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Abstract: 
 
Case- competance based practice done in an employment relationship  
 
The aim of this project of Turku University Hospital and Turku University of Applied Sciences was 
to create an innovative and competence-based way to run a practical training and to create a model in 
which working, studying, recognition of prior learning and work experience could be intergrated. In 
this project three practical nurses, who studied their bachelor’s degree were hired to share shifts of 
one practical nurse’s vacancy for a four months’ period. Students completed an internship of 6-8 
ECTS alongside their other studies. 
 
Results showed that practical training supported students professional growth and strengthened their 
competence in various ways. In terms of employment, students experienced pressure on expertise, 
which in this case turned out to be a major motivating factor. For those students who already had 
families, the recognition of prior learning and the financial compensation was the main driving force 
to take part in this type of practical training. 
 
 
This type of competence-based practical training builds a completely new form of co-operation 
between a school and a workplace by supporting students for smooth adaptation to working life. 
 
 
 
CASE: Osaamisperustainen- työsuhteessa tapahtuva hoitotyön harjoittelu 
 
Tässä kirjoituksessa kuvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun 
ammattikorkeakoulun (Turun amk) kehittäjä-kumppanuutta alueellisessa kehitystyössä ja esitellään 
malli, jossa terveysalan opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja hyödynnetään 
uudella tavalla työsuhteessa toteutetussa ohjatussa harjoittelussa. 
 
Korkeakoujen tulisi valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämään. Opintojen joustavuudella 
sekä yksilöllisöllisillä valinnoilla voidaan nopeuttaa opintoja ja siten lyhentää läpäisyaikoja. 
(Opetushallitus 2015, 9; OSPE 2014.) Terveysalan opintoihin kuulu olennaisena osana ohjattu 
harjoittelu kliinisessä hoitoympäristössä. Ohjatun harjoittelun avulla opiskelija perehtyy terveysalan 
keskeisimpiin työtehtäviin, ja oppii soveltamaan osaamistaan autenttisissa asiakas- ja 
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potilaskontakteissa sekä oppimisympäristöissä. Harjoittelut kattavat kolmanneksen terveysalan 
koulutuksesta. (Liljedahl 2018, 272–275; Kälkälä ym. 2016, 229-242; Romppainen 2011, 7-9.) 
 
Tämän hankkeen taustalla on Terveyskampus Turku -verkoston yhteistyö. Siihen perustuen vuonna 
2016 aloitettiin VSSHP:n ja alueen ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistoiminta, 
jossa tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osaamisperustaisen koulutuksen työelämäläheisyyttä, 
oppimisympäristöjä sekä tukea hoitohenkilökunnan ohjausvalmiuksia ja osallisuutta 
ammattikorkeakoulujen toiminnassa. (Health Campus Turku 2019.) 
 
Uudenlaisen yhteistyön myötä ideoitiin työsuhteessa tapahtuvan harjoittelun malli, jossa kolme 
lähihoitajataustaista sairaanhoitajaopiskelijaa palkattiin VSSHP:iin kirurgiselle vuodeosastolle 
lähihoitajan vakanssiin neljän kuukauden ajaksi. Opiskelijat toimivat organisaatiossa normaalin 
uuden työntekijän tapaan, vastaten potilaiden hoidosta lähihoitajan tutkinnon antamin vastuin, mutta 
samalla kehittämällä osaamistaan sairaanhoitajan tehtävissä. Tavallisesti harjoittelu toteutetaan 
neljän-viiden viikon mittaisena, palkattomana jaksona. Turun amk:n monimuoto-toteutuksen 
opiskelijat suorittivat työsuhteessa 6-8 op:n harjoittelukokonaisuuden teoriaopintoihin integroituen, 
ja jakoivat keskenään vakanssin työvuorot kyseisenä ajanjaksona. (Kuvio 1., löytyy lähteiden 
jälkeen)  
 
Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijoiden tuli kuvata kirjallisesti osaamistaan suhteessa 
kirurgisen hoitotyön harjoittelun osaamistavoitteisiin. Harjoittelun ohjaavan opettajan kanssa 
käytyjen keskusteluiden jälkeen jokaisen opiskelijan aiemmin hankittu sekä näytöin amk:ssa 
todennettu osaaminen tehtiin kaikille osapuolille näkyväksi työelämän edustajien edellyttämässä 
työhaastattelussa. Tieto opiskelijan osaamisesta toimi kunkin opiskelijan yksilöllisen harjoittelun 
osaamistavoitteiden laadinnan lähtökohtana.  

Harjoittelun käynnistyttyä ohjaava opettaja sekä työelämäohjaajat tukivat edelleen opiskelijoita 
aiemman hankitun osaamisen jäsentämisessä sekä henkilökohtaisten osaamistavoitteiden 
tarkentamisessa. Opetussuunnitelmassa olevien sairaanhoitajien osaamistavoitteiden ohjaamina 
laadittiin viikottain henkilökohtaiset tavoitteet oppimiselle. Tavoitteiden tiivis seuranta mahdollisti 
ohjauksellisen suunnanmuutoksen joustavasti, mikäli opiskelijan oppimisprosessi sitä vaati. 
Tyypillisesti toteutettavassa harjoittelussa, opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vain 
kahdesti, väli- ja loppuarvioinnissa. 

