä. (Engeström 1995, 150–154.) 

Kehittävän työntutkimuksen mukaan toteutetut hankkeet tuottavat kolmen tyyppisiä 

tuloksia. Ensimmäinen tyyppi tuottaa konkreettisia muutoksia työtoiminnassa. Tämä 

sisältää työvälineiden ja organisaation muutokset sekä työntekijöiden ajattelu- ja työta-

pojen muutokset. Toinen tyyppi tuottaa perinteisesti ymmärretyt tutkimustulokset, jotka 

ovat työn ominaispiirteiden ja niiden välisiä riippuvuuksia koskevat laadulliset ja mää-
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rälliset löydökset. Kolmas tyyppi tuottaa välitason analyysivälineitä, kuten käsitteitä ja 

malleja konkreettisen havaintoaineiston kytkemiseksi työtä koskevaan historialliseen 

hypoteesiin. Näiden välitason käsitteiden ja mallien merkitys on suurempi kuin ensim-

mäisen ja toisen tyypin tulosten merkitys. Kolmannen tyypin tuottamat analyysivälineitä 

työntekijät voivat käyttää oman toimintansa erittelyyn ja suunnitteluun. Nämä käsitteel-

liset työkalupakit voidaan muokata ja muuntaa muiden työprosessien analyyseja palve-

leviksi välineiksi. (Engeström 1995, 155.) 

Kehittävässä työntutkimuksessa tulosten yleistettävyys nähdään siten, että tutkimustu-

lokset yleistyvät käytännön toiminnassa, leviävät toimintajärjestelmässä uusina mallei-

na ja välineinä sekä saavat paikkansa samankaltaisissa toimintajärjestelmissä. Ajatus-

tavalle on tyypillistä se, että paikalliset löydökset ja laadulliset muutokset työssä leviä-

vät ja saavat kantavuutta pätevällä sisällöllään. Tutkimuksen tulokset eivät yleistyes-

sään säily muuttumattomina, vaan joutuvat kehittelyn kohteeksi siirtyessään uusiin olo-

suhteisiin. Täytyy kuitenkin tiedostaa, että paikallisten löydöksien perusteella tutkija 

tekee pitkälle meneviä yleistyksiä vain yhden työpaikan havaintojen ja kokemusten 

perusteella. (Engeström 1995, 155–157.) 

5.2 SHQS-laatuohjelma Medisiinisellä toimialueella 

Laatu-käsite on monitulkintainen ja sillä ymmärretään erilaisia asioita. Tässä opinnäyte-

työssä laatu tarkoittaa tuotteen kykyä täyttää asiakkaan/potilaan tarpeet tai vaatimuk-

set. Asiakas-/potilastarpeet sisältävät sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden, asiakkai-

den/potilaiden, asiakkaiden/potilaiden läheisten palveluun/hoitoon kohdistamat tarpeet 

ja odotukset. Laatua on myös toiminnan tavoitteen ja tuloksen vastaavuus. Laadunhal-

lintaan sisältyy myös suunnittelu, johtaminen, arviointi ja toiminnan kehittäminen. 

Suunnittelussa lähtötilanteen mittaustuloksia verrataan tavoitteisiin. Johtaminen on 

kehittämistä sekä näkemystä siitä, mitä päätetään lähteä parantamaan. Tuloksia arvi-

oidaan jatkuvasti ja verrataan tavoitteisiin. Toimintaa parannetaan ja muutetaan uusien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnassa johdetaan laatua ja uusi toimintamalli va-

kiinnutetaan osaksi käytännön työelämää. (Labquality 2018, Suomen Kuntaliitto 2011, 

5, 8.) 

Hoidon laatua koskevat säädökset velvoittavat noudattamaan ns. koululääketieteen 

hyviä käytäntöjä. Säädökset ovat julkista valtaa käyttävien elinten antamia yksipuolisia 

velvoittavia tahdonilmaisuja eli määräyksiä, joita ovat mm. lait, asetukset ja viran-
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omaismääräykset (Labquality 2018). Laissa on säännöksiä, jotka edellyttävät hoitotoi-

minnalta hyvää laatua. Ammattihenkilölain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön 

on ”ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä pe-

rusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti”. Lisäksi näitä hänen on pyrittävä 

jatkuvasti täydentämään. Potilasvahinkolaki määrittää korvattavaksi potilasvahingoksi 

ammattistandardin alittamisen. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994, 15§, 

Potilasvahinkolaki 1986, 2§, Suomen Kuntaliitto 2011, 7.) 

Terveydenhuollon laatuoppaassa todetaan, että jokaisen terveydenhuollon toimintayk-

sikön on laadittava laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma. Siinä tulee olla kirjattuna, 

miten heidän yksikössä laatua hallitaan ja potilasturvallisuutta toteutetaan. Yhteistyö 

sosiaalihuollon palvelujen kanssa tulee olla kirjattuna suunnitelmassa potilasturvalli-

suuden edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ohjaa, mitä suunnitelman 

tulee sisältää ja miten se laaditaan. Toimintayksiköllä tulee olla myös tieto siitä, millai-

sella tasolla on hankkimiensa palvelujen tuottajien laadunhallinta ja potilasturvallisuus. 

(Suomen Kuntaliitto 2011, 7.) 

Tässä kehittämisprojektissa aineisto saadaan toimeksiantajalta koulutuksen muodossa. 

Sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen ottaa Social and Health Quality Service (SHQS) -

laatuohjelma käyttöön. Käyttöönottoon liittyen sairaanhoitopiiri järjestää koulutusta ke-

väällä 2018. Koulutus aloitetaan Menetelmäkoulutuksella. Koulutukseen osallistuvat 

saavat käyttöoikeudet Labqualityn Laatuporttiin, jossa on arviointikriteeristö. Laatupor-

tin kriteeristön käyttö ja kopiointioikeus ovat vain sisäiseen käyttöön. Kehittämistason 

tehtävässä olennaista on hoitotyön kehittäminen, uuden tiedon luominen johtamiseen 

sekä terveysalan kehittäminen. Tämä edellyttää syvälle menevää kohteen analysoivaa 

otetta. Tässä kehittämisprojektissa kehittäjän on hallittava asiat myös ammatillisen asi-

antuntijuuden näkökulmasta. 
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Kuvio 4. SHQS-laatuohjelman vaiheet (Laaksonen ym. 2012, 55). 

 

 

Kehittämisprojektissa on olennaista, että kuvataan prosessin nykytila, tunnistetaan sii-

nä olevat pullonkaulat ja hukat, muodostetaan kehittämissuunnitelma ja projektin tavoi-

tetila. SHQS-laatuohjelma edellyttää, että keskeiset prosessit on kuvattu ja niitä kehite-

tään systemaattisesti. Se ei anna ohjetta siitä miten prosessit kuvataan. SHQS-

laatuohjelman vaiheet ovat kuvattu kuviossa 4. 

Organisaatioiden tärkein resurssi on henkilöstö ja sen osaaminen, jossa haasteena on 

sekä johtajaan että henkilöstöön kohdistuvien osaamisen tarpeiden jatkuva muuttumi-

nen ja laajeneminen. Esimiehen tulee kiinnittää huomiota niin omaan osaamiseensa, 

kuin henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Johtamisessa korostuvat 

osaamisen hankkiminen, hallitseminen sekä sen soveltaminen. (Niiranen, Seppänen-

Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 93.)  

SHQS-laatuohjelman tavoitteet ja vaiheet 

SHQS-kriteeristö on sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma, jonka tavoitteena on 

antaa tukea johtamisen ja prosessien jatkuvalle kehittämiselle. Sen taustalla on kan-

sainvälisen kattojärjestön ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) 

periaatteet. Suomessa SHQS:ä on käytetty 1990-luvun puolivälistä alkaen ja sitä ylläpi-

Kehittäminen 

Arviointi Vakiinnuttaminen 

Suunnittelu 
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tää Labquality Oy. SHQS ottaa huomioon suomalaisen sote-lainsäädännön, valtakun-

nalliset suositukset sekä hyvät hoitokäytännöt. Lisäksi se sisältää ISO 9001 -standardin 

keskeiset vaatimukset. Standardit on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoon sopiviksi. 

(Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 2018, Labquality 

2018, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

SHQS-laatuohjelma edistää laadunhallinnan vakiintumisen jokapäiväiseen työhön. Va-

kiinnuttamista edesauttaa koko henkilökunnan aktiivinen osallistuminen kehittämistyö-

hön. Laatuohjelma antaa rungon, jonka avulla strateginen johtaminen, toimintojen jär-

jestäminen ja asiakas-/potilasturvallisuus saavat selkeyttä. Toiminto on jatkuvan toi-

minnan osa tai yksittäinen vaihe, jossa toisiinsa liittyvät tehtävät toteutuvat aina uudel-

leen samansisältöisinä. SHQS:n arviointikriteeristössä potilaalla tarkoitetaan tervey-

denhuollon toimintayksikössä hoidossa olevaa henkilöä. Laatuohjelma tuo selkeyttä 

arjen rutiineihin. Lisäksi se antaa ohjeet ja työkalut prosessien ohjaamiseen, oman toi-

minnan laadun arviointiin sekä jatkuvaan omatoimiseen kehittämiseen. Laatutyön edis-

tyessä onnistumista voidaan arvioida sisäisillä auditoinneilla. (Labquality 2018, Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, Lehmuskoski 2005, 114, Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiiri 2018.) 

SHQS:n arviointikriteeristössä asiakas tarkoittaa palvelujen ostajaa tai käyttäjää, joka 

voi olla joko ulkoinen tai sisäinen. Asiakas/potilasturvallisuuskulttuuri sisältää asiakkai-

den/potilaiden turvallista palvelua/hoitoa edistävän systemaattisen toimintatavan ja sitä 

tukevan johtamisen sekä arvot ja asenteet. Arvot ovat yleisiä, melko pysyviä käsityksiä 

tavoiteltavasta ja haluttavasta asiantilasta. Arvot sovitaan yhdessä ja ne ohjaavat toi-

mintaa sekä valintoja. (Labquality 2018.) Asenne tarkoittaa palveluhenkilöstön asennoi-

tumista asiakkaaseen/potilaaseen (Brady ja Cronin 2001, 34–35). Palvelun laatu on 

asenteen kaltainen (Cronin ja Taylor 1992, 58). 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (2018) strategialuonnoksessa vuosille 2019–2020 

toiminnan arvot ovat potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö, kestävä 

kehitys sekä uudistuva toiminta ja osaaminen. Potilaalla on terveydentilaa koskevia 

ongelmia, jolloin hän on toiminnan lähtökohta ja kohde kaikessa, mitä tehdään. Yhden-

vertaisuus tulee esiin potilaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kohtelussa, 

jossa otetaan huomioon toiminnan sisällölliset, alueelliset ja kielelliset näkökohdat. 

