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Ensihoito on nopeasti muuttuva ja kehittyvä ala. Valmisteilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistukset koskevat myös ensihoitoa ja sen järjestämistä. Ensihoitajien osaamista ja sen 
kehittämistä ammattiin valmistumisen jälkeen on tutkittu Suomessa melko vähän.  

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli kehittää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitajien 
osaamisen hallintaa sekä johtamista, kuten organisaation strategia ja palvelutasopäätös 
ohjaavat. Tavoitteena oli luoda osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessimalli, jonka avulla 
ensihoitajien osaamista kehitetään. Kehittämisprojektin osaprojektissa kehitettiin myös 
ensihoitajan osaamiskartoitus itsearvioinnin avulla. Tavoitteena on juurruttaa toimintamalli osaksi 
toimintaa.  

Kehittämisprojektin menetelmänä käytettiin Salosen (2012) konstruktivistista 
kehittämistyönmallia. Teoreettinen viitekehys muodostui osaamisen hallinnan ja johtamisen 
määritelmistä sekä ensihoitajan osaamisen määrittelystä. Kehittämisprojektin tuotoksena 
tuotettiin ensihoitajan osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvaus sekä pilotoitiin 
ensihoitajan itsearviointi. 
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PARAMEDICS 

 Process description for emergency medical service of Southwest Finland 
Emergency Services   

Prehospital emergency care is rapidly changing and developing. Paramedics must develop their 
knowledge and competencies constantly. Ongoing reforms in Social and Healthcare also affects 
the emergency care and how it needs to be arranged. 

This development project is based on Southwest Finland Emergency Services strategy to develop 
management and to have motivated and capable personnel. The aim of the project was to develop 
paramedics knowledge and competence-based management in Southwest Finland Emergency 
Services. The purpose was to create a process model of competence and knowledge 
management to support paramedics and management work. Partial project of this master’s thesis 
was to develop a competence assessment through self-assessment. The aim is to implement 
process model as part of the daily work. 

Theoretical framework consisted of definitions of competence-based management, knowledge 
management and competence of paramedics. Research method was based on constructivistic 
development work model of Salonen (2012). Methods of this developing project were dialogues 
with the project team and self-evaluation during the project. The output of this thesis was to 
process overview of competence-based management, knowledge management and also 
paramedics self-assessment was piloted. 
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1 JOHDANTO 

Organisaation kilpailukyky riippuu siitä, minkälaista osaamista organisaatiolla on ja miten 

osaamista käytetään sekä kuinka nopeasti pystytään oppimaan uutta. Yksilöiden osaa-

minen on koko organisaation osaamisen lähtökohta, ehto ja merkitsevä tekijä. Organi-

saation strategia määrittelee osaamisen ja jokaisen työntekijän henkilökohtaisen osaa-

minen luovat sillan, jossa ihmiset jakavat, hyödyntävät ja luovat tietoa ja osaamista. (Vii-

tala 2013, 170,176.) 

Ensihoito on kehittynyt huimaa vauhtia viimeisen 15 vuoden aikana. Ensihoitajan tulee 

kehittää omaa osaamistaan koko ajan pystyäkseen työskentelemään alalla. Sairaan- ja 

terveydenhoitoa, jota tuotettiin aiemmin vain sairaaloissa, tuotetaan nyt suoraan ihmis-

ten kotiin ensihoidon tuottamana. Valmistuneille ensihoitajille ei ole luotu yhtenäistä 

osaamiskartoitusta, vaan alan toimijat ovat luoneet niitä itse omiin organisaatioihin so-

veltuviksi. Suomessa ei myöskään ole juurikaan tutkittu ensihoitajien osaamista. Osaa-

misvaatimuksista löytyy vain vähän tutkittua tietoa. Kansainvälisesti ensihoitajien osaa-

mista on tutkittu jonkin verran. 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Varsinais-Suomen alueella 

12 ensihoitoyksikön voimin ja työllistää n. 160 ensihoitajaa. Tämän kehittämisprojektin 

tarkoituksena oli tuottaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksik-

köön osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvaus, joka toimii sekä osaamisen 

johtamisen mallina esimiehille että osaamisen hallinnan välineenä ensihoitajille. Kehittä-

misprojektiin liittyi myös osaprojekti, jossa luotiin ensihoitajan osaamiskartoitus itsearvi-

oinnin avulla, jota tässä kehittämisprojektissa pilotoitiin ja muokattiin.  
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT  

2.1 Toimintaorganisaation kuvaus 

Varsinais- Suomen pelastuslaitos on yksi 22 aluepelastuslaitoksesta Suomessa. Pelas-

tuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Varsinais-Suomessa 27 kunnan alueella. Toiminta-

alue on Uudestakaupungista Saloon ja Loimaalta Turun saaristoon. 24/7 valmiudessa 

olevia paloasemia on alueella yhdeksän ja 8 tunnin valmiudessa olevia asemia on kolme. 

Pelastustoimen tehtäviä oli 9485 kappaletta vuonna 2019. (Varsinais-Suomen pelastus-

laitos 2019.) 

Ensihoitopalveluita Varsinais-Suomen pelastuslaitos tuottaa yhteistoimintasopimuksella, 

joka on laadittu yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoitopalve-

luita pelastuslaitos tuottaa Varsinais-Suomen alueella 12 ensihoitoyksiköllä. Näistä en-

sihoitoyksiköistä 11 on hoitotason yksikköjä ja yksi perustason yksikkö. Ensihoitoyksiköt 

on sijoitettu paloasemille, jotka sijaitsevat Naantalissa, Raisiossa, Turussa, Kaarinassa 

ja Paraisilla. Turussa on valmiudessa viisi yksikköä, Naantalissa, Raisiossa ja Kaari-

nassa kaksi sekä Paraisilla yksi. Kaikki yksiköt eivät ole valmiudessa 24h vuorokau-

dessa, vaan kaksi yksiköistä on niin kutsuttuja painopisteyksiköitä, jotka on hälytettä-

vissä sopimuksen mukaisesti. Varsinais-Suomen pelastuslaitos hoiti vuonna 2019 36582 

ensihoitotehtävää. Ensihoitoyksiköiden lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita 

maakunnan alueella. Ensivastetoiminta on sopimusperusteista, kuten ensihoitokin. Va-

kinaisen pelastustoimen lisäksi ensivastepalveluita tuottaa alueella 26 sopimuspalokun-

taa. (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2019.) 

Työntekijöitä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksikössä on noin 

160, mukaan lukien vakinaiset ja määräaikaiset ensihoitajat, neljä (4) lääkintäesimiestä, 

kaksi (2) ensihoitomestaria sekä ensihoitopäällikkö. Ensihoitajat ovat jaettuna tasaisesti 

neljään jaokseen. Jokaisella jaoksella on oma lääkintäesimies, joka toimii jaoksensa lä-

hiesimiehenä. Ensihoitajien keski-ikä oli vuonna 2019 36,3 vuotta (Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos 2019). 

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen 

suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. 
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Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoito-

palveluja Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina 

vuorokauden aikoina. Strategisena painopistealueena on mm. osaava, motivoitunut ja 

toimintakykyinen henkilöstö. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan paremmin 

pelastuslaitokselle asetettuja tavoitteita, jolloin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin pystytään 

vastaamaan ennakoivalla kehittämistoiminnalla. Palvelutasopäätöksessä mainitaan, 

että laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttää henkilöstöltä ammattitaitoa ja osaa-

mista. Toiminnan kannalta keskeiset osaamisalueet tulee selvittää ja kartoittaa henkilös-

tön nykytilan osaaminen.  Päätöksessä on päätetty myös, että pelastuslaitoksen laatu-

johtamisjärjestelmää ja osaamisen hallintaa kehitetään. (Varsinais-Suomen pelastuslai-

tos 2016, 9, 38 - 42.)   

