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HOITOTYO

Kirurgisen ja perioperatiivisen
hoitotyon osaamisen arviointi
sairaanhoitajakoulutuksessa
Suomessa sairaanhoitajakoulutuksessa ei ole valtakunnallisesti
yhdenmukaisia arviointimenetelmia, vaikka osaamisen arvioinnin yhden
mukaistamiselle on tunnistettu tarve. Sairaanhoitajan ammatillisen perus
osaamisen arvioinnin kehittamisen hankkeessa (yleSHarviointi) kehitetaan
sairaanhoitajakoulutukseen kliinisen osaamisen jatkuvan arvioinnin
menetelmia ja ydinosaamisen valtakunnallinen koe. Kirurgisen ja peri
operatiivisen hoitotyon osaaminen on keskeinen sairaanhoitajan osaamis
alue, ja se valittiin yhdeksi kliinisen osaamisen arvioinnin sisaltoalueeksi.
Hankkeessa kehitettiin nayttokokeita kirurgisen ja perioperatiivisen hoito
tyon osaamisen arviointiin. Nayttokokeita testataan ammattikorkea
kouluissa syksyn 2019 ja alkutalven 2020 aikana, ja ne on tarkoitus ottaa
osaksi opintoja kaikissa ammattikorkeakouluissa vuonna 2021. Naytto
kokeilla voidaan varmentaa kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyon
osaamista valtakunnallisesti.
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Sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointia
on tarpeen yhdenmukaistaa
Kirurgisen- ja perioperatiivisen hoitotyon osaamisen perusta han
kitaan Suomessa yleissairaanhoitajan koulutuksella. Syvallinen
osaaminen edellyttaa lisaksi melko pitkan tyohon perehtymisajan
ja usein myos erilaisia taydennys- ja lisakoulutuksia. Koulutuksen
aikana kirurgisen potilaan hoitamista opiskellaan alan keskeisten
periaatteiden ja tyotehtavien nakokulmasta. Suomessa ammatti
korkeakouluilla on autonomia opetuksen suunnittelussa, toteu
tuksessa ja arvioinnissa, ja siksi perioperatiivisen hoitotyon koulu
tus vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa. Lisaksi korkeakouluissa
seurataan nykyisin melko tiiviisti tutkintokohtaisesti opiskelijoiden
valmistumista, mutta oppimisen laatua arvioidaan toisinaan liian
vahan.0i
Vaikka sairaanhoitajien kou/utusta on kehitetty paljon viime
vuosina, monien vaatimusten paineissa huomiota ei ole kiinni
tetty tarpeeksi sairaanhoitajan ydinosaamisen arviointiin 121, eika

kliinisen hoitotyon osaamisen arviointi o/e ol/ut riittavaa 131• Vuon

na 2017 terveysalan verkoston ammattikorkeakouluille tekemassa
selvityksessa todettiin, etta suurimmassa osassa terveysalan am
mattikorkeakouluja ei ole kaytossa osaamisen systemaattista arvi
ointia.
Kevaalla 2018 kaynnistyi Sairaanhoitajan ammatillisen perus
osaamisen arvioinnin kehittamisen hanke (yleSHarviointi), johon
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KUVA 1. yleSHarviointi-hankkeessa tavoitteena on varmistaa sairaanhoita
jakoulutuksessa tuotetun osaamisen laatu valtakunnallisesti (tekijanoikeus
yleSHarviointi-hanke).