Mission, vision ja strategisten tavoitteiden toteutumisen mahdollistaa hyvinvoiva henki-

löstö. Kestävä kehitys käsittää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kes-

tävän toiminnan, johon sisältyy talouden tasapaino. Toiminnan jatkuva parantaminen ja 
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positiivinen suhtautuminen muutokseen ovat uudistuvan toiminnan ja osaamisen taus-

talla. (Lehmuskoski 2005, 93, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Potilasturvallisuuskulttuuri on potilaiden turvallista palvelua ja hoitoa edistävä järjestel-

mällinen toimintatapa. Johtaminen tukee sitä, samoin kuin arvot ja asenteet. Potilastur-

vallisuuskulttuuri sisältää myös riskien arvioinnin, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet 

sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. Riskien arviointi on kokonaisprosessi, joka kat-

taa tunnistamisen, analyysin ja merkityksen arvioinnin. (Labquality 2018.) 

SHQS-laatuohjelman ydin muodostuu kriteereistä, joka mahdollistaa toiminnan arvioin-

nin ja toiminnan kehittämiskohteiden luomisen. SHQS:n keskeinen sisältö on johtami-

nen, voimavarojen hallinta, prosessien hallinta sekä arviointi ja kehittäminen. Johtami-

nen sisältää strategisen suunnittelun, johtamisjärjestelmän, turvallisuusjohtamisen, 

tietojen hallinnan, asiakas-/potilasturvallisuuden, laadunhallinnan ohjauksen sekä toi-

minnan suunnittelun ja seurannan. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan johtamisen työ-

välinettä, jolla varmistetaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja se sisältää 

organisaation vastuiden määrittelyn, organisointitavasta sopimisen sekä organisaation 

johtamiskäytännöt. Voimavarojen hallinnassa on henkilöstösuunnittelu, tilat, osaamisen 

ja kehittymisen varmistaminen sekä laitteet ja tarvikkeet. (Labquality 2018, Lapin sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Prosessien hallinta sisältää palvelujen tuotteistuksen, hinnoittelun ja palvelutarjonnan 

suunnittelun. Tuotteistus on palvelujen asiakas-/potilaslähtöistä kehittämistä, jossa asi-

akkaille/potilaille tarjottavien palvelujen tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, 

hinta tai muut ominaisuudet määritellään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Lisäksi 

siihen kuuluvat palvelujen ja tuotteiden hankinta, prosessien ohjaaminen ja kehittämi-

nen, kehittämistoiminta, asiakkaan/potilaan oikeudet, palvelun tarpeen arviointi ja saa-

tavuus, asiakkaan/potilaan palvelu sekä asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon päättymi-

nen. Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan projektitoimintaa, joka on suunnitelmallinen, 

ohjattu ja raportoitu toiminta tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi. (Labquality 2018, 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Arviointi ja kehittäminen sisältävät tyytyväisyyden, voimavarat, prosessien toimivuuden 

ja vaikuttavuuden, suorituskyvyn ja tuloksellisuuden, SHQS itsearvioinnit, sisäiset arvi-

oinnit (auditoinnit), poikkeamien hallinnan, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet, vertai-

lukehittämisen sekä yhteiset kokoukset. Sisäinen auditointi on suunnitelmallinen ja 

määrävälein tehtävä rajatun osa-alueen arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa vah-
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vuuksia ja kehittämiskohteita. Poikkeama on suunnitellusta tai sovitusta poikkeava ta-

pahtuma eli ero vaatimuksen ja toteutuneen välillä. Korjaavan toimenpiteen tarkoituk-

sena on poistaa todetun poikkeavuuden, virheen tai muun epäsuotavan tilanteen syyt 

ja näin estää tilanteen toistuminen. Ehkäisevä toimenpide on toimenpide, jonka tarkoi-

tuksena on poistaa mahdollisen poikkeavuuden, virheen tai muun epäsuotavan tilan-

teen syyt, jotta tilanne ei toteutuisi. Vertailukehittämisessä verrataan omaa toimintaa 

toisten toimintaan. Yleisintä on verrata parhaaseen vastaavaan käytäntöön ja perus-

idea on oman toiminnan kriittinen arviointi ja toisilta oppiminen. Auditointien perusteella 

havaitaan ovatko yksikölle asetetut vaatimukset täytetty ja tarvittaessa toimintaa kehite-

tään. (Labquality 2018, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, Lehmuskoski 2005, 

47, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Sisäisen auditoinnin toteuttaa auditointitoimintaan koulutettu oman organisaation työn-

tekijä, joka ei itse osallistu arvioitavaan toimintaan. Ulkoinen auditointi toteutetaan koko 

SHQS-laatuohjelman käyttöönoton jälkeen. Ulkoisen auditoinnin tekee Labqualitystä 

tiimi, joka koostuu asiantuntijoista. He arvioivat organisaation johtamista ja prosesseja 

SHQS-laatukriteeristön mukaisesti. Hyväksytysti suoritetun auditoinnin jälkeen organi-

saatio voi hakea itselleen SHQS-laaduntunnustus. Laaduntunnustus on osoitus siitä, 

että toiminta on korkeatasoista ja laadukasta. Laaduntunnustus on voimassa kolme 

vuotta. (Labquality 2018, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

Medisiinisen toimialueen kliinisen hoitotyön asiantuntija on mukana Sympa HR -

järjestelmän osaamiskarttojen laatimisessa. Sympa HR – järjestelmä antaa henkilö-

kunnan koulutuksiin osallistumistilastot ja osaamiskartoitukset. Eri osaamisalueiden 

määriä seuraamalla voidaan varautua ennakoidusti uusiin rekrytointitarpeisiin ja ylläpi-

detään työyhteisöjen hyvinvointia. SHQS-laatuohjelman mukaisesti laadittu hoitohenki-

lökunnan osaamiskartta tulee jatkossa palvelemaan Medisiinisen toimialuetta, sen pro-

sesseja, kehittämistyötä ja perehdytystä. Medisiinisen toimialueen ylihoitaja ja laatu-

koordinaattori ovat järjestämässä SHQS-laadunhallintajärjestelmän koulutuksia Tyksis-

sä. Medisiiniseltä toimialueelta ensimmäiseen SHQS-menetelmäkoulutuskierrokseen 

keväällä 2018 osallistui 14 henkilöä. Yhteensä Tyksistä koulutukseen pääsee vuonna 

2018 osallistumaan 40 henkilöä. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 

MEKO-kurssi (MenetelmäKoulutus) on tarkoitettu yksiköiden laatuvastaaville sekä laa-

dunhallintatyötä koordinoiville henkilöille. Kurssi on kaksipäiväinen. Ensimmäisen ja 

toisen päivän välissä osallistujat tekevät itsearviointiharjoituksen. Ensimmäinen kurssi 

pidettiin 13.3.2018 ja 8.5.2018. Kurssi oli tarkoitettu ensimmäisessä aallossa mukaan 
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lähteville yksiköille. Oli tärkeää, että nämä yksiköt pääsivät hyvin liikkeelle heti alusta 

alkaen. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) 
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6 KEHITTÄMISPROJEKTIN TARKOITUS JA TUOTOS 

Kehittämisprojektissa tarkastellaan Medisiinisen toimialueen laatujärjestelmää osaami-

sen näkökulmasta SHQS-laatuohjelman mukaisesti. Kuvaus tehdään organisaatiota-

solla, prosessien tasolla ja yksilötasolla. Kehittämisprojektin tasot on kuvattu kuviossa 

5. Tuotoksena on Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan yleinen osaamiskartta. 

 

 

 

Kuvio 5. Kehittämisprojektin tasot Medisiinisellä toimialueella. 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin vaikuttavat uudistuva lainsäädäntö, 

rahoituksen haasteet sekä asiakas-/potilastarpeiden kehittyminen. Lisäksi uusi tekno-

logia tulee aikaisempaa enemmän osaksi sote-toimialaa ja luo luoville organisaatioille 

uudentyyppisiä kilpailuetuja. Kiristyvä taloustilanne sekä nouseva palveluiden kysytä 

laittavat organisaatiot etsimään uusia keinoja siihen, miten toimintaa tehostetaan ja 

kustannuksia karsitaan. (Deloitte 2018.) 

 

 

 

 

 

 
Medisiinisen toimialueen johto: 

resurssien hallinta osaamisen näkökulmasta 

Esimiehet:  
keskeiset prosessit osaamisen näkökulmasta 

Henkilöstö: 
osaamiskartta 
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7 KÄYTÄNNÖN KUVAUS 

Kehittämisprojekti käynnistyi tammikuussa 2018, kun ryhdyttiin selvittelemään opinnäy-

tetyön tekemisen mahdollisuutta työntekijän organisaatioon. Keskustelua opinnäyte-

työn aiheesta käytiin sekä yksikön että organisaation tasolla. Hoitotyön kehittämispal-

veluista toivottiin keskeneräisen osaamiskartan viimeistelyä. Helmikuussa määritettiin 

opinnäytetyön aihe ja sovittiin Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamis-

kartan viimeistelystä. Valmis osaamiskartta noudattaa sairaanhoitopiiriin käyttöön otet-

tavaa laatuohjelmaa ja sen viedään Sympa HR – järjestelmään. Kuviossa 6 on opin-

näytetyön ja kehittämisprojektin etenemisen aikataulu. 

Kehittämisprojektin alussa perehtyminen SHQS-laatuohjelmaan alkoi hakeutumalla 

koulutukseen. Laatuohjelman käyttöönotto Tyksissä käynnistyi maaliskuussa, kun oli 

ensimmäinen MEKO-koulutuspäivä sairaanhoitopiirin Kantasairaalan alueella. Siinä 

tavoitteena oli laadunhallintajärjestelmän rakentaminen. Aihe sisältää tutustumisen 

laadunhallinnan pääperiaatteisiin, kokonaiskuvan saamisen SHQS-laatuohjelmasta ja – 

arviointikriteeristöstä sekä näkemyksen muodostamisen laatuohjelman käytöstä orga-

nisaation itsearvioinnissa ja laadun kehittämisessä. Ensimmäisen koulutuspäivän oh-

jelma rakentui sosiaali- ja terveyspalvelujen SHQS-laatuohjelman ymmärtämisestä 

toiminnan ohjauksen viitekehyksenä ja laadunhallintamenetelmänä. Toisessa koulu-

tuspäivässä purettiin itsearviointitehtävät ja jatkettiin kehittämisen teemalla. Myös laa-

duntunnustuksen välttämättömät edellytykset käytiin läpi. Organisaatio velvoitti koulu-

tuksen käyneet auttamaan, kouluttamaan ja ohjaamaan muuta henkilöstöä laadunhal-

lintajärjestelmään liittyen. Maaliskuun ja toukokuun koulutuspäivien välissä koulutuk-

seen osallistuja teki itsearviointiharjoituksen omaan yksikköönsä.  