2.2 Kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoitteet 

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä käytössä ensihoitajan osaami-

sen hallinnan arvioinnin menetelmiä. Toimintaa ohjaava palvelutasopäätös (Varsinais-

Suomen pelastuslaitos 2016) määrittelee pelastuslaitoksen osaamisen hallintaa kehitet-

tävän. Ensihoidon palveluyksikössä on kehitetty osaamisen hallinnan arviointia erilaisin 

osaprojektein. Toisessa projektissa määriteltiin ensihoitajan yleisiä osaamisvaatimuksia 

ja toisessa substanssiosaamiseen liittyviä asioita. Ensihoitajan osaamisen arvioinnit teh-

dään itsearvioinnin avulla. Tämän kehittämisprojektin tarkoitus oli luoda ensihoidon pal-

veluyksikköön ensihoitajan osaamisen hallinnan prosessikuvaus sekä esimiestyön nä-

kökulmasta työkalu osaamisen johtamiseen. Näiden avulla pystyttäisiin vastaamaan or-

ganisaation asettamiin vaatimuksiin hyödyntäen tämän kehittämisprojektin ja osaprojek-

tien tuotoksia.   

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli muodostaa toimiva prosessikuvaus ensihoitajan 

osaamisen hallinnasta, pilotoida kahdessa osaprojektissa, 1. ensihoitajan yleiset osaa-

misvaatimukset, 2. substanssiosaamisen vaatimukset, osaamisvaatimuksista tehdyt it-

searviointilomakkeet, tarkentaa itsearvioinnin sisältöä palautteen perusteella ja juurrut-

taa itsearviointi osana osaamiskartoitusta, osaksi osaamisen hallinnan ja johtamisen 

prosessikuvausta ja käytännön toimintaa.  

Kehittämisprojektin tavoitteena oli systematisoida ensihoitajien osaamisen hallinnan ja 

johtamisen prosessi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksikköön.  
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Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on aiemmin tehty pelastustoiminnan palveluyksik-

köön ”Päällystöpäivystäjien osaamisen kartoitus”- opinnäytetyö. Nenonen (2015) on 

opinnäytetyössään tehnyt päällystöpäivystäjien osaamiskartat sekä osaamisprofiilit. Ro-

stedt (2013) on tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönään palo-

miesten ja ylipalomiesten osaamiskartoituksen. Näiden osaamiskartoitusten juurruttami-

seen on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta ne saadaan osaksi toimintaa. Samaan 

aikaan tämän kehittämistyönprojektin aloituksen kanssa pelastuslaitoksen riskienhallin-

nan palveluyksikköön tuli myös työntekijöiden osaamiskartat, jotka on pilotoitu. Osaa-

miskartoituksia on tarkoitus tehdä kaikille palveluyksiköille sekä eri tehtäviin liittyen. Näin 

ollen tämä kehittämistyö on hyvin ajankohtainen pelastuslaitoksen palveluyksiköiden toi-

mintojen kehittämisessä. 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS 

3.1 Kehittämisprojektin projektiorganisaation kuvaus 

Projektipäällikkönä kehittämisprojektissa toimi ylemmän ammattikorkeakoulun opiske-

lija, joka toimii lääkintäesimiehenä kehittämisprojektin kohdeorganisaatiossa. Projekti-

päällikön rooli oli kehittämistyön teoreettisen kirjallisuuteen perustuvan osuuden muo-

dostaminen, ensihoitajan osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvauksen tekemi-

nen, ensihoitajan osaamisen itsearviointimenetelmän pilotointi, muokkaus ja käyttöön-

otto. Hänen rooliinsa kuului myös projektiin osallistuneiden ohjaus sekä muiden esimies-

ten perehdyttäminen valmiin osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessimallin käyttöön. 

Projektiryhmään kuuluivat ensihoitopäällikkö, joka toimii myös projektipäällikön mento-

rina sekä osaprojektien tekijät; työhyvinvointisuunnittelija ja kaksi hoitotason ensihoita-

jaa. Projektiryhmän jäsenten osaprojektit olivat merkittäviä kehittämisprojektin lopputu-

lokseen pääsemisessä. Projektiryhmä toimii aktiivisessa roolissa ja vuorovaikutuksessa 

kehittämistyön tekijän kanssa. Projektiryhmä oli merkittävässä roolissa kehittämisprojek-

tin osaprojektien valmistumisessa ja koko projektin onnistumisessa. Ohjausryhmään 

kuuluivat työnantajan ja toimeksiantajan edustajana ensihoitopäällikkö, joka toimi myös 

projektipäällikön mentorina sekä oppilaitoksen edustajana opinnäytetyötä ohjaava tutor- 

opettaja. Ohjausryhmän rooli oli ohjata ja valvoa kehittämisprojektin etenemistä ja tukea 

siihen liittyvässä päätöksenteossa.  

3.2 Kehittämisprojektin menetelmät, toteutus ja eteneminen 

Kehittämisprojekti integroitui Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen strategiaan 2020 sekä 

palvelutasopäätökseen 2017–2020 ja siinä erityisesti osaamisen hallinnan kehittämi-

seen. Projektin suunnitelma hyväksyttiin suunnitelmaseminaarissa (toukokuu 2019). Ke-

hittämisprojektissa sovellettiin Salosen (2012) kehittämistoiminnan konstruktivistista 

mallia, joka on kuvattu kuviossa 1. Konstruktivistinen malli tarkoitti tässä kehittämispro-

jektissa kehittämishankkeen huolellista suunnittelua, vaiheistuksesta ja toiminnasta op-

pimista, osallisuutta sekä monipuolista menetelmäosaamista.  
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Kuvio 1. Kehittämistyön vaiheet ja menetelmät Salosen (2012) kehittämistyön konstruk-
tivistista mallia mukaillen. 

Aloitusvaiheessa muodostettiin projektiryhmä sekä rajattiin aihe ja määriteltiin projektin 

aikataulu etenemisvaiheineen (maaliskuu 2019). Menetelminä aloitusvaiheessa käytet-

tiin täsmentyviä keskustelukierroksia, joiden avulla täsmennettiin yhteinen näkemys 

työskentelyn lähtökohdista, osaamisen hallinnan ja johtamisen kehittämistarpeista ja ta-

voitteista perustuen Tuomisen ym. (2015, 47) näkemyksiin. Suunnitteluvaiheessa toteu-

tettiin systemoitu kirjallisuuskatsaus (maalis-huhtikuu 2019 ja syys-lokakuu 2019) sekä 

pidettiin kokouksia projektiryhmän kanssa. Kokouksissa hyödynnettiin dialogisia keskus-

teluja. Dialogisen keskustelun avulla pyritään yhteiseen ymmärrykseen ja näkemykseen 

asiasta. Se on avointa ja suoraa keskustelua, jossa kaikki voivat tuoda vapaasti omat 

mielipiteensä esille. Avoimen dialogin avulla voidaan saada käyttöön osallistujien osaa-

mista ja motivaatiota. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 61.) 