Harjoittelussa mukana olleilla opiskelijoilla oli lähihoitajan tutkinto sekä kokemusta työelämässä 
toimimisesta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Erikoissairaanhoito ja kirurginen 
hoitotyö oli opiskelilijoille kuitenkin uutta. Opiskelijoiden osaamisen kehittymistä jakson aikana 
arvioitiin aktiivisesti ohjauskeskusteluissa sekä opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja hyödyntäen. 
Oppimispäiväkirjojen avulla opiskelijat reflektoivat osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin ja saivat välitöntä palautetta ohjaavalta opettajalta sekä työelämäohjaajiltaan.  

Hankkeessa mukana olleen yamk-opiskelijan opinnäytetyönä tehdyn soveltavan tutkimuksen avulla 
arvioitiin harjoittelun kokemuksia sekä opiskelijoiden että työyhteisön näkökulmasta. Aineisto 
kerättiin opiskelijoiden osaamisperustaisten oppimispäiväkirjojen, nauhoitettujen 
ohjauskeskusteluiden sekä työyksikön henkilökunnalle tehdyn kyselyn avulla. Saatujen tulosten 
perusteella kehitettiin työsuhteessa tapahtuvan harjoittelun mallista entistä toimivampi kokonaisuus, 
jota tulevaisuudessa on mahdollista käyttää ja soveltaa eri terveysalan yksiköissä.  
 
Opiskelijoiden kokemuksia 



Tulokset osoittivat, että työsuhteessa tapahtuva harjoittelu tuki opiskelijoiden osaamisen 
kehittymistä sekä ammatillista kasvua. Opiskelijat kokivat osaamisen kehittyneen monipuolisesti eri 
osa-alueella. Opiskelijat olivat selkeästi sitoutuneita sekä motivoituneita alaan sekä harjoitteluun, 
mitä toki vahvisti pelkästään opiskelijoiden työhistoria hoitoalalta. Kyseisten opiskelijoiden 
aiemmin hankittu osaaminen oli peräisin täysin toisenlaisessa ympäristössä, mikä ajoittain aiheutti 
opiskelijoille haasteita sekä riittämättömyyden tunnetta. Hankitun osaamisen tunnustaminen ja siitä 
saatu rahallinen korvaus oli perheellisille opiskelijoille jo lähtökohtaisesti tärkeä syy osallistua 
tämänkaltaiseen harjoittelutoteutukseen. 

 
”Lähihoitajuus toi tietynlaisen ”roolin”, että on osattava tai pärjättävä, olenhan jo valmis 
hoitaja.” 
 
”…koska harjoittelumme on työsuhteessa, me pääsemme ikään kuin paremmin sisälle työyhteisöön, 
mutta toisaalta meiltä myös odotetaan enemmän.” 
 
”…olen oppinut harjoittelussa laajasti asioita, syvemmällä tasolla, mitä tavallisessa 
harjoittelussa.” 
 

Lopuksi 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää harjoittelumalli, jossa huomioitaisiin opiskelijoiden aiemmin 
hankittu osaaminen sekä vahvistettaisiin entisestään työelämälähtöistä oppimista.  Hankkeen 
onnistumisen kannalta keskeistä oli alueellinen tiivis yhteistyö koulutus- ja työorganisaatioiden 
välillä sekä yhteiskehittämiseen perustuva toimintatapa.  

Työsuhteessa toteutetun harjoittelun kokemukset osoittivat, että opiskelijoiden osaaminen ja 
asiantuntijuus vahvistuivat työsuhteessa toteutetun harjoittelujakson aikana. Osaamisperustainen 
koulutus mahdollistaa täysin uudenlaisen yhteistyön korkeakoulun ja työelämän välillä sekä tukee 
opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä tulevaisuudessa lomasijaisuuksiin ja pysyviin työsuhteisiin 
sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Ilmeistä on, että terveysalalla, etenkin monimuoto- ja 
aikuisopiskelijoiden keskuudessa osaamisen tunnistamiseen pohjautuvalle, palkalliselle 
harjoittelulle riittää kysyntää ja mallin potentiaali myös tulevaisuuden rekrytointeja ajatellen olisi 
syytä huomioida. 

YAMK-harjoittelun kehittämistyön tulokset osoittivat toisaalta, että harjoittelumalli vaatii vielä 
lisää kehittämistä. Syksyllä 2018 käynnistettiin samassa työyksikössä hankkeen toinen 
osakokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää mallia entisestään myös muille yksiköille paremmin 
soveltuvaksi. Kehittämistyön ja koko projektin lähtökohtana sekä voimavarana toimi koulutuksen ja 
työelämän välinen tiivis yhteistyö, ja sen aikaansaama merkittävä potentiaali. Tiiviissä alueellisessa 
yhteistyössä on mahdollista saada aikaan innovaatioita, jotka parhaimmillaan palvelevat 
koulutuksen, työelämän ja etenkin yksittäisen opiskelijan tarpeita.  
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Kuvio 1. Hankkeessa kehitetty työsuhteessa toteutuva harjoittelu malli. 
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