Maaliskuussa oli opinnäytetyöni seminaari koululla. Seminaarissa opinnäytetyöni me-

todi ja tavoite tarkentuivat. Opinnäytetyön toimeksiantosopimus on allekirjoitettu 

5.3.2018 opinnäytetyön tekijän toimesta, toimeksiantajaorganisaation puolesta vs. yli-

hoitaja ja 28.3.2018 Turun ammattikorkeakoulun puolesta koulutusvastaava. Opinnäy-

tetyön ohjaajia toimeksiantajaorganisaatiosta tuli kaksi, joista toinen ohjaa teoriaosuut-

ta SHQS-laatuohjelman näkökulmasta ja toinen osaamiskarttaa sairaanhoitopiirin ai-

kaisempien osaamiskarttojen mukaisesti.  
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Kuvio 6. Opinnäytetyön ja kehittämisprojektin aikataulu. 

Joulukuu 2018 

Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan 
osaamiskartta saadaan käyttöön 13.12. 

Opinnäytetyön viimeistely 

Lokakuu ja marraskuu 2018 

Opinnäytetyön kirjoittamista 

Syyskuu 2018 

Projektiryhmän ehdotuksia osaamiskartan 
kehittämiseen 10.-16.9. 

Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan 
osaamiskartta valmis 30.9. 

Elokuu 2018 

Projektiryhmän kokous 29.8. 
Projektiryhmän ehdotuksia osaamiskartan 

kehittämiseen 30.8. 

Heinäkuu 2018 

Osaamiskartan kehittämistä ja kirjoittamista 

Kesäkuu 2018 

Projektiryhmän ehdotuksia osaamiskartan kehittämiseen 27.6. 

Toukokuu 2018 

Osaamiskartan 
työstäminen alkaa 2.5. 

SHQS-laatu-
ohjelmakoulutus 8.5. 

Tapaaminen työn 
ohjaajien kanssa 9.5. 

Projektiryhmän kokous 
29.5. 

Huhtikuu 2018 

Itsearviointikysely 2. 
Työlääketieteen klinikassa 4.4.  

Itsearviointikeskustelu 1. 
Työlääketieteen klinikassa 5.4. 

Itsearviointikeskustelu 2. 
Työlääketieteen klinikassa 12.4. 

Maaliskuu 2018 

SHQS-laatuohjelmakoulutus 13.3. 
Itsearviointikysely 1.  Työlääketieteen klinikassa 

19.3. 

Helmikuu 2018 

Opinnäytetyön aihe varmistuu 

Tammikuu 2018 

Opinnäytetyön aiheen kartoitus 
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7.1 Ensimmäinen työhypoteesi: Puuttuvan osaamiskartan kehittäminen käyttöön 

Ensimmäinen työhypoteesi tulee osaamiskartan kehityshistorian analyysistä. Analyysiä 

teimme yhdessä kliinisen hoitotyön asiantuntijan kanssa. Hänellä oli tietoa osaamiskar-

tan aikaisemmista vaiheista, joita opinnäytetyössä otettiin huomioon. Uusi toimintamalli 

työstetään aikaisemman toiminnan sisällä ratkaisuksi osaamiskartan ristiriitoihin. Mer-

kittävänä asiana uuden toimintamallin luomisessa on opinnäytetyön tekijän ulkopuoli-

nen rooli osastonhoitajien keskuudessa. Näin työn tekijä näkee jokaisen osaamisalu-

een yhtä tärkeänä ja arvokkaana. Myös osaamisalueiden määrittelyssä on ulkopuoli-

suus apuna, kun osaamiskarttaan valittujen alueiden perusteet ovat kaikille osastoille 

samat.  

SHQS-laatuohjelmaan perehtyminen käytännössä tapahtui Medisiinisen toimialueen 

Työlääketieteen klinikalla. Ensimmäinen työhypoteesi oli puuttuvan Medisiinisen toimi-

alueen hoitohenkilökunnan yleisen osaamiskartan puuttuminen ja sen kehittäminen 

SHQS-laatuohjelman mukaisesti käyttöön. Ensimmäinen MEKO-koulutuspäivä oli maa-

liskuussa, josta alkoi laatuohjelman mukainen itsearviointi Webropol-kyselyllä Työlää-

ketieteen klinikan henkilökunnalle. Webropol on kyselytyökalu online-kyselytutkimusten 

tekoon. Sen raportointityökalu antaa automaattiset raportit sekä monipuoliset tulosten 

tarkastelutoiminnot. Kyselylomakkeen luominen oli nopeaa, kun kysely rakentui SHQS-

kriteeristöön. Kyselykutsut lähetettiin sähköpostitse kaikille Työlääketieteen klinikan 

työntekijöille. (Webropol 2018.)  

Työlääketieteen klinikan koko henkilökunnalle lähetettiin sähköpostiin linkki Webropol-

kyselyyn, joka oli Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mu-

kainen. Labquality Oy:llä on käytettävän kriteeristön copyright-oikeudet ainoana Suo-

messa (Labquality 2018). Tämän vuoksi Työlääketieteen klinikan henkilökunnalle tehty-

jä Webropol-kyselyjä ei ole liitteenä. Kehittämistyön etenemistä kuvataan kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Puuttuvan Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan kehit-
tämistyön aikataulu ensimmäisessä työhypoteesissa. 

 

 

Ensimmäisessä kyselyssä kohteena oli selvittää SHQS-laatuohjelman yksikkö- ja pro-

sessikriteeristön Voimavarojen ja Prosessien hallintaa Työlääketieteen klinikalla. Voi-

mavarojen hallinta sisältää henkilöstösuunnittelun, osaamisen ja kehittämisen varmis-

tamisen, tilat sekä laitteet ja tarvikkeet. Prosessien hallintaan kuuluvat palvelujen tuot-

teistuksen, hinnoittelun ja palvelutarjonnan suunnittelu, palveluiden ja tuotteiden han-

kinta, prosessien ohjaaminen ja kehittäminen, kehittämistoiminta, asiakkaan/potilaan 

13.3. 
•Ensimmäinen MEKO-koulutuspäivä 

19.3. 

•SHQS-laatuohjelman mukainen 1. itsearviointikysely Työlääketieteen 
klinikan henkilökunnalle. Aiheena olivat voimavarojen sekä prosessien 
hallinta. Webropol-kysely (n=7) 

4.4. 

•SHQS-laatuohjelman mukainen 2. itsearviointikysely Työlääketieteen 
klinikan henkilökunnalle. Aiheena olivat johtaminen sekä arviointi ja 
kehittäminen. Webropol-kysely (n=7) 

5.4. 
• Itsearvioinnin 1. tuloksista keskustelu Työlääketieteen klinikan 
henkilökunnan kanssa, kyselyyn vastasi n=6 

12.4. 
• Itsearvioinnin 2. tuloksista keskustelu Työlääketieteen klinikan 
henkilökunnan kanssa, kyselyyn vastasi n=4 

2.5. 
•Osaamiskartan ohjaajan tapaaminen 

8.5. 
•Toinen MEKO-koulutus-päivä 

9.5. 
•Teoriaosuuden ja osaamiskartan ohjaajien yhteistapaaminen 
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oikeudet, palvelun/hoidon tarpeen arviointi ja saatavuus, asiakkaan/potilaan palve-

lu/hoito sekä asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon päättyminen. Vastausvaihtoehtoina 

olivat kriteeristön mukaiset seitsemän eri kohtaa. Itsearviointi käytiin läpi koko Työlää-

ketieteen klinikan henkilökunnan kanssa keskustellen huhtikuun alussa. Keskustelun 

aikana täytettiin Laatuporttiin Itsearviointi näiltä osin. Kyselyn vastauksien läpikäyntiin 

sekä Laatuportin esittämiseen ja täyttämiseen varattu ajankohta ilmoitettiin samassa 

sähköpostissa, missä oli linkki kyselylomakkeeseen. Kyselyyn vastaajilla oli mahdolli-

suus käyttää Labqualityn yksikkö- ja prosessikriteeristöä täyttäessään kyselylomaketta.  

Ensimmäiseen kyselyyn vastasi kuusi Työlääketieteen klinikan työntekijää. Työyhteisö 

on moniammatillinen, joten vastauksensa antoivat klinikan erikoislääkärit, sairaanhoita-

jat ja osastosihteerit. Webropol-ohjelma antaa kysymyksien vastauksista määrän, kes-

kiarvon, keskiarvon luottamusvälin, mediaanin ja keskihajonnan. Nämä tiedot olivat 

käytännössä haasteellisempia hyödynnettäviä arviointitilaisuudessa. Selkeämmän ku-

van vastaajien mielipiteistä antoi taulukko, jossa oli näkyvissä vastausvaihtoehdon 

kohdalla sen valinneiden vastaajien lukumäärä.  

Työlääketieteen klinikan henkilökunnan itsearviointikeskusteluun ja Laatuportin täyttä-

miseen oli varattu aikaa kaksi tuntia. Aika oli varattu sen mukaan, että minkä verran 

voidaan aikaa käyttää muuhun poliklinikan toimintaan sopivana. Alusta lähtien varattu 

aika tiedostettiin hyvin lyhyeksi. Tämän vuoksi ja keskustelun nopeuttamiseksi henkilö-

kunnalle järjestettiin aikaa kyselyyn vastaamiseen. Kysymyksiin perehtyessä työntekijät 

myös tutustuivat SHQS-laatujärjestelmään. Keskustelun sujuvaan etenemiseen valmis-

tauduttiin valitsemalla kehittämisprojektin tekijä sihteeriksi ja vastuualuejohtaja puheen-

johtajaksi.   

Toinen Webropol-kysely toteutettiin Työlääketieteen klinikan henkilökunnalle huhti-

kuussa. Tässä kyselyssä oli mukana SHQS-laatuohjelman kohdat Johtaminen sekä 

Arviointi ja kehittäminen. Johtaminen sisältää strategisen suunnittelun, johtamisjärjes-

telmän, toiminnan suunnittelun ja seurannan, turvallisuusjohtamisen, tietojen hallinnan, 

asiakas-/potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan ohjauksen. Arviointi ja kehittämi-

nen ovat yksi kokonaisuus. Kyselyn vastaukset käytiin läpi, niistä keskusteltiin ja täytet-

tiin Laatuporttiin itsearviointi. Kyselylomakkeen linkin sisältävässä sähköpostissa oli 

myös ilmoitettu Laatuportin täyttämiseen varattu ajankohta. Kyselyyn vastaajilla oli 

edelleen mahdollisuus käyttää Labqualityn yksikkö- ja prosessikriteeristöä täyttäessään 

kyselylomaketta.  
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Toiseen kyselyyn saatiin vastaukset neljältä Työlääketieteen klinikan työntekijältä. Täl-

läkin kerralla keskustelun pohjana ja nopeuttamiseksi käytettiin Webropol-ohjelmasta 

taulukkoa, jossa oli näkyvissä vastausvaihtoehdon kohdalla sen valinneiden vastaajien 

lukumäärä. Itsearviointikeskusteluun ja Laatuportin täyttämiseen oli varattu tälläkin ker-

taa kaksi tuntia. Laatuportin itsearviointia täyttäessä roolia vaihtoivat sihteeri ja puheen-

johtaja, jolloin kehittämisprojektintehtävän tekijä toimi puheenjohtajana ja vastuu-

aluejohtaja sihteerinä.   