Kolmanteen vaiheeseen sisältyi eri kokonaisuuksia, joiden avulla projektia työstettiin 

eteenpäin. Näitä vaiheita oli esivaihe, työstäminen, tarkistusvaihe, viimeistelyvaihe. Kir-

jallisuuskatsauksen jälkeen esivaiheessa käytiin projektiryhmän kanssa läpi löytyneitä 

tutkimuksia, opinnäytetöitä, niiden tuloksia ja tuotoksia. Näiden avulla tehtiin hahmo-

telma osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessista sekä haettiin vahvistusta tehtyihin 

ensihoitajan osaamisvaatimusten osa-alueisiin. Projektiryhmän kanssa hyödynnettiin 
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dialogisen keskustelun lisäksi myös täsmentyviä keskustelukierroksia, tietoiskuja projek-

tiryhmälle sekä jatkuvaa itsearviointia. Tuomisen, Järven, Lehtosen, Valtasen ja Martin-

suon (2015, 68 - 69) mukaan tietoiskujen avulla jaetaan nopeasti osallistujille ajatuksia, 

faktatietoja ja malleja kehittämisprojektin vaiheista, suunnitelmista ja etenemisestä. Tie-

toiskuilla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta, kuvata projektiryh-

mälle nykytilaa sekä avata ajatuksia laajemmalti linkittämällä asiaa laajempiin aiheisiin. 

(Tuominen ym. 2015, 68-69.) 

Työstämisvaiheessa prototypoitiin osaprojektissa luotu osaamiskartoitus. Prototypoin-

nista vastasi pääosin toinen osaprojektin tekijä, osana omia opintojaan. Osaamiskartoi-

tuskysely lähetettiin sähköpostitse saatekirjeineen 65:lle ensihoitajalle kesällä 2019. 

Vastauksia saatiin 15 ensihoitajalta. Saatujen vastausten perusteella ja projektiryhmän 

toimesta osaamiskartoituksen itsearviointia muokattiin. Tätä vaihetta työstettiin talvi 

2019 sekä pienen matkaa keväästä 2020. Kehittämisprojektin väliseminaari pidettiin Var-

sinais-Suomen pelastuslaitoksella maaliskuussa 2020, jolloin myös esiteltiin ensimmäi-

nen versio ensihoitajan osaamisen hallinnan prosessista Varsinais-Suomen pelastuslai-

toksella projektiryhmälle, nämä toteutettiin tarkastusvaiheessa. Ennen viimeistelyvai-

heeseen siirtymistä, muokattiin kehittämisprojektin tuotosta ja raporttia. Valmis tuotos 

esitetään organisaatiossa syyskuussa 2020, juurruttamissuunnitelma on kuvattu kappa-

leessa 8, kuviossa 8. 

Projektiryhmä tapasi projektin aikana 4 kertaa ja kävivät aktiivista sähköpostikeskustelua 

projektin aikana sekä tapasivat toisiaan lyhyiden ”kahvipöytäkeskusteluiden” merkeissä. 

Osaprojektit sulautuivat yhdeksi prosessin aikana ja niiden tiimoilta myös tämän kehittä-

mistyön projektiryhmä kutsuttiin tapaamisiin, joissa käsiteltiin pelkästään osaprojektiin 

liittyviä sisältöjä. Näistä tapaamisista oli vastuussa osaprojektin tekijät. 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS 

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin systemoituna kirjallisuuskatsauksena Finkin (2010, 4) 

mallia mukaillen. Kirjallisuuskatsaus käsitteli osaamisen hallintaa, kehittämistä, itsearvi-

ointia, osaamisen johtamista sekä ensihoitajan osaamista. Kirjallisuuskatsauksen tavoit-

teena oli selvittää osaamisen johtamisen ja osaamisen hallinnan käsitettä ja niihin liittyviä 

prosesseja, määritellä ensihoitajan osaamisvaatimukset sekä perustella itsearvioinnin 

merkitystä osaamisen hallinnan menetelmänä. 

Tiedonhakua varten muodostetut kysymykset ohjasivat tiedonhakua. Aineiston perus-

teella pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 1. Miten osaamisen johtamista ja hallintaa kuvataan? 

 2. Mitkä ovat ensihoitajan osaamisvaatimukset? 

 3. Miten itsearvioinnilla voidaan kehittää ensihoitajan osaamista? 

 4. Miten esimiesten osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttaa ensihoi-

 tajan (työntekijän) osaamiseen?  

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin maalis-huhtikuussa ja uudistettiin vielä 

syys-lokakuussa 2019. Täydentäviä hakuja tehtiin koko kehittämisprojektin ajan. Kirjalli-

suuskatsauksen avulla pyrittiin saamaan selville kehittämisprojektin kannalta oleellisim-

mat teoreettiset lähtökohdat. Tietoa haettiin hyödyntäen systemaattisen haun menetel-

miä. Kirjallisuuskatsauksessa tiedonhaussa käytettiin kansainvälisiä ja kotimaisia tieto-

kantoja. Kotimaisista tietokannoista käytettiin Finna-tietokantaa ja terveysalan viitetieto-

kanta Mediciä. Kansainvälisistä tietokannoista käytettiin lääke- ja terveystieteiden viite-

tietokantaa PubMedia, hoitotieteiden tietokantaa Cinahlia sekä lääke-, hoito-, hammas-

lääketieteen sekä lähialojen viitetietokanta Medlinea. Tämän lisäksi tiedonhakua täyden-

nettiin manuaalisilla hauilla sekä Google Scholar hauilla. Näistä saatuja tuloksia ei ole 

taulukoitu, sillä haut olivat yksittäisiä hakuja, eivätkä olleet niin systemaattisia ja ne on 

tehty lisähakuina.  

Hakusanoina kotimaisissa ja kansainvälisissä tietokannoissa käytettiin eri sanojen yh-

distelmiä, fraaseja ja katkaisuja siten, että haettava aihe saataisiin riittävästi rajattua. 

Hakusanoina käytettiin osaamisen johtaminen (knowledge management, competence 
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based management), ensihoitajan/sairaanhoitajan osaaminen (paramedics skills re-

quirements, nurse competence), osaamisen hallinta, itsearviointi (self-assesment, self-

valuation). Rajauksena käytettiin vuosia 2008–2019 sekä viimeistä 10 vuotta, julkaisu-

kielinä eri hakukoneissa suomi, englanti ja ruotsi sekä Medicissä ”kaikki kielet”. Hakusa-

noja yhdistettiin käyttäen Boolen operaattoreita (AND/OR/NOT). Saaduista hakutulok-

sista luettiin ensin otsikot. Mikäli otsikko ei vastannut tutkimuskysymyksiin, rajattiin ne 

pois. Tämän jälkeen luettiin tiivistelmät ja suoritettiin vielä karsintaa samoin periaattein 

kuin otsikkohaussa.  Haut ja osumat sekä hyödynnettävyys on kuvattu kirjallisuushaku-

taulukossa (liite 1). Hakuprosessi on kuvattu kuviossa 2. Ensihoitajan osaamiseen liitty-

viä tutkimuksia löytyi todella vähän ja ne olivat lähinnä YAMK tai AMK opinnäytetöitä. 

Tämän vuoksi rajausta laajennettiin manuaalisissa hauissa koskemaan myös sairaan-

hoitajan osaamista ja osaamisen johtamista. 

 

Kuvio 2. Tiedonhakuprosessin kuvaus Finkin (2010, 4) mallia mukaillen. 

Tutkimuskysymysten asettaminen

1. Miten osaamisen johtamista ja hallintaa kuvataan?

2. Mitkä ovat ensihoitajan osaamisvaatimukset?

3. Miten itsearvioinnilla voidaan kehittää ensihoitajan 
osaamista?

4. Miten esimiesten osaamisen johtamisen kehittäminen 
vaikuttaa ensihoitajan osaamiseen?

Tietokantojen valinta

Medline, Pubmed, Medic, Cinahl Complete, Finna.fi

Hakutermien valinta

Rajauksen asettaminen

julkaistu 2008-2019

Katsauksen teko ja manuaaliset haut

Keskeisten tulosten taulukointi ja arviointi (JBI)

Synteesin muodostaminen
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Lähteiden luotettavuutta lisätään tarkastelemalla kriittisesti hakujen tuloksista saatuja 

tutkimuksia ja artikkeleita. Tuloksia on tarkasteltu käyttäen Johan Briggs Institutin (JBI) 

kriittisen arvioinnin tarkastuslistoja. Kirjallisuuskatsaustaulukossa on kuvattuna hyväksy-

tyt tutkimukset ja artikkelit sekä JBI arviointi (liite 2). Taulukointiin hyväksyttiin myös Pro-

gradu työt sekä aiheeseen selvästi liittyviä YAMK-opinnäytetöitä, koska tutkimuksia löy-

tyi niukasti. Kaikkia taulukoinnissa mainittuja tutkimuksia ei lopulta kuitenkaan hyödyn-

netty teoreettisen viitekehyksen tuottamisessa.  