Toukokuun alussa oli tapaaminen osaamiskartan ohjaajan kliinisen hoitotyön asiantun-

tijan kanssa. Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskarttaa on tehty 

aikaisemmin, mutta se ei ole valmistunut. Opinnäytetyön tekijä sai käyttöönsä osaa-

miskartan sen hetkisen version. Lisäksi tätä luonnosta olivat kommentoineet Medisiini-

sen toimialueen sekä osastonhoitajat että hoitohenkilökunnan varahenkilöt. Näillä tie-

doilla hoitohenkilökunnan osaamiskarttaa lähdettiin työstämään. Molempien ryhmien 

kommentit otettiin huomioon, kun yhdenmukaistettiin tekstiä eri osaamisalueilla. Sana-

muotoja myös muokattiin syöpäklinikan ja naistenklinikan osaamiskarttojen avulla. 

Toukokuussa oli toinen MEKO-koulutuspäivä. Siinä tavoitteena oli syventää arviointikri-

teeristön tuntemusta ja käyttöä itsearviointivälineenä. Näin saatiin lisävalmiuksia käyt-

tää itsearvioinnin tuloksia organisaation ja yksikön kehittämisessä ja jatkuvassa laadun 

parantamisessa. Päivän jälkeen osallistujilla oli valmiudet ohjata oman organisaation ja 

yksikön työntekijöitä SHQS-laatuohjelman käytössä. Koulutuskokonaisuuden jälkeen 

osallistuja tietää auditointiin vaadittavat järjestelyt ja osaa valmentaa omaa organisaa-

tiota ja yksikköä auditointiin.  

Opinnäytetyön teoriaosuuden ohjaajan apulaisosastonhoitaja ja laatuvastaavan kanssa 

oli tapaaminen toukokuun alussa. Ennen tapaamista opinnäytetyö oli lähetetty hänelle 

luettavaksi. Teoriaosuutta oli kirjoitettu pitkälle ja tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten 

opinnäytetyö teoriaosuudeltaan sidotaan Medisiinisen toimialueen strategiaan. Juuri 

ennen tapaamista laatuvastaava oli saanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strate-

gia vuosille 2019–2020 luonnoksen. Ohjaustilanteessa kävimme läpi, miten SHQS-

laatuohjelma ja osaamiskartta näkyvät myös tulevassa strategiassa. Ohjauksen jälkeen 

teoriaosuuteen lisättiin strategiassa näkyviä kohtia, jotta ristiriitojen ratkaisuksi esite-

tään uutta toimintamallia. Opinnäytetyössä näkyy uuden toimintamallin luomisprosessin 

analyysi. 
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7.2 Toinen työhypoteesi: Osaamiskartan kehittäminen projektissa 

Toinen työhypoteesi on lähikehityksen vyöhykkeessä tapahtuva eri osaamisalueiden 

kuvaus. Osaamisalueita oli kuvattu, mutta hyvin tarkasti jokaiselta eri erikoisalueelta. 

Projektissa osaamisalueita vähennettiin ja kuvauksia yhdenmukaistettiin. Hypoteesia 

rikastettiin ja testattiin kesän aikana, kun osastonhoitajat ottivat osastoiltaan mukaan 

myös muita työntekijöitä osaamiskartan viimeistelyyn. Uusi toimintamalli osaamiskar-

taksi rakentuu ristiriitojen ratkaisemiseksi. Kehittämistyön etenemistä kuvataan kuvios-

sa 8. 

 

 

 

Kuvio 8. Puuttuvan Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan kehit-
tämistyön aikataulu toisessa työhypoteesissa. 

 

 

Toukokuun lopussa oli kokous Medisiinisen toimialueen osastonhoitajien, projektiryh-

män, kanssa. Kokouksen kutsui koolle kliininen asiantuntija, koska hänellä oli tiedossa 

tämän osaamiskartan alueen osastonhoitajat. Kokoukseen osallistui kuusi osallistujaa 

opinnäytetyön tekijän lisäksi. Kokouksen osallistujamäärä oli sopiva tehokkaaseen 

työskentelyyn, kun Ristikankaan ja Rinteen (2014, 211) mukaan tehokkain ryhmän ko-

29.5. 

•Projektiryhmän kokous (n=6) 

30.5.-27.6. 

•Projektiryhmän jäsenet keskustelivat 
osaamisalueista omissa 

yksiköissään 
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ko on viidestä seitsemään henkilöä. Kokouksessa opinnäytetyön tekijä esittäytyi ja ker-

toi aikataulusta. Kaikilla osallistujilla oli tarve saada hoitohenkilökunnan osaamiskartta 

mahdollisimman nopeasti käyttöön. Kokouksessa he saivat tiedon, että opinnäytetyö 

valmistuu syksyllä 2018 ja sen jälkeen hoitohenkilökunnan osaamiskartta kirjataan 

Sympa HR – järjestelmään. Yhteisesti todettiin, että osaamiskartan päivittäminen ja 

ylläpito ovat jatkuvaa myös käyttöönoton jälkeen. 

Projektiryhmän jäsenet kertoivat, että Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan 

osaamiskarttaa tarvitaan käyttöön. Osaamisalueiden määrittäminen yksiselitteisesti 

koettiin vaikeaksi ja haluttiin mukaan oman yksikön näkemys keskeisistä osaamisalu-

eista. Projektiryhmän jäsenet keskustelivat yksikössään moniammatillisesti, jotta 

osaamiskarttaan saatiin näkyviin kaikkien ammattiryhmien näkemys osaamisalueista. 

Tämän vuoksi kokouksen jälkeen sovittiin, että ehdotukset ja kommentit osaamiskar-

tasta lähetetään kehittämisprojektin tekijälle sähköpostitse kesäkuun aikana. 

7.3 Kolmas työhypoteesi: Osaamiskartan kehittäminen valmiiksi käyttöön 

Uuden toimintamallin suunnittelun tukeminen ja analyysi on usein pitkä prosessi. Tässä 

opinnäytetyössä prosessia nopeutti se, että hoitohenkilökunnan osaamiskarttoja on jo 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tehty muiden toimialueiden toimesta aikaisem-

min. Myös tämä Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta on ollut 

suunnittelukeskusteluissa jo aikaisemmin ja siihen oli tehty runko, joka opinnäytetyössä 

saatettiin valmiiksi ja käyttöön. Kolmas työhypoteesi nousee osaamiskartan osaamis-

kohtien ratkaisusta, jolloin uusi ja käyttöön otettava osaamiskartta muodostuu. Kolmas 

työhypoteesi oli valmis Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan yleinen osaamis-

kartta. Kehittämistyön etenemistä kuvataan kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Puuttuvan Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan kehit-
tämistyön aikataulu kolmannessa työhypoteesissa. 

 

 

Keuhko- ja reumasairauksien osastonhoitaja ja keuhkosairauksien apulaisosastonhoi-

taja työstivät hoitohenkilökunnan osaamiskarttaa keuhkosairauksien vuodeosaston 

osalta ja antoivat muutosehdotuksensa kesäkuun lopussa. Muutosehdotukset otettiin 

huomioon osaamiskartassa. Suurin muutos oli keuhkosairauksien osaamisen tarve 

muissa yksiköissä – otsikon lisääminen hoitohenkilökunnan osaamiskarttaan. 

27.6. 

•Muutos-ehdotukset osaamiskarttaan (n=1) 

29.8. 

•Projektiryhmän kokous (n=8) 

30.8. 

•Muutosehdotukset osaamiskarttaan (n=1) 

10.–16.9. 

•Osaamiskartan kommentointi sähköpostitse 
(n=3) 

30.9. 

•Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan 
osaamiskartta valmis 
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Osaamiskarttaa työstettiin projektiryhmän kokouksessa elokuun lopussa, jossa oli kah-

deksan osallistujaa Medisiinisen toimialueen erikoisaloilta opinnäytetyön tekijän lisäksi. 

Osaamiskarttaa karsittiin edelleen ja yhdisteltiin samankaltaisia asioita yhteen osaa-

miskohtaan. Tässä kokouksessa näkyi uutena se, että osaamiskartan rakennetta ja 

järjestystä haluttiin muuttaa. Kehittämisprojektissa osaamiskartan alun yleisiä osaa-

misalueita järjestettiin kirjaamisen mukaiseen järjestykseen. Lisäksi sairaalahy-

gieniaosaamisen kokonaisuutta laajennettiin, koska sen merkitys haluttiin vahvemmin 

näkyviin hoitotyössä.  

Kokouksen jälkeen kehittämisprojektin tekijä sai ehdotuksia osaamiskartan muokkaa-

miseen elokuun loppuun mennessä. Kokouksessa päätettiin, että sähköpostitse toteu-

tettavan kommenttikierroksen jälkeen osaamiskartta otetaan käyttöön. Saadun palaut-

teen mukaan Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskarttaan lisättiin 

otsikoita, yleiset osaamiset järjestettiin kirjaamisrunkoon perustuvaksi sekä Reumato-

logian ja immunologian osaamisalueet tarkennettiin. Lisätyt otsikot ovat Eettinen 

osaaminen, Kirjaaminen ja raportointi -osaaminen, Lääke-, neste- ja kivunhoito-

osaaminen sekä Ohjausosaaminen. Reumatologian ja kliinisen immunologian osaami-

seen saatiin osastonhoitajalta selkeämmät osaamisalueet, jotka olivat laadittu yhdessä 

osaston lääkäreiden kanssa.  

Esitettyjen ehdotusten mukaan ottamisen jälkeen Medisiinisen toimialueen hoitohenki-

lökunnan osaamiskartta lähetettiin kokoukseen osallistujille sähköpostitse kommentoi-

tavaksi. Kommentointiin annettiin aikaa viikko. Syyskuussa viikon aikana saatiin kolme 

kommenttia, joista ensimmäisessä oli korjausehdotuksia ja kaksi muuta tukivat annettu-

ja kommentteja. Lisäksi kolmannessa sähköpostissa ohjattiin yhdistämään vuodeosas-

ton ja poliklinikan hoitotyön osaamisalueet yhteen. Näin jokaisella erikoisalalla on yh-

denmukaisesti kirjattu osaaminen näkyviin. Annettujen kommenttien pohjalta osaamis-

karttaan tehtiin muutokset. Tämä syyskuun lopussa valmistunut Medisiinisen toimialu-

een hoitohenkilökunnan osaamiskartan versio on nyt se, joka otetaan käyttöön Medisii-

nisellä toimialueella ja palautteen perusteella tehdään tarvittavia muutoksia.  