Kappaleissa 5. ja 6. kuvataan kirjallisuuskatsauksen avulla esille tulleet tulokset, jotka 

muodostavat kehittämisprojektin teoreettisen taustan. 
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5 OSAAMISEN HALLINTA JA JOHTAMINEN 

5.1 Osaamisen hallinta 

Ammatillinen osaaminen voi koostua sekä käytännön taidoista että teoriatiedosta. Tie-

dollinen osaaminen, joka pohjautuu tieteenalaiseen tietoon ja käytännöllinen osaaminen, 

joka muodostuu ammatillisesta osaamisesta, muodostavat asiantuntijuuden. Osaami-

nen voidaan määritellä työn vaatimien tietojen ja taitojen hallinnaksi sekä niiden sovelta-

miseksi käytännön työtehtäviin. (Helakorpi 2005, 56 - 58.) Osaamisen hallinnan tehtä-

vänä on sovittaa yhteen työntekijän osaaminen sekä asetetut tavoitteet. Osaamisen hal-

linta sisältää yleensä strategisen osaamisen määrittelemisen, mittaamisen ja kehittämi-

sen. (Viitala 2005, 15.) Osaamisen hallinnan perusprosessissa määritellään ydinosaa-

minen ja osaamistavoitteet, toteutetaan osaamiskartoitus, laaditaan kehittämissuunni-

telma ja toteutus sekä arvioidaan vaikuttavuutta (Sihvo, Puhakka & Väyrynen, 2011). 

Viitalan (2014, 176 - 180) mukaan osaamistavoitteiden määrittelyyn vaikuttavat monet 

asiat, kuten organisaation visio, strategia ja muut toiminnan linjaukset. Osaamistavoitteet 

voidaan jakaa yksilötason ja ryhmätason osaamiseen ja näille tulisi tehdä omat tavoitteet 

ja kartoitukset. Osaamisen hallinnan perusprosessi on kuvattu kuvassa 1. 

 

Kuvio 3. Osaamisen hallinnan perusprosessi. (Mukaillen Sydänmaalakka 2004; Viitala 
2005; Sihvo ym. 2011.) 

Organisaation 
strategia ja 

visio

Osaamisen 
määrittely -

ydinosaaminen ja 
osaamistavotteet

Nykytilan 
kartoitus

Osaamis-
kartoitus

Kehittämis-
suunnitelmat

Osaamisen 
hankkiminen, 

kehittäminen ja 
hyödyntäminen

Vaikuttavuus



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Hyökki 

Ydinosaamisen Sydänmaalakka (2004, 147 - 148) määrittelee osaamisen, teknologioi-

den ja tietojärjestelmien yhdistelmäksi, joka luo mahdollisuuden yrityksen menestyksek-

kääseen kilpailuun markkinoilla. Osaamiseen liittyy myös muuta osaamista kuin ydin-

osaamista. Strategisen osaamisen kannalta ydinosaaminen on keskiössä ja sitä tulisi 

kehittää yrityksen menestymisen edistämiseksi.  

Osaamiskartoituksen avulla saadaan selville, minkälaista osaamista organisaatiolla jo 

on ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan sekä mitä ja miten osaamista pitäisi 

kehittää, jota organisaatio pysyisi kilpailukykyisenä. Osaamiskartoituksesta voidaan 

myös käyttää nimitystä kompetenssikartoitus. Hyötynä osaamiskartoituksille on osaami-

sen kehittämisen jäsentyminen ja kohdentaminen oikeaan suuntaan. Osaamiskartoituk-

sen avulla voidaan lisätä olemassa olevan osaamisen arvostusta, koska se saadaan 

näkyväksi. Kartoitusten avulla pystytään tekemään perusteltuja valintoja osa-alueista, 

joita tulee kehittää. Osaamisen kehittämismenetelminä voidaan käyttää useita erilaisia 

menetelmiä. Kehittämismenetelminä voivat toimia perehdyttäminen, työnopastus, men-

torointi, työ- ja tehtäväkierto, osallistuminen projektiin ja erilaiset oppimista edistävät ti-

laisuudet. Tyypillisin kehittämisen muoto on kuitenkin koulutus. (Viitala 2014, 176 - 183, 

191 - 204.) 

Kehittämistoimien ja osaamisen kehittymisen vaikuttavuuden arviointi on haastavaa. Tu-

loksia mitataan ja arvioidaan harvoin. Syy tähän saattaa olla, että on vaikeaa saada tie-

toa, miten käytetyt kehittämistoimet ovat vaikuttaneet osaamisen muuttumiseen ja kehit-

tymiseen. Kehittämistoimenpiteille tulisi kuitenkin valita mittari tai tapa, jolla asiaa seura-

taan. Lähtökohtana tulosten arvioinnille ja seurannalle ovat sille asetetut tavoitteet. 

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on useasti lisätä osaamista, jonka avulla organi-

saation toiminta tehostuu, laatu kehittyy ja organisaatio menestyy. (Sihvo ym. 2011.) 

5.2 Osaamisen johtaminen 

Sydänmaalakan (2002, 256) mukaan osaamisen johtamisella tarkoitetaan, että yrityksen 

vision, strategian ja tavoitteiden avulla määritellään organisaation ydinosaaminen ja muu 

tarvittava osaaminen. Osaamisen johtaminen sisältää kaiken sen toiminnan, jonka avulla 

organisaation strategian edellyttämää osaamista kehitetään, uudistetaan ja pidetään 

yllä. Osaamisen johtaminen tulisi nähdä kokonaisuutena, eikä niinkään erillisinä osina. 

Se on osa organisaation toimintaa, joka vaikuttaa samalla myös muuhun organisaation 
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toimintaan. Osaamisen johtamisen tavoitteena on kehittää organisaatiota, jossa oppimi-

nen ja osaaminen nähdään positiivisena, organisaatiota kehittävänä tekijänä (Viitala 

2005, 195; Kivinen 2008, 193; Oikarinen & Pihkala 2010, 53). Osaamisen hallinta ja joh-

taminen liittyvät siis kiinteästi toisiinsa. Osaamisen johtamisella mahdollistetaan osaami-

sen kehittäminen niin yksilön, kuin organisaationkin tasolla. Ilman osaamisen johtamista 

ja hallintaa ei kaikkea organisaatiossa olevaa osaamista saada hyödynnettyä. 