Uuden toimintamallin, hoitohenkilökunnan osaamiskartan, käyttöönottoon liittyy ristirii-

toja. Uusi toimintamalli on laadullisesti uusi kokonaisuus, jonka ytimenä on uusi käsitys 

työn kohteesta eli siitä, mitä työssä tuotetaan ja miksi. Osaamiskartan uudelleenhah-

mottamiseen perustuu uuden toimintamallin motivoiva voima. Uuden osaamiskartan 

muodostamisessa hyödynnettiin muiden toimintajärjestelmien käytännöstä tai kirjalli-

suudesta löydettäviä esikuvia. Lisäksi muodostamisessa hyödynnettiin työyhteisön 
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kulttuurissa kehkeytyneitä visioita tai suunnitelmia toimintajärjestelmien tulevaisuudes-

ta. Ratkaiseva merkitys on työyhteisön suorittamalla oman toimintansa ristiriitojen ana-

lyysilla.  

7.4 Osaamiskartta Sympa HR -järjestelmään 

Uuden toimintamallin soveltaminen ja yleistäminen tarkoittaa edellisessä vaiheessa 

ideoiden ja suunnitelmien tasolla luodun toimintamallin ottamista käyttöön arkityössä. 

Medisiinisen hoitohenkilökunnan osaamiskartta otetaan käyttöön koko toimintajärjes-

telmää koskevana muutoksena, kun se viedään Sympa HR – järjestelmään syksyllä 

2018. Tässä vaiheessa syntyy usein muutosvastarintaa, joka ilmentää ristiriitoja enti-

sen toimintatavan ja uuden toimintamallin välillä. Ristiriitojen ratkominen käytännössä 

johtaa uuden toimintamallin muuttumiseen kompromissien, perääntymisen sekä uusien 

suunniteltujen omaperäisten ja radikaalien oivalluksien ja käytännön ratkaisujen kautta.  

Kehittämisprojektin tuotos eli Medisiinisen hoitohenkilökunnan osaamiskartta siirrettiin 

Sympa HR – järjestelmään kehittämisprojektin lopuksi joulukuussa 2018. Valmiin ja 

käyttöön tulevan Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan Sympa 

HR -järjestelmään vie Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstösihteeri. Uusi 

TO5-kartta1: sis, aku, endo, gastro, rauma, iho, infektio – osaamiskartta on ollut käy-

tössä joulukuun 13. päivän jälkeen. 

Kehityskeskusteluissa osaamiskartoitus antaa esimiehelle luontevan tilanteen ja näkö-

kulman Sympa HR -järjestelmässä, miten työntekijän osaamista voidaan kehittää. 

Myös vahva erityisosaaminen tulee esimiehen tietoon ja näin hän voi paremmin johtaa 

työntekijän osaamista koko työyhteisön hyödyksi. Johtaessaan esimiehen tulee ottaa 

huomioon yksittäisen työntekijän osaaminen osana työyhteisöä. Osaamiskartoitukses-

sa on olennaista työntekijän oma rooli oman osaamisen tunnistamisessa. Työn osaa-

mista arvioidaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osaamiskartoissa kuudella eri 

tasolla, jotka ovat 1) ei edellytä osaamista, 2) perehtyvä, 3) suoriutuva, 4) pätevä, 5) 

erityisosaaja ja 6) asiantuntija.  
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan kehittämisprojektin taus-

talla oli työelämälähtöinen kehittämistarve, jota varten kehittämistehtävä toteutettiin. 

Kehitettyä osaamiskarttaa tullaan hyödyntämään Medisiinisen toimialueen hoitohenki-

lökunnan osaamisen kehittämisessä ja johtamisessa jatkossa. Kehittävä työntutkimus 

on tieteellistä tutkimusta vuoropuhelussa käytännön toimijoiden kanssa ja kehittämisen 

yksikkönä on toimintajärjestelmä. Kehittämisprojektissa oli vuorovaikutusta työntekijöi-

den, esimiesten ja työn tekijän välillä tasaisin välein. Projektiryhmän kokouksissa kes-

kusteltiin ja kehitettiin Medisiinisen hoitohenkilökunnan osaamiskartan osaamisalueita. 

Kehittäminen jatkui kokouksen jälkeen yksiköissä, kun projektiryhmän jäsenet jatkoivat 

keskustelua omissa työyksiköissään hoitohenkilökunnan osaamisalueista muiden työn-

tekijöiden kesken.  

Kehittämisprojektin taustalla oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strateginen päätös 

valita SHQS-laatuohjelma sairaanhoitopiirin laatujärjestelmäksi ja ottaa se käyttöön 

koko sairaanhoitopiirissä. Päätöksessä on huomioitu tuleva sote-uudistus. Sairaanhoi-

topiiri perusteli päätöstään sillä, että huippuyksikköstatus vaatii kansainvälisessä vertai-

lussa spesifejä laatujärjestelmiä ja niihin liittyviin akkreditointiprosesseihin tulisi yksiköi-

den olla jatkossa mahdollisuus hakeutua. Päätöksessä otettiin huomioon, että valittu 

laatujärjestelmä ottaa huomioon alueelliset tarpeet. Yleinen laatujärjestelmä sairaan-

hoitopiirissä on kustannustehokasta, kun auditoinnit voidaan tehdä samaan laatujärjes-

telmään perustuen. SHQS-laatujärjestelmän etuna on, että sairaanhoitopiirissä jo käy-

tössä oleva HaiPro-järjestelmä soveltuu riskien hallintaan.  

HaiPro-järjestelmä on sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjes-

telmä, johon ilmoitetaan potilasturvallisuutta vaarantavat tapahtumat. Vaaratapahtu-

maksi määritellään asiakkaan/potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma. Se olisi 

mahdollisesti aiheuttanut haittaa asiakkaalle/potilaalle, ellei sitä olisi estetty. Vakava 

vaaratapahtuma määritellään siten, että tapahtuma on aiheuttanut merkittävää, vaka-

vaa tai huomattavaa pysyvää haittaa asiakkaalle/potilaalle. Vakava vaaratapahtuma on 

myös se, kun vaara kohdistuu asiakkaan/potilaan henkeen tai turvallisuuteen. Ilmoitet-

tavat tapahtumat joko aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa asiakkaalle/potilaalle. 

HaiPro-järjestelmään tulee ilmoittaa sekä läheltä piti -tapahtumia että haittatapahtumia. 

Haittatapahtuma on odottamaton tapahtuma, josta koituu haittaa asiakkaalle/potilaalle. 
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Ilmoitus tulee tehdä aina kun ilmoittaja kokee että johonkin asiaan puuttumalla voitaisiin 

toiminnasta saada turvallisempaa. (Awanic 2018, Labquality 2018.) 

Medisiinisen toimialueen osaamiskartoitus selvittää hoitohenkilökunnan näkemystä 

tällä hetkellä työssä tarvittavasta osaamisesta sekä millaista osaamista tulevaisuudes-

sa tarvitaan. Kehittämisprojektissa viimeisteltyä osaamiskarttaa olivat kommentoineet 

yhden kerran Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan varahenkilöt, joita on vähän 

suhteessa koko hoitohenkilökuntaan. Näin ollen laadittu Medisiinisen toimialueen hoi-

tohenkilökunnan osaamiskartan laativat hyvin pitkälle esimiestyötä tekevät henkilöt, 

jolloin työntekijän näkemys on jäänyt vähemmälle. Osaamiskartan avulla tunnistetaan 

hoitohenkilökunnan osaaminen ja vain tunnistettua osaamista voi johtamissa tietoisesti 

hyödyntää. Osaamisen tunnistaminen tuottaa hoitotyön osaamisen arvostamista. 

Osaamisen tekeminen näkyväksi osaamiskartan avulla vahvistaa hoitohenkilökunnan 

ammatillista itsetuntoa ja oman työn hallinnan tunnetta.  

Osaamiskartan kehittämisessä erikoisalueen osaaminen saatiin näkyviin osastonhoita-

jien avulla, jotka kävivät keskustelua omalla osastollaan hoitohenkilökunnan kanssa. 

Henkilöstö ei suoraan osallistunut tähän kehittämisprojektiin. Osastonhoitajien kom-

menteissa osaamiskartan kehittämiseksi on mukana myös hoitotyötä tekevien hoitajien 

näkemyksiä keskeisistä osaamisalueista. Myös osaston lääkäreiden näkemys otettiin 

osaamiskartassa huomioon osastonhoitajien kautta. Näin toimien osaamiskartan kehit-

tämisessä on saatu mukaan työyhteisö. Moniammatillisesta työyhteisöstä nousseet 

näkemykset huomioitiin kehittämisprojektissa.  

Yhteistyö kehittämisprojektiin osallistujien kesken oli positiivista, koska kaikilla osallistu-

jilla oli halu ja tarve saada osaamiskartta nopeasti käyttöön. Projektiryhmän kokouksis-

sa keskusteluyhteys oli hyvä ja ilmapiiri rento. Hoitohenkilökunnan osaamisalueiden 

kirjaamisesta keskusteltiin avoimesti ja luottamuksellisesti. Keskusteluissa oli hyvin 

tasa-arvoinen tilanne. Opinnäytetyön tekijän ajatukset otettiin huomioon ja osaamisalu-

eet rajattiin valtakunnallisiin osaamisalueisiin. Näin kaikkialla tarvittavaa osaamista ei 

erikseen kirjattu jokaiseen erikoisalaan. Samalla osallistujat itsekin huomasivat, kuinka 

paljon jokaisella osastolla tulee hoitohenkilökunnan osata potilaita/asiakkaita hoitaes-

saan myös muista osaamisalueista. 

Osaamiskartoitusta on jatkossa tarkoitus käyttää osaamisen johtamisen apuna hoito-

henkilökunnan ja koko yksikön kehittämishaasteiden määrittelyssä. Työntekijöiden 

vahvat ja vahvistusta kaipaavat osaamisalueet tulevat näkyviin osaamiskartan avulla. 
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Tämä helpottaa osaamisen johtamista sekä yksilö- että työyhteisön tasolla. Johtami-

sessa voidaan käyttää osaamiskarttaa avuksi myös, kun toisiaan täydentävät yksilölli-

set osaamisalueet löytyvät ja sitä kautta selventää työntekijöiden työnkuvia. Hyvin ka-

peaa erityisosaamista osaamiskartassa ei saada näkyviin. Keskustelussa kehittämis-

projektiin osallistujat totesivat yhdessä kapean osaamisen tulevan esille, kun osaamis-

karttaa käydään keskustellen läpi henkilön kanssa kehityskeskustelussa. 

Osaamiskartoitusta varten tarvitaan osaamisen kokonaisuuden kuvaus, jota tähän ke-

hittämisprojektiin oli jo tehty aikaisemmin. Kuvausta olivat kommentoineet Medisiinisen 

toimialueen hoitohenkilökunnan varahenkilöstö ja Medisiinisen toimialueen yksiköiden 

esimiehet. Osaamisalueet ja sisältöalueet olivat jo määritelty yhdessä osallistavasti. 

Määritellyt osaamisalueiden kirjaamista tarkennettiin kirjoittamalla osaamisen sisältö-

alueet samankaltaisesti jokaiselle erikoisalalle. Apuna käytettiin Naistenklinikan ja Syö-

päklinikan hoitohenkilökunnan osaamiskarttojen kirjoitusmuotoja. Näin osaamiskartasta 

muodostui yhdenmukainen kokonaisuus. Sanamuodoista keskusteltiin runsaasti pro-

jektiryhmässä, jotta osaaminen saatiin kirjattua selkeästi ja yksikön toivomaa asiaa 

tarkoittaen. Jatkossa käytäntö antaa palautetta siitä, mihin suuntaan osaamiskarttaa 

tullaan kehittämään.  
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9 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ARVIOINTI 

Kehittämistehtävän lähtökohtana oli jo aloitettu Medisiinisen toimialueen hoitohenkilö-

kunnan osaamiskartan kehittäminen. Osaamiskarttaa oli tehty jo pitkään ja se oli jäänyt 

kesken, kun tehtävä oli ollut haasteellinen. Medisiinisellä toimialueella toimii 11 polikli-

nikkaa, 10 osastoa ja vastuualueita on 12. Näin monen erikoisalan osaamisen sopimi-

nen osaamiskarttaan on suuri työ, varsinkin jos osaamiskartta pidetään rajallisen ko-

koisena käytettävyyden vuoksi. Medisiinisen toimialueen osaamiskartat ovat jo valmiina 

hematologian ja kantasolujensiirtoyksikön, keuhkosairauksien, kliinisen genetiikan, 

nefrologian ja dialyysihoidon sekä Työlääketieteen klinikan vastuualueilla. Kehittämisen 

kohteena oli Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan yhteinen osaamiskartta, jo-

hon kuuluivat seitsemän vastuualuetta. Ne olivat sisätautien, akuuttien sisätautien, en-

dokrinologian, gastroenterologian, reumatologian, ihoklinikan ja infektiotautien vastuu-

alueet.  

Kehittävän työntutkimuksen syklin ensimmäinen vaihe oli, kun osaamiskarttaan oli ke-

rätty Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan runko. Kehittämispro-

jekti aloitettiin, kun osaamiskarttaa varten oli tehty kehitettävän toiminnan alkutilan ja 

sen ilmiongelmien kuvaus ja rajattu se tutkittavasta toimintajärjestelmästä. Kehittävälle 

työntutkimukselle ominaisesti aineisto oli kerätty työpaikalta ja tapahtumista Medisiini-

sen toimialueen hoitotyöstä. Aineiston hankintamenetelmät olivat moninaisia. Aineisto 

saatiin hoitotyön käytännön työstä useissa yksiköissä työskenteleviltä työntekijöiltä 

sekä esimiehiltä. Työsuorituksien seuraaminen ja tallentaminen osaamiskarttaan tulivat 

läheltä käytännön hoitotyötä. Lisäksi työsuorituksen esineistö ja välineistö sekä niiden 

vertailu nousi esiin hoitotyöstä. Kehittämisprojektissa teoreettiset intressit liittyivät kehit-

tämisprojektin perusteluun ja toimintajärjestelmän kehitysmahdollisuuksien hahmotta-

miseen. Kehittämisprojektin sykli on kuvattu kuviossa 10. 

Ensimmäiseen projektiryhmän kokoukseen osallistui kuusi henkilöä. Ryhmän työsken-

tely oli tehokasta, koska osallistujilla oli tarvittavaa osaamista ja kokemusta osaamis-

kartan kehittämisestä ja omasta erikoisalastaan. Toisessa projektiryhmän kokouksessa 

osallistujia oli kahdeksan osallistujaa. Jo kahden henkilön vaikutus ryhmän toimintaan 

ja vaikuttavuuteen vaikutti laskevasti. Ristikangas ja Rinne (2014, 211) toteavat, että 

ryhmäkoon ylittäessä seitsemän henkilöä tuottavuus alkaa laskea. Kahdeksan henkilön 

ryhmässä sovitun ajan puitteissa kaikki jäsenet eivät saaneet omaa mielipidettään esi-
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tettyä ja sen vuoksi muutosehdotuksia osaamiskarttaan sovittiin lähetettäväksi kokouk-

sen jälkeen sähköpostitse. Projektiryhmän jäsenten valintaa ja lukumäärää kannattaa 

miettiä tarkasti, jotta kokouksiin varattu aika riittää ja toiminta on tehokasta. 

Seitsemän hyvin erilaisen erikoissairaanhoidon vastuualueen osaamisen kirjaaminen 

kaikille sopivalla tasapuolisuudella oli ongelmallista. Yksityiskohtaiset osaamisalueet 

poistettiin kehittämistehtävän alussa ja rajattiin osaamiskarttaan kirjattavaksi vain val-

takunnalliset erityisosaamiset. Projektiryhmän keskusteluissa osaamiskartasta poistet-

tiin hoitohenkilökunnalle kuuluvien lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe) – ja infek-

tioiden torjunnan perusteet (Into) -koulutuksiin kuuluvat osaamisalueet. Keskustelujen 

jälkeen tästä linjauksesta myönnyttiin. Kehittämistehtävässä osaamisalueiden valin-

nassa muiden alueiden edustajat olivat hyvin tarkkoja siitä, mitä osaamista osaamis-

karttaan kirjattiin.  

Kehittämisprojektin syklin toisessa vaiheessa ensimmäinen työhypoteesi historiallinen 

analyysia tapahtui, kun hoitohenkilökunnan osaamiskarttaa kerättiin ja rakennettiin. 

Käsitteiden määrittämisessä on ollut apuna muiden toimialueiden tehdyt hoitohenkilö-

kunnan osaamiskartat. Historiallista analyysia oli tapahtunut ja tapahtui toimijaryhmän 

eli osaamiskartan kehittämiseen osallistujien kesken. Analyysia oli tehty eri ryhmien eli 

työntekijöiden ja esimiesten näkökulmista sekä opinnäytetyön tekijän näkökulmasta. 

Näin saatiin Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan synteesi teh-

tyä toisiaan täydentävien kehityshistorioiden pohjalta. Osaamiskartan kehityshistorian 

analyysi tuottaa kuvauksen historiallisista kehitysvaiheista ja niiden sisällä kehkeyty-

neistä ristiriidoista. Tästä tuloksena on hoitotyön nykyisten ristiriitojen hahmotelma. 

Hahmotelma osoittaa, miten ristiriidat ilmenevät käytännössä. Toinen työhypoteesi ta-

pahtui kuvaamalla lähikehityksen vyöhyke, joka on Medisiinisen toimialueen hoitohen-

kilökunnan osaamiskartta. Osaamiskartta on uusien toimintatapojen kuvaus, jonka 

avulla toiminnan nykyisten ristiriitojen ratkaiseminen tapahtuu. Kehitys on ristiriitojen 

ratkomista. Vyöhykkeen kuvaus on kehittävän työntutkimuksen työhypoteesin toinen 

olomuoto.  

Ulkopuolisena kehittämisprojektin tekijänä oli sujuvaa käydä keskustelua osaamiskart-

taan kirjattavista osaamisalueista. Samoin ulkopuolisen ehdotukset otettiin harkintaan 

ja käytiin keskustelua osaamisalueiden valintaperusteista. Jokaisen vastuualueen 

edustaja projektiryhmässä piti omaa osaamisaluettaan suuressa arvossa, joten kaikki 

jäsenet tekivät kompromisseja valitessaan tärkeimmät osaamisalueensa Medisiinisen 

toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskarttaan mukaan. Projektiryhmän tapaamisis-
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sa käytiin keskustelua siitä, mitkä osaamisalueet kirjataan koko Medisiinisen toimialu-

een hoitohenkilökunnan osaamiskarttaan. Pois jätettiin osaamisalueet, jotka kuuluvat 

koulutuksessa saatuun perusosaamiseen ja osastoilla suoritettavaan perehdytykseen. 

Keskustelujen loppupäätöksenä oli, että nyt kehitettävä yhteinen osaamiskartta toimii 

mahdollisuutena työntekijälle arvioida omaa osaamistaan ja esimiehelle kehityskeskus-

telun apuna. 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Kehittämisprojektin vaiheet muokattuna Engeströmin mallia käyttäen (1995, 
128, 2004, 61). 
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kaan yhdenmukaistaen osaamisalueita 
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Tuotos: Osaamiskartta, jonka projekti-
ryhmä hyväksyi otettavaksi käyttöön Me-
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nalle 11/2018 
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Kolmas syklin vaihe on uuden toimintamallin, osaamiskartan, suunnittelu. Osaamiskar-

tan prosessi on alkanut jo aikaisemmin ennen kehittämisprojektia. Osaamiskartan 

suunnittelussa oli mukana osastonhoitajia, jotka ottivat yksikössään mukaan suunnitte-

luun asianomaisen työyhteisön työntekijöitä. Kolmas työhypoteesi nousi ristiriidasta 

saada tietoa yksikön ja koko toimialueen hoitohenkilökunnan osaamisesta. Osaamis-

kartta on kehittämissyklin työhypoteesin kolmas olomuoto. 

Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartan projektiryhmän jäsenet 

olivat esimiesasemassa. Ensimmäisessä projektiryhmän kokouksessa nousi esiin toive 

saada mukaan hoitotyötä tekevien näkökulma. Toisessa projektiryhmän kokouksessa 

oli mukana kaksi hoitotyötä tekevää hoitajaa. Heidän näkökulma nosti keskusteluun 

osaamiskarttaan kirjattujen osaamisalueiden sanamuodot. Muutamissa osaamisalueis-

sa muutettiin kirjoitusmuotoa, jotta saadaan esille toivottu ja tarkoitettu osaaminen. 

Henkilökunnan osallistamista tehtiin myös projektiryhmän kokouksen jälkeen, kun Me-

disiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartasta käytiin keskusteluja eri yk-

siköissä hoitohenkilökunnan kesken sekä lääkäreiden kanssa.  

Uuden toimintatavan, osaamiskartan, vakiinnuttaminen ja arviointi tarkoittavat, että 

Medisiinisen hoitohenkilökunnan osaamiskarttaa noudatetaan systemaattisesti. Osaa-

miskartta vahvistuu, kun tietoisesti tehdyn ratkaisun ympärille alkaa muodostua sosiaa-

lisia kanssakäymisen muotoja, symboleja, ajattelutapoja ja tottumuksia. Tähän vaihee-

seen liittyy myös työyhteisön pysähtyminen arvioimaan Medisiinisen hoitohenkilökun-

nan osaamiskarttaa ja sen kehittämisessä esiin nousee kriittiset äänet. Tämä ristiriita 

muodostaa ainekset seuraavan kehityssyklin aloittaville uusille ensimmäisen ja toisen 

asteen ristiriidoille.  