Ollilan (2006) mukaan strategiseen johtamiseen tarvitaan tietynlaisia kykyjä ja valmiuk-

sia sekä osaamisen hallintaa, jotta johtaminen olisi tuloksellista. Strategisella johtami-

sella tulee olla myös omat menetelmänsä ja tavoitteensa, jonka avulla organisaatio pää-

see tavoitteeseensa ja vastaa haasteisiinsa. (Ollila 2006, 10 - 12.) Strategisen johtami-

sen perusprosesseja ovat oppimisen ja osaamisen arvostaminen, kyky nähdä millaisia 

toimintoja, tehtäviä ja strategiaa voidaan kehittää sekä kyky suunnitella ja kehittää pro-

sesseja, rakenteita, kulttuuria, jotka tukeva osaamisen kehittämistä (Suomen Kuntaliitto 

2002, 12). Osaamisen johtamisen kehittymistä tukevaan kokonaisjärjestelmään kuuluu 

Viitalan (2014) mukaan organisaatiorakenne ja työn organisointitavat, suunnittelu- ja 

seurantajärjestelmä, osaamisen kehittämisjärjestelmä, joita ovat muun muassa kehitys-

keskustelut, perehdyttäminen, osaamiskartoitus, työntekijän ja organisaation kehittämi-

nen. Lisäksi järjestelmään kuuluu osaamista tukevat muut HR-toiminnot, kuten rekry-

tointi ja urasuunnittelu, oppimista tukevat käytännöt ja mallit, tietohallinto ja -järjestelmät 

sekä osaamisen riskien hallinta. (Viitala 2014, 148 - 149.) Hätönen (1998, 34 - 39) mää-

rittelee osaamisen johtamisen keskeisimmäksi työkaluksi kehitystarveanalyysin, jossa 

määritellään osaamisalueet ja tasot, kartoitetaan tämänhetkinen osaaminen ja kehittä-

miskohteet. Kuvassa 2 on kuvattu osaamisen johtamisen kokonaisuutta ja siihen liittyviä 

tekijöitä. 

 

Kuvio 4. Osaamisen johtamisen kokonaisuus Viitalaa (2009) mukaillen.  

Osaamistarpeiden 
ennakointi

Osaamisen 
varmistaminen
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arvot
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5.3 Osaamisen johtaminen esimiestyössä 

Osaamisen johtaminen näyttäytyy esimiesten toiminnassa eritavoin. Viitalan (2005, 4, 

195) mukaan osaamisen johtamista tapahtuu esimiestyössä ja esimiehet ovat siinä ak-

tiivisia toimijoita. Viitala (2005, 16) määrittelee osaamisen johtamisen olevan organisaa-

tion tärkein osa, jolla pyritään organisaation toimijoiden osaamisen tason nostamiseen, 

vaalimiseen sekä tehokkaaseen hyödyntämiseen. Esimiestyössä osaamisen johtamisen 

elementit koostuvat Viitalan (2002) mukaan oppimisen suuntaamisesta, oppimisproses-

sien tukemisesta, oppimista edistävän ilmapiirin luomisesta sekä esimerkillä johtami-

sesta. Esimies luo oppimista tukevan ympäristön. Se sisältää oppimista tukevaa kes-

kustelua työyhteisössä kuten kehityskeskusteluja, suunnittelupalavereja ja erilaisia arvi-

ointikeskusteluja. Esimiehen tehtävänä on mahdollistaa työyhteisön kehittäminen, kehit-

tyminen ja oppiminen, luomalla rakenteita ja toimintamalleja, jotka tämän mahdollistavat. 

Esimiehen tehtäviin kuuluu myös huolehtia riittävästi resursoinnista, jotta oppiminen olisi 

mahdollista. (Viitala 2002, 192 - 193.)  

Organisaation oppimista edistävän johtajuuden Viitala (2002) on määritellyt johta-

miseksi, jossa esimies yhdessä alaisensa kanssa luo suuntaa ja selkiyttää osaamisen 

kehittymistä, luo oppimiselle sopivan ilmapiiriä työyhteisössä ja tukee niin ryhmä- kuin 

yksilötason oppimisprosesseja. Esimiehen tehtävänä on innostaa alaisia jatkuvaan oma-

ehtoiseen kehittymiseen myös omalla esimerkillään. (Viitala 2002, 194.) Hyrkäksen 

(2009, 162) mukaan työpaikan ilmapiirillä on suuri merkitys osaamisen johtamisessa. 

Jos ilmapiiri on negatiivinen, eikä tue oppimista, ei myöskään strategia tue osaamisen 

johtamista. Pajulan (2013) mukaan taas osaamisen johtamisessa esimiestyössä koros-

tuu kaksi tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat osaamisen ja osaamistarpeen tunnistaminen 

sekä osaamisen turvaaminen. Osaamisen tunnistaminen voi lähteä työntekijästä itses-

tään, esimiehestä tai ulkopuolisen palautteen perusteella. Esimiestyötä auttaa, mikäli 

tunnistaminen lähtee liikkeelle työntekijästä itsestään. Esimiehen on myös helpompi tun-

nistaa työntekijän kehittämiskohteita, mikäli hän työskentelee alaistensa kanssa. Myös 

muilta työntekijöiltä tai muilta ulkopuolisilta voi tulla palautetta työntekijän osaamisen ta-

sosta. (Pajula 2013, 60 - 61.) Kivinen (2008, 193) taas määrittelee tiedon ja osaamisen 

johtamisen osaksi strategian toteuttamista. Osaamisen johtaminen on strategisten ta-

voitteiden mukaista, suunnitelmallista osaamisen hallinnan ja oppimisen yhdistävää toi-

mintaa.  
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Viitala (2002) määrittelee osaamisen johtamisen eri portaisiin, tasoihin. Hän on nimennyt 

ne toiminnan luonnetta kuvaavilla termeillä; kollegat, luotsit, kapteenit ja valmentajat. 

Valmentajat ovat tutkimuksen mukaan lähinnä ideaalimallia, toimien oppimista edistä-

västi mallia näyttäen, luomalla ja mahdollistamalla oppimista tukevaa ilmapiiriä työyhtei-

sössä sekä tukemalla oppimisprosesseja. Esimiehet siis toimivat eri tasoilla johtaessaan 

osaamista organisaatiossa. Esimiehen tehtäväkenttää osaamisen johtamisessa on ku-

vattu kuviossa 5.  

 

Kuvio 5. Esimiehen tehtävät osaamisen johtamisessa (mukaillen Viitala 2002).  

5.4 Osaamisen kehittäminen osana esimiestyötä 

Brantin (2018) tekemän tutkimuksen mukaan esimiehet kokivat olevansa merkittävässä 

asemassa henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisessä, vastaavasti myös työn-

tekijät näkivät esimiehen olevan oman ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeänä. Esi-

miehen tehtävänä on kannustaa ja tukea työntekijän ammatillista kasvua ja osaamista. 

Tutkimuksen mukaan osaamisen kehittämisessä suuri rooli on työntekijällä itsellään eikä 
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Oppimisprosessien  
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se ole vain esimiehen tehtävä. Tutkimuksessa tuli erityisesti esille esimiehen rooli alais-

taitojen kehittäjänä sekä työntekijän ammatillisen osaamisen tukijana ja seuraajana. Esi-

miesten tulisi huomioida työntekijöiden osaaminen ja potentiaali ja työntekijöiden tulisi 

aktiivisesti itse osallistua osaamisensa kehittämiseen. (Brant 2018, 44 - 50.) Savolaisen 

(2004, 64) tekemän tutkimuksen mukaan esimiehen tärkein tehtävä on lisätä alaisten 

tietoisuutta selvittäen osaamisen kehittämisen koskevan kaikkia organisaation jäseniä. 

Esimiehen tulee kertoa alaisille, miksi kehittymistä pidetään tärkeänä sekä määritellä 

strategiasta tulevat vaatimukset konkreettiselle tasolle. Alaisille tulee aktiivisesti tarjota 

osaamisen kehittämisen keinoja ja menetelmiä. Koko ketjun kannalta on tärkeää, että 

alainen ymmärtää miksi oman osaamisen kehittäminen on tärkeää ja miten se vaikuttaa 

organisaation tuloksiin tai kilpailukykyyn. Ahokallio-Leppälän (2016) mukaan esimiehet 

toimivat muutoksen tukijoina, luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentajina. Johtamis-

osaamista tarvitaan erilaisten osaamisten tunnistamiseksi, jotta tiedetään miten erilaista 

osaamista johdetaan ja tuetaan. Kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta edellyttävät 

uudenlaisia johtamistyön välineitä. Esimiestyössä tavoitteet tehdään näkyviksi ja niiden 

saavuttamista arvioidaan systemaattisesti, niin yksilön kuin organisaationkin tasolla. 

(Ahokallio-Leppälä 2016, 52 - 53.)  

Sopasen (2011) mukaan esimiehen johtamistaidoilla on iso merkitys hoitotyöntekijöiden 

osaamisen kehittämisessä. Työntekijän ammatillista kehittymistä tukevat esimiehen kan-

nustus, läsnä oleminen, motivointi ja ammatillisen osaamisen kehittämisen mahdollista-

minen. Esimiehen odotetaan myös olevan hoitotyön asiantuntija, jonka antama malli 

vahvistaa hoitotyöntekijöiden osaamista. Esimiehen tulee tuntea strategia ja jalkauttaa 

sitä kehittämistyön näkökulmasta ja osata kohdentaa täydennyskoulutus oikein. Palaute 

esimieheltä kannustaa työntekijää hankkimaan uutta tietoa, joka edistää hänen amma-

tillista osaamistaan. (Sopanen 2011, 73.) 

Työrannan (2014) tekemän tutkimuksen mukaan organisaatiossa osaamisen kehittämi-

sen pohjan muodostaa esimiehen oma esimerkki ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. 

Esimiehen toimenkuvassa myös roolimallina oleminen on osa osaamisen kehittämisen 

kenttää. Työrannan (2014) mukaan myös esimiehen esimerkillä on vaikutusta siihen, 

minkälainen ilmapiiri työyhteisössä on. Henkilökuntaa arvostava esimies ottaa huomioon 

myös heidän mielipiteensä toiminnan kehittämisessä ja auttaa oppimista tukevan ilma-

piirin rakentumista. (Työranta 2014, 97.) Luokkasen ja Ottelinin (2016, 41) mukaan esi-

miehen kuuluu osoittaa strategiset suuntaviivat, viedä toimintaa tavoitteita kohti sekä 
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kertoa keinot, joilla sinne päästään. Jotta tavoitteisiin päästään tulee esimiehen huoleh-

tia, että osaavaa henkilökuntaa on riittävästi oikeassa paikassa.  

Tutkimustietoa suoranaisesti esimiesten osaamisen johtamisen kehittämisen 

vaikutuksista suhteessa ensihoitajan (työntekijän) osaamiseen näyttää olevan saatavilla 

melko niukasti. Tutkimusten (Viitala 2002; Savolainen 2004; Hyrkäs 2009; Sopanen 

2011; Pajula 2014; Brant 2018) mukaan on kuitenkin tulkittavissa, että esimiehen 

osaamisen johtamisella on suuri merkitys työntekijän osaamiseen ja sen kehittymiseen. 

Esimieheltä odotetaan esimerkillä johtamista, oppimisen suuntaamista sekä tukemista. 

Työntekijät odottavat esimiehen olevan kannustava ja avoin sekä mahdollistavan 

ammatillisen kehittymisen. Saadun tutkimustiedon valossa voidaan todeta, että 

esimiehen osaamisen johtamisen kehittämisellä voidaan lisätä niin työntekijöiden kuin 

organisaationkin osaamista. Esimiehillä on keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä ja 

kehittämisen organisoinnissa. Esimies tietää tarvittavan osaamisen ja 

kehittymistavoitteet. Näin ollen voidaan todeta, että esimiehen osaamisen johtamisen 

kehittämisellä on positiivista vaikutusta myös työntekijän osaamiseen. 

5.5 Osaamiskartoitus osana osaamisen johtamista 

Viitalan (2014, 147 - 148) mukaan osaamiskartoituksen avulla voidaan selvittää, minkä-

laista osaamista yrityksessä on jo olemassa sekä millä aluilla ja mihin suuntaan sitä voi-

daan kehittää. Osaamiskartoituksen avulla saadaan selville osaamisvaatimukset sekä 

kehittämisen kohteet. Osaamiskartoituksen avulla voidaan saada myös selville yrityk-

sessä jo olevat huippuosaajat. Osaamiskartoituksesta syntyy myös organisaation osaa-

mistaso.  (Otala 2008, 123.) Hätösen (2011, 18) mukaan osaamiskarttaa voidaan hyö-

dyntää osaamisen arvioinnin apuna ja se antaa mahdollisuuksia työntekijän oman osaa-

misen itsearviointiin sekä kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen. Osaamisen mää-

rittely ja kuvaaminen luo organisaatiolle yhtenäisen käsityksen kokonaisosaamisesta ja 

antaa tietoa tarvittavasti osaamisesta. Osaamiskartan tavoitteena on saada organisaa-

tiossa tarvittava osaaminen näkyväksi, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa kehityssuun-

nitelmia.  

Osaamisen arvioinnissa on hyvä käyttää numeerista arviointia, jotta osaaminen olisi hel-

pompi määritellä (Otala 2008,122). Otala (2008, 122) jakaa osaamisen tasot viiteen por-

taaseen, 1-5. Portaikko on kuvattu sekä numeerisesti että sanallisesti. Mittarina on yksi-

lön osaamisen määrittely. Tasolla 1 on vasta-alkaja, joka omaa teoreettista tietoa, mutta 
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ei sitoudu käytäntöön, taso 2 on edistynyt, jolla on jo kokemusta, mutta tarvitsee vielä 

monimutkaisemmissa tilanteissa apua. Taso 3 määritellään osaajana, joka selviytyy it-

senäisesti tehtävistä ja uusista tilanteista. Tästä seuraava taso on 4, taitaja, kokenut am-

mattilainen, kehittäjä. Tällä tasolla työntekijällä on paljon hiljaista tietoa ja hän suoriutuu 

tehtävistä hyvin, hän osaa kehittää ja uudistaa toimintaa. Korkeimmalla tasolla, 5, on 

ekspertti, joka on oman osaamisalueensa taitaja, asiantuntija. Hänen osaamisensa ke-

hittyy jatkuvasti muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuudessa myös 0-taso pi-

tänee ottaa huomioon, jossa työntekijällä ei vielä ole vaadittavaa osaamista ilman kou-

lutusta. Myös Hätönen (2011, 21) kuvaa osaamisen arviointiasteikkoa asteikolla 1-5, 

jotta osaamisalueita voidaan arvioida sekä perusosaamisen että huippuosaamisen nä-

kökulmasta. Hätönen (2011, 21) kuvaa vain tasot 1, 3 ja 5, 2 ja 4:sen ollessa edellä 

mainittujen välistä. Lähtökohtana osaamistasojen määrittelyssä kuitenkin on, että taso 1 

kuvaa tarvittavaa yksilön perusosaamista ja taso 5 kuvaa kyseisen osaamisalueen eri-

tyisosaajaa. Hätösen (2011, 22 - 23) mukaan osaamistaso 0 tulee myös ottaa huomioon 

ja tämä taso tarkoittaa, että henkilöllä ei ole tehtävään kuuluvaa osaamista tai uutena 

työntekijänä osaamista lähdetään kehittämään 0–tasosta ylöspäin. Sekä Otalan (2008) 

että Hätösen (2011) osaamistasokuvaukset on kuvattu yhdessä kuviossa 6. 

 

Kuvio 6. Osaamistasojen kuvaus soveltaen Otala 2008; Hätönen 2011. 