Kehityskeskusteluissa esimiehillä on mahdollisuus huomata Medisiinisen toimialueen 

hoitohenkilökunnan osaamiskartan käytettävyys. Osaamisen arviointi tapahtuu työnte-

kijän itsearviointina ja yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa. Keskustelus-

sa työntekijän kanssa tulee esimiehelle käymään ilmi ja nousemaan esille, miten hyvin 

osaamiskarttaan on valittu työn ja toiminnan kannalta tärkeimmät osaamisalueet. Tar-

koituksena on, että Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta toden-

taa osaamisen kehittämisen kannalta tarvittavan osaamisen. Esimiehen tehtävä on 

huolehtia työntekijöiden riittävästä osaamisesta. Työntekijöiden riittävä osaaminen 

mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen. Osaamiskartan avulla organi-

saation strategia tulee lähemmäs yksilötasoa.  
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Tuotos on analyysi uuden toimintatavan vaikutuksista ja koko prosessista, joka jää täs-

sä kehittämisprojektissa teoreettiseksi pelkistykseksi. Medisiinisen toimialueen hoito-

henkilökunnan osaamiskartan vaikutuksista toimintaan ei tässä kehittämisprojektissa 

analysoitu. Jatkotutkimusaiheena olisi selvittää, miten kehitetty osaamiskartta vaikuttaa 

esimiesten toimintaan esimiestyössään. Konkreettiset oppimis- ja kehitysprosessit si-

sältävät useanlaisia ja ristiriitaisia aineksia. Osaamiskartan tekoon osallistuneet ovat 

tietoisia, mitä eri osaamisalueilla tarkoitetaan, mutta ovatko osaamisalueet kaikille hoi-

totyöntekijöille yhtä selkeitä? Osaamiskartan päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen 

olisivat mielenkiintoinen tapa seurata kartan kehittymistä yhä enemmän käytäntöä pal-

velevaksi. Kehittävän työntutkimuksen syklit seuraavat toisiaan toiminnan kehittämi-

sessä. Syklien analysointi ja vertailu on haaste empiiriselle ja teoreettiselle tutkimuksel-

le.  

9.1 Hyödynnettävyys ja tulevaisuuden haasteet 

Kehittämisprojekti oli toimeksiantotutkimus. Aloite kehittämisprojektin suorittamiseen 

tuli Medisiinisen toimialueen johtoryhmästä, jonka alla kehittämisprojektin käytännön 

toteutus tapahtui. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli tuottaa osaamiskartta koko hoi-

tohenkilökunnan käyttöön Sympa HR – järjestelmään osaamisen johtamisen avuksi ja 

tueksi. Kehittämisprojekti oli haastava, koska suurimmalla osalla henkilökuntaa ei ollut 

kokemusta laatujärjestelmästä omassa työssään. SHQS-laatujärjestelmä auttaa koko 

organisaatiota saavuttamaan haluttua laatua. Laatujärjestelmä parantaa asiakas-

/potilastyytyväisyyttä sekä omaa ja oman yksikön kilpailukykyä nykyisten vaatimusten 

mukaisesti. Laadunhallinnan periaatteissa yksi kohta on henkilöstön osallistuminen. 

Osallistuminen edellyttää, että koko organisaation henkilöstön on tiedettävä laatujärjes-

telmän toiminnat ja tavoitteet. Laatujärjestelmä elää ja kehittyy aidosti laadun merkitys-

tä omassa toiminnassaan korostavan henkilöstön avulla. Tämän takia koko henkilöstö 

on saatava mukaan laatujärjestelmään heti alkuvaiheessa.  

Laatuohjelma käynnistyi sairaanhoitopiirissä, kun oli tehty päätös ottaa SHQS-

laatujärjestelmän käyttöön. Jokainen yksikkö kuvaa nykyisen toimintatapansa Laatu-

porttiin itsearvioinnissa. Itsearviointi on myös laatuohjelman toinen ja kolmas vaihe. 

Tuotoksena on kehitettävän toiminnan alkutila. Ilmiongelmat kuvattiin Laatuporttiin teh-

tävinä, jotka tulee olla tehtynä seuraavaan itsearviointiin mennessä. Tehtäviä kirjatessa 

tehtiin tutkittavan toimintajärjestelmän rajaaminen valitsemalla kirjatut tehtävät. Tehtä-
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vien suorittaminen on laadun kehittämistä. Hyvin selkeästi kirjattu tehtävä sisältää 

myös arviointiin tarvittavat tiedot.  

Kehittämisprojektin tekijä oli mukana projektiryhmän kokouksissa havainnoimassa ja 

tallentamassa havaintoja. SHQS-laatujärjestelmän mukaiseen itsearviointiin kehittä-

misprojektin tekijä osallistui Työlääketieteen klinikalla työntekijänä. Hän oli itsearviointia 

tekevien työntekijöiden keskuudessa, kirjaamassa itsearvioinnin keskustelun tuotoksia 

Laatuportti-ohjelmaan ja johtamassa itsearvioinnin keskustelua. Laatujärjestelmä vaatii 

ylläpitoa ja toimintoja, jotta se saataisiin toimimaan käytännössä. Tämä vaatii järjestel-

män jatkuvaa täydentämistä ajan myötä. Laatujärjestelmässä on mahdollista tehdä 

tarvittavia muutoksia tai lisäyksiä, jos joku asia ei toimi käytännössä. 

Kehittävä työntutkimus on tutkimusote ja lähestymistapa, jonka avulla hoitotyötä ja or-

ganisaatiota tutkitaan ja kehitetään. Sen perustana on näkemys, että yksilön teot ja 

ominaisuudet nähdään ryhmän työskentelyssä muodostuvina. Samalla yksilöiden teot 

muovaavat työtä. Kehittävälle työntutkimukselle on ominaista mennä työpaikalle ja seu-

rata tapahtumia siellä, kuten tässä kehittämisprojektissa toimittiin Medisiinisen hoito-

henkilökunnan osaamiskartan kehittämisen kanssa. 

Osaamiskartasta ja SHQS-laatuohjelmasta kiinnostuneille löytyy tämä opinnäytetyö 

internetistä avoimesti luettavaksi. Toivon sen omalta osaltaan lisäävän osaamisen mit-

taamisen hyödyntämistä työyhteisöissä ja esimiestyössä. Osaamiskartta on mielestäni 

hoitohenkilökunnan osaamista näkyväksi tekevä johtamisen työkalu, jonka avulla 

osaamisen johtaminen helpottuu. Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaa-

miskartta antaa osallistujilleen myönteisen tavan vaikuttaa työelämään tilanteessa, 

jossa muutoksista on tullut työelämän arkea ja suunnitteilla on koko terveydenhuollon 

rakennetta muokkaava uudistus. 

Olisi mielenkiintoista tutkia, miten työntekijät suhtautuvat osaamiskarttaan ja miten 

esimiehet hyödyntävät hoitohenkilökunnan osaamiskartan antamia tietoja omassa 

työssään. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on hoitohenkilökunnan osaamiskartat 

jokaisella toimialueella. Myös eri toimipisteisiin on omat hoitohenkilökunnan osaamis-

kartat, joiden tarve perustellaan erilaisilla työtehtävillä. Näiden osaamiskarttojen vertai-

lu ja yhdenmukaistaminen olisi tulevaisuudessa tarpeen, jotta hoitohenkilökunnan 

osaamiskarttojen ajan tasalla pitäminen helpottuisi. Työelämälähtöiset kehittämistä ja 

tutkimusta yhdistävät kehittämisprojektit ovat mahdollisuus tuottaa uusia hyviä ja toimi-

via toimintakäytäntöjä työelämän käyttöön. 
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Medisiinisen toimialueen hoitohenkilökunnan osaamiskartta 

TO5- kartta1: sis, aku, endo, gastro, reuma, iho, infektio 

      Osaamisen arviointi asteikolla:  Ei edellytä osaamista - Asiantuntija 

 

Ei edellytä 
osaamista Perehtyvä Suoriutuva Pätevä 

Erityis-
osaaja 

Asian-
tuntija 

 
0 1 2 3 4 5 

Yleinen osaaminen       

Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa sekä hoidon tarvetta.             

Osaan toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä.             

Osaan hoitoelvytyksen ammattiryhmäni mukaisissa tehtävissä.             

Tunnistan tilanteen, jossa potilasturvallisuus vaarantuu ja osaan tehdä siitä ilmoituksen.             

Osaan arvioida, tunnistaa, hoitaa ja arvioida potilaan erittämiseen liittyviä asioita ja poikkeamia.              

Osaan huolehtia potilaan neste- ja ravitsemushoidosta ja tunnistan vajaaravitsemusriskin (mm. 
NRS2002) sekä osaan suunnitella ja toteuttaa ravitsemushoitoa.             

Osaan huolehtia potilaan nestetasapainosta.             

Osaan huolehtia potilaan ravitsemuksesta.             

Osaan tarkkailla potilaan kudoseheyttä ja arvioida painehaavariskin (mm. Braden) sekä suunnitella 
tarvittavan hoidon (mm. asento, iho).              

Osaan hoitaa erilaisia haavoja ja valita oikean haavanhoitotuotteen.             

Osaan näytteiden oton (mm. seulontanäytteet,  veri, bakteeri, yskös, virtsa, uloste, nenänielunäy-
te) ja näytteiden jatkokäsittelyn.             

Osaan ottaa näytteitä kanyyleista ohjeiden mukaan.             

Osaan tunnistaa suun terveyden ongelmat sekä suunnitella ja toteuttaa hoidon.             

Osaan tunnistaa potilaan levottomuuteen liittyviä riskitilanteita ja hoitaa niitä.             

Osaan toteuttaa vainajan laiton.             
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Ymmärrän kirjaamisen merkityksen potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisessa ja osaan kirjata 
asiallisesti potilastietojärjestelmään.             

              

Eettinen osaaminen             

Osaan työskennellä ammattiryhmäni eettisten ohjeiden mukaisesti.             

Tiedän potilaan oikeudet ja pyrin varmistamaan niiden toteutumisen.             

Kykenen tunnistamaan ja tuomaan esiin potilastyössä esiintyviä eettisiä ongelmia sekä pyrin löy-
tämään niihin ratkaisuja.             

              

Kirjaaminen ja raportointi -osaaminen             

Osaan käyttää oman osastoni kannalta oleellisia potilastietojärjestelmän osia.             

Osaan hakea tietoa eri lähteistä (Hoito-ohjeet, Santra, Y-levy, Terveysportti).             