Taso 5

Ekspertti, 

asiantuntija

Taso 4

Taitaja, kokenut 
ammattilainen

Taso 3

Osaaja, ammattilainen

Taso 2

Edistynyt

Taso 1

Vasta-alkaja

Taso 0

Ei osaamista tai ei kuulu työtehtäviin
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6 ENSIHOITAJAN OSAAMINEN JA OSAAMISEN 

HALLINTA 

6.1 Ensihoitajan osaamisvaatimukset 

Ensihoitajien pohjakoulutusvaatimukset ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Ensihoitopal-

veluista annetussa asetuksessa on määritelty ensihoitajan koulutusvaatimukset. Alueel-

lisesti ensihoidosta vastaava taho voi määritellä lisäksi vielä asetuksessa määritellyn 

koulutuksen lisäksi muita kriteerejä. Kaikki palveluntuottajat noudattavat näitä säännök-

siä. (STM 2011.) Ensihoitajille on lainsäädännössä asetettu koulutus- ja pätevyysvaati-

mukset (STM 2014). Perustason ensihoitajalta vaaditaan vähintään terveydenhuollon 

perustutkinto, joka sisältää ensihoidon suuntaavat opinnot tai pelastajan tutkinto. Perus-

tasolla voi työskennellä myös korkeammalla tutkinnolla. Hoitotason ensihoitajalta vaadi-

taan ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja AMK-tutkinto sekä 30op hoitotason ensihoidon 

opintoja. Niin perus- kuin hoitotason ensihoitajalta vaaditaan Varsinais-Suomen sairaan-

hoitopiirin alueella lisäksi voimassa oleva perus- tai hoitotason näyttötilaisuuteen, kirjal-

liseen tenttiin osallistuminen. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2019). Vuodesta 2021 

alkaen vaaditaan ensihoitajilta myös Lääkehoito-osaaminen verkossa, LOVe, määritel-

tyjen osioiden ja näyttöjen suorittaminen.  

Ensihoitaja AMK- koulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamisen. Tämän li-

säksi ensihoitajan koulutuksessa syvennetään osaamista akuuttihoitotyöstä sekä sairaa-

lan ulkopuolisesta hoitotyöstä. (Opetusministeriö 2006, 74.) Opetusministeriö (2006, 74) 

määrittelee ensihoitajan (AMK) osaamisvaatimukset erilaisin ammatillisin osaamisen 

aluein. Näitä alueita ovat hoitotyön arvot, eettiset periaatteet ja säädökset, ensihoitoti-

lanteiden turvallisuus, ensihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö, ensihoidon laitteisto 

ja välineistö, ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen.  

Ensihoitajan osaamisalueita on määritelty myös kansainvälisesti. Australiassa ja Uu-

dessa- Seelannissa on tehty ensihoitajalle ammattitaitostandardit lisääntyvien osaamis-

vaateiden varmistamiseksi. Vaatimukset heijastavat nykyistä ja tulevaisuudessa tarvitta-

vaa ensihoitajan osaamista ja ne ovat johdonmukaisia nykyisen ajattelun kanssa. Päte-

vyyttä voidaan kuvata taitoina, asenteina ja muina ominaisuuksina, kuten arvoina ja us-

komuksina, jotka yksilö saavuttaa ammatillisten opintojen kautta ja hankitun kokemuk-

sen kautta. Näitä pidetään yhdessä riittävinä, jotta yksilö voi työskennellä ensihoitajana. 
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Standardeissa määritellään ensihoitajan ammatilliset odotukset sekä tarvittava tieto, ym-

märrys ja taito. (Sassella & Creen 2010, 6 - 11.) Irlannissa on tehty ammatillisen päte-

vyyden ja kehittymisen kehys, joka tähtää osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja rekis-

teröintivaatimuksiin. Kehyksen avulla Irlannin ensihoitajien kehittyvää ammattimaisuutta 

vahvistetaan osaamisella, joka sisältää ammatillisen osaamisen lisäämistä sekä jatku-

vaa sitoutumista kehittymiseen ensihoitajana. (Cheesman, Dunne, Dunne, Hughes & 

Knox 2015.) 

 

Suomessa ensihoitajan yleistä ammatillista osaamista on tutkittu melko vähän. Tutki-

mukset, joita on tehty mittaavat ensihoitajan osaamista tietyissä tilanteissa. Suomessa 

ensihoitajan ammatillista pätevyyttä on enimmäkseen tutkittu sekä ammattikorkeakoulun 

että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. Huhtanen (2015), Pietiläinen 

(2011) sekä Hamari, Sankari ja Serlo (2016) ovat opinnäytetöissään tutkineet ensihoita-

jan ammatillista pätevyyttä, täydennyskoulutustarvetta sekä pohtineet tulevaisuuden 

osaamistarpeita. Pietiläisen (2011) ja Huhtasen (2015) tekemien tutkimusten tulokseksi 

on saatu, että ensihoitajat arvioivat pätevyytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. Tästä huo-

limatta ensihoitajat kaipaavat täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen aiheiksi nou-

sivat laadunhallinta, ohjaaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Hamarin ym. (2016) 

tekemän tutkimuksen mukaan ensihoitajan osaamisvaatimukset tulevat lisääntymään 

entisestään ja itse ensihoitotyö tulee myös muuttumaan.  

Virtanen (2017) on ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään tutkinut ensihoi-

don vastuulääkäreiden mielipiteitä ensihoitajalta vaadittavasta osaamisesta. Tutkimus-

tulosten mukaan ensihoidon kenttäjohtajilta odotetaan suurempaa osaamista kuin pe-

rustason ensihoitajalta. Tärkeimmiksi osa-alueiksi osaamisessa nousivat kirjaaminen, 

eettisyys, hälytysajon hallinta, ABCD-protokollan käyttö sekä omasta psyykkisestä ja fyy-

sisestä kunnosta huolehtiminen. Välimaan (2012, 93) tekemässä ylemmän ammattikor-

keakoulun opinnäytetyössä on tutkittu hoitotason ensihoitajien näkemystä asemastaan 

ensihoitotoiminnan johtamisjärjestelmässä. Hänen mukaansa ensihoitajan työ vaatii en-

sihoitajalta järjestelmällistä tutkimista sekä johdonmukaista potilaan hoitamista. Tutki-

muksen mukaan ensihoitajat kaipaavat lisää koulutusta johtamisosaamiseen ja -toimin-

taan. Välimaa (2012, 89) näkee myös, että ensihoitotyössä edellytetään hyviä vuorovai-

kutustaitoja, jatkuvaa oman toiminnan reflektointia sekä jatkuvaa oppimista sekä em-

paattisia taitoja, potilaan turvallisen olon luomiseksi. 
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Yhteenveto voidaan todeta, että ensihoitajan osaamisvaatimuksista löytyy heikosti näyt-

töön perustuvaa, tutkittua tietoa. Suomessa ensihoitajan osaamisvaatimukset määritel-

lään pääosin laissa ja asetuksessa sekä sairaanhoitopiirien omissa täydentävissä lisä-

yksissä. Tähän kehittämisprojektiin liittyi kaksi osaprojektia, joissa tehtiin ensihoitajan 

osaamiskartoitukset. Toisessa määriteltiin ensihoitajan yleisiä osaamisvaatimuksia ja 

toisessa substanssiosaamisen vaatimuksia. Vaatimuksissa tarkasteltiin niiden tarpeelli-

suutta suhteessa lakiin ja asetukseen, tutkintoihin kuuluvaan substanssiosaamiseen, 

sairaanhoitopiirin ohjeistukseen sekä organisaation strategiaan ja visioon. Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin alueella ensihoitajan substanssiosaamisvaatimukset tulevat 

pitkälti myös Silfvast, Castren, Kurola, Lund & Martikainen (2016) Ensihoito-oppaan 

hoito-ohjeista.  

6.2 Ensihoitajan osaamisen hallinta 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön 

ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja. Laki myös 

määrittelee työnantajan seuraamaan työntekijän ammatillista kehittymistä sekä luomaan 

edellytykset sille, että terveydenhuollon ammattihenkilö voi kehittää itseään osallistu-

malla ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen kehittämisen mene-

telmillä ylläpitää sekä kehittää tietojaan ja taitojaan. 