Ymmärrän moniammatillisen yksiköiden välisen yhteistyön.             

Osaan raportoida (Isbar) potilaasta ytimekkäästi ja olennaisen tunnistaen osaston ja jatkohoitopai-
kan henkilökunnalle sekä eri yhteistyökumppaneille.             

Osaan suunnitella ja toteuttaa potilaan kotiuttamisen tai jatkohoidon.             

              

Lääke-, neste- ja kivunhoito-osaaminen              

Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida lääkehoidon kokonaisuutta ja hyödyntää yhteisiä ohjeita 
(Medisiinisen toimialueen yhtenäiset lääkehoitokäytännöt -kansio).              

Osaan hoitaa potilaan kipua eri menetelmin (tunnistaminen, hoito, arviointi, ohjaus, kirjaus) ja 
käyttää VAS-mittaria.             

Osaan toteuttaa ja seurata potilaan tehostetun nestetasapainon seurannan ja säätelyn.              

Osaan toteuttaa potilaan tehostettua seurantaa vaativaa lääkehoitoa ohjeen mukaan.             

Osaan toteuttaa potilaan infuusioita ohjeen mukaan.             

Osaan toteuttaa kipupumppupotilaan hoitoa ohjeen mukaan.             



Liite 1 (3) 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jaana Lumme 

              

Ohjausosaaminen              

Osaan tukea ja ohjata yksilöllisesti vakavasti ja kroonisesti sairastunutta potilasta sekä hänen lä-
heistään.              

Osaan tukea ja ohjata yksilöllisesti akuutisti sairastunutta potilasta sekä hänen läheistään.             

Osaan tukea ja ohjata yksilöllisesti kuolevaa potilasta sekä hänen läheisiään.              

Osaan tukea ja ohjata potilasta yksilöllisesti terveellisiin elämäntapoihin.              

Osaan ottaa puheeksi seksuaaliterveyteen liittyvät asiat.              

              

Päihteitä käyttävän potilaan hoitaminen             

Osaan tunnistaa ja hoitaa deliriumpotilasta.             

Osaan toteuttaa päihdepotilaan korvaus- ja vieroitushoitoa ohjeen mukaan.             

Osaan toteuttaa päihdepotilaan kivunhoitoa ohjeen mukaan.             

Osaan toteuttaa päihdepotilaan hoitoa hoitolinjojen mukaan (osastohoitosopimus).             

Osaan tehdä lastensuojeluilmoituksen.             

Osaan tehdä päihdesairaanhoitajan konsultaatiopyynnön ja hyödyntää yhteistyötahoja (mm. sosi-
aalityöntekijä, kaupunkien omat päihdetyöntekijät).             

Osaan tukea ja ohjata yksilöllisesti päihderiippuvaista potilasta sekä hänen läheisiään.             

Osaan tukea ja ohjata yksilöllisesti intoksikaatiopotilasta sekä hänen läheisiään.             

              

Sairaalahygieniaosaaminen              

Ymmärrän käsihygienian merkityksen potilas- ja työturvallisuuden kannalta sekä osaan toteuttaa 
sitä ohjeiden mukaisesti.             

Osaan toteuttaa tavanomaisia varotoimia ja toimia aseptisen työjärjestyksen mukaan.             

Osaan toteuttaa eritetahradesinfektion.             

Tunnistan hoitoon liittyvän infektion ja osaan tehdä infektioilmoituksen.             
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Osaan arvioida eristyksen tarpeen ja hoitaa eristyspotilasta ohjeen mukaisesti.             

Osaan työskennellä turvallisesti pisto- ja viiltovahinkoja välttäen sekä tunnen toimintaohjeet veri-
tapaturman sattuessa.             

Osaan huoltaa käyttämäni hoitotarvikkeet ja – välineet käytön jälkeen oikein sekä hallitsen desin-
fektiokoneen oikean käytön.             

              

Tutkimus- ja toimenpideosaaminen              

Osaan arvioida keskeisten laboratoriotutkimusten tarpeen ja reagoida niiden tuloksiin.              

Osaan arvioida keskeisten kuvantamistutkimusten tulokset ja reagoida niiden tuloksiin.             

Osaan valmistella ja ohjata potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen sekä näiden jälkitarkkailun.              

Osaan steriilien toimenpiteiden valmistelun, avustamisen ja toteuttamisen ohjeen mukaan.             

Osaan erilaisten kanyylien, katetrien ja dreenien käytön, huollon ja poiston.             

              

Akuutti sisätautiosaaminen             

Osaan teoriatiedon nefrologisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa potilaan hoi-
dossa.             

Osaan hoitaa rabdomyolyysipotilasta.             

Osaan hoitaa intoksikaatiopotilasta (mm. psyk.kons.).             

Osaan hoitaa keuhkoembolia- ja syvä laskimotukospotilasta.             

Osaan toteuttaa liuotushoitoa ohjeen mukaan.             

Osaan hoitaa elektrolyyttihäiriöistä potilasta.             

Osaan hoitaa häkämyrkytyspotilasta/-perhettä (lapsipotilas).             

Osaan hoitaa Fabryn tauti-potilasta.             

Osaan avustaa ja tarkkailla potilasta kardioversiossa ja sen jälkeen.             

              

Endokrinologinen osaaminen             
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Osaan teoriatiedon endokrinologisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa potilaan 
hoidossa.             

Osaan hoitaa vasta sairastunutta diabetespotilasta (mm. verensokeri, ketoaineet) ja laskea hiili-
hydraattit ja insuliinimäärät ohjeen mukaan.             

Osaan suorittaa endokrinologisia rasituskokeita ohjeen mukaan.             

Osaan elektrolyyttihäiriöisen potilaan jatkohoidon ohjeen mukaan.             

Osaan hoitaa hoitosopimuksen periaatteet huomioiden syömishäiriöpotilasta.             

              

Gastroenterologinen osaaminen             

Osaan teoriatiedon gastroenterologisista ja hepatologisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä 
soveltaa tietoa potilaan hoidossa.             

Osaan hoitaa maksansiirtopotilasta ohjeen mukaan.             

Osaan hoitaa IBD-potilasta ohjeen mukaan.             

Osaan hoitaa hepatiitti- ja maksan vajaatoimintapotilasta ohjeen mukaan.             

              

Ihotautiosaaminen             

Osaan teoriatiedon ihosairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa potilaan hoidossa.             

Osaan toteuttaa vaativaa haavahoitoa ja hoitaa esim. suikalesiirtopotilasta sekä toteuttaa toukka-
haavahoitoa.             

Tiedän ihotautipotilaan keskeisimmät tutkimukset ja toimenpiteet sekä hallitsen niiden toteutta-
misen ja niissä avustamisen.             

Osaan tukea ja ohjata ihotautipotilasta.             

Osaan toteuttaa ja arvioida ihopotilaan lääkehoitoa ohjeiden mukaan ja tiedän niiden erityispiir-
teet.             

Osaan toteuttaa Ventipress-painepuristushoitoa.             
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Infektiotautiosaaminen             

Osaan teoriatiedon infektiotaudeista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa potilaan hoidossa.              

Osaan toteuttaa trooppisten infektioiden hoitoa ohjeen mukaan.             

Osaan toteuttaa ja arvioida infektiopotilaan lääkehoitoa (bakteeri-, virus- ja sienilääkkeet) ohjeen 
mukaan sekä tiedän niiden erityispiirteet.             

Osaan hoitaa sepsispotilasta ja tunnistaa keskeiset riskit.             

Osaan hoitaa ja ohjata HIV-potilasta.              

Osaan hoitaa spondylodiskiittipotilasta ja huomioida hoidon kannalta keskeiset riskitekijät.             

Osaan borrelioosi- ja puutiaisaivotulehdus-potilaan hoidon ja ohjauksen.             

Tiedän infektiopotilaan keskeisimmät tutkimukset ja toimenpiteet.             

Ymmärrän infektiopotilaan hoitoprosessin ja osaan toiminnallani edesauttaa sen toteutumista.             

              

Keuhkosairauksien osaaminen -tarve muissa yksiköissä             

Osaan teoriatiedon yleisimmistä keuhkosairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa poti-
laan hoidossa.             

Osaan tunnistaa potilaan normaalin hengitystavan ja -taajuuden sekä tunnistan lisääntyneen hen-
gitystyön ja reagoin niihin.             

Osaan tunnistaa hengitysvajauksen ja tiedän yleiset hoitoperiaatteet.             

Osaan ohjata potilaalle hengitystä avustavien laitteiden ja hengitettävien lääkkeiden tarkoituksen 
mukaisen käytön.             

Osaan pleuradreenipotilaan tarkkailun ja hoidon periaatteet.             

Osaan CPAP- ja 2PV -laitteiden ja happilisän tarkoituksenmukaisen käytön.             

Osaan arvioida happeutumisen ja ventilaation riittävyyden verikaasuanalyysin perusteella.             

Osaan toteuttaa trakeostomiapotilaan hoitotyötä.             

Osaan toteuttaa tuberkuloosipotilaan hoitotyötä.             
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Nefrologinen osaaminen -tarve muissa yksiköissä             

Osaan teoriatiedon yleisimmistä nefrologisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa 
potilaan hoidossa.             

Osaan hoitaa munuaisten vajaatoimintapotilasta.             

Osaan hoitaa munuaissiirtopotilasta.             

Osaan teoriatiedon hemodialyysipotilaan hoidosta ja osaan ottaa ne huomioon hoidossa.             

Osaan toteuttaa PD- (APD- ja CAPD-) hoidon ohjeiden mukaan.             

Osaan hoitaa PD-katetrin juuren sekä ottaa näytteitä nesteestä ja katetrin juuresta.              

              

Reumatologian ja kliinisen immunologian osaaminen             

Osaan teoriatiedon reumatologisista sairauksista ja niiden hoidosta sekä soveltaa tietoa potilaan 
hoidossa.             

Osaan hoitaa nivelreumapotilasta.             

Osaan hoitaa selkärankareumapotilasta.             

Osaan hoitaa myosiittipotilasta.             

Osaan hoitaa SLE-, skleroderma- ja vaskuliittipotilaita.             

Osaan hoitaa muita harvinaisia autoinflammatorista sairautta (polykondriitti, Stillin tauti) sairasta-
vaa potilasta.             

Osaan ohjata reumapotilaan lääkehoidon ja toteuttaa sen ohjeen mukaan.             

Osaan ohjata reumapotilaalle perinteiset antireumaattiset lääkkeet.             

Osaan ohjata reumapotilaalle biologiset lääkkeet.             

Osaan ohjata reumapotilaalle JAK- inhibiittorit (- estäjät).             

Osaan ohjata reumapotilaalle sytostaatit.             

Osaan valmistella reumapotilaan tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä avustaa sen toteutuksessa.             

Osaan ohjata reumapotilasta kokonaisvaltaisesti eri elämäntilanteissa.             

 