Ensihoitajan osaamisen hallintaa on tutkittu Suomessa melko vähän. Aiheesta on tehty 

joitain opinnäytetöitä niin ammattikorkeakouluissa kuin ylemmän ammattikorkeakoulun 

tutkinnoissa. Myöskään vielä ei ole olemassa valtakunnallista yhtenäistä ensihoitajan 

osaamisen hallinnan mallia, vaan jokaisella ensihoidon toimijalla on omanlaisensa.  

Jormakka ja Kosonen (2015) ovat tehneet ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työnä osaamisen hallintajärjestelmän Eksoten ensihoitopalvelun käyttöön. Järjestel-

mässä on eri osioita, teoria-, taitopaja-, näyttö-, ja simulaatiotestaus. Jormakan ja Koso-

sen (2015, 36) mukaan Suomessa ei ole käytössä ensihoitajien yhtenäistä osaamisen-

tasoa ylläpitävää ja varmistavaa osaamisenhallintajärjestelmää, vaan jokaisella organi-

saatiolla tai toimijalla on omanlaisensa järjestelmä ja vaatimukset. Seppänen (2017) on 

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä selvittänyt ensihoitajan osaamisen hal-

linnan tilaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhden hengen päivystysyksikössä. 
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Tutkimukseen osallistuneiden mukaan tarvetta osaamisen hallinnalle on ja se on tärkeää 

osaamisen ja kehittämisen kannalta. (Seppänen 2017, 27.) 

6.3 Ensihoitajan osaamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla 

Itsearvioinnissa arvioinnin kohteena oleva yksilö arvioi omaa toimintaansa ja se kohdis-

tuu arvioijaan itseensä. Itsearvioinnin avulla yksilö tunnistaa omia kehittämiskohteitaan 

ja oppii tuntemaan itseään paremmin.  Itsearvioinnin haasteena voi olla yksilön omat 

ajatukset. Jos yksilö ei ole halukas kehittämään itseään ja organisaatiota tai ei ole valmis 

muuttamaan suhtautumistaan tai ajatteluaan saattaa se olla esteenä itsearvioinnin on-

nistumiselle. (Aaltonen, Kirjavainen & Pitkänen 2014, 171 - 172.) Itsearviointi vaatii kriit-

tistä ajattelua ja tarkastelua, omaan osaamiseen ja työhön liittyvien odotusten tunnista-

mista ja kykyä arvioida, miten osaamisvaatimukset näkyvät omassa työssä (Hätönen 

2011, 32). Vatajan (2012, 106) tekemän tutkimuksen mukaan työyhteisöä kehittävä it-

searviointi on prosessi, jonka toimivuus tulee esille sosiaalisten, inhimillisten, teknisten 

ja materiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksesta. Hänen mukaansa itsearvioinnin hyödyn-

täminen kehittämistyössä edellyttää työyhteisöltä riittävää jaettua ymmärrystä perusteh-

tävästä sekä kehittämiskohteiden tunnistamista. Viitala (2005, 147) taas näkee, että mitä 

paremmin työtekijä tuntee oman osaamisensa rajat ja oman tapansa oppia uusia asioita, 

sitä paremmin hän voi suunnata oppimistaan oikeaan suuntaan.  

Tavaresin ja Boetin (2015) mukaan ensihoitajan osaamisen arviointi on monimutkainen 

prosessi, joka edellyttää laajaa teoreettisen tiedon ymmärtämistä. Ensihoitoala on kas-

vanut huomattavasti viimevuosina ja akuuttihoitotyön roolit ovat muuttuneet ja itsenäis-

tyneet. Näyttöön perustuva hoitotyö mahdollistaa lukuisia tutkimuksia osaamisen arvi-

ointiin liittyen. Ensihoitajan tulee tehdä vaativiakin päätöksiä potilaan hoidosta ja heiltä 

vaaditaan tietämyksen ja hoitotoimenpiteiden lisäksi myös paljon ei-teknisiä taitoja. (Ta-

vares & Boet 2015, 1 - 2.) 

Meretoja (2003) on laatinut Nurse Competence Scale (NCS) eli sairaanhoitajan ammat-

tipätevyysmittarin. NCS-mittarissa on muuttujia yhteensä 73 kpl ja ne koostuvat auttami-

sen, opettamisen ja ohjaamisen, tilanteiden hallinnan, hoitotoimenpiteiden hallinnan, laa-

dunvarmistuksen, työroolin ja tarkkailutehtävän osa-alueista. NCS-mittari antaa tietoa 

sairaanhoitajien toiminnan tasosta. (Meretoja 2003, 5.) NCS-mittaria on hyödynnetty mo-

nissa suomalaisissa ja kansainvälisissäkin tutkimuksissa erityisesti tarkasteltaessa sai-

raanhoitajien osaamista. Ensihoitaja AMK tutkinnossa ammattinimike on sairaanhoitaja 
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AMK. Kotila (2012, 21,50) on kuvannut tutkimuksessaan sairaanhoitajien osaamista itse- 

ja vertaisarvioinnin avulla osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tutkimusaineisto on 

kerätty NCS-mittarin avulla. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että sairaanhoitajien ammatilli-

nen pätevyys oli hyvää tasoa kaikilla NCS-mittarin seitsemällä osa-alueella niin vertais- 

kuin itsearvioinninkin mukaan. Parasta osaaminen oli auttamisen osa-alueella. Laadun-

varmistuksen ja hoitomenetelmien hallinnan osa-alueilla ammatillinen pätevyys oli hei-

kointa. Saman suuntaisia tuloksia on saanut myös Huhtanen (2015) omassa tutkimuk-

sessaan, jossa kuvattiin hoitotason ensihoitajan ammatillista pätevyyttä itsearvioinnin 

avulla. Mittarina tutkimuksessa käytettiin NCS-mittaria. Ensihoitajat arvioivat ammatilli-

sen pätevyytensä hyväksi tai erittäin hyväksi. O´Leary (2012) on tutkinut itsearvioidun 

osaamisen tasoa suhteessa ikään ja työkokemukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin 

NSC-mittaria. Sairaanhoitajien ammatillinen pätevyys itsearvioituna vaihteli hyvästä erin-

omaiseen. Hovland, Kyrkjebø, Andersen ja Råholm (2018) ovat tutkineet Norjassa sai-

raanhoitajien osaamista itsearvioituna NCS-mittaria hyödyntäen. Tulosten mukaan nor-

jalaiset sairaanhoitajat arvioivat ammatillisen pätevyytensä yleisesti tyydyttävänä. Kehit-

tämistä olisi laadunvarmistuksen, ohjauksen ja opettamisen osa-alueilla.  

Lakanmaa, Suominen, Ritvala- Castren, Vahlberg ja Leino-Kilpi (2015) ovat tutkimuk-

sessaan tutkineet teho-osaston sairaanhoitajien itsearvioitua perusosaamista ja siihen 

liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin poikkileikkaustutkimuksen mallia ja arvioin-

nissa käytettiin numeerista arviointia 1-5, Likertin asteikolla. Tehohoitoyksikön sairaan-

hoitajat arvioivat oman perusosaamisensa hyväksi arvolla 4. Perusosaaminen oli erin-

omaista ja tämä johtuu sairaanhoitajan itsenäisestä työnkuvasta. (Lakanmaa ym. 2015.) 

Manner-Raappana (2011) on kehittänyt sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen itsear-

viointimittarin perioperatiiviseen hoitotyöhön (Competence Assessment In Perioperative 

Nursing, CompASSl) osana ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Mittarin ke-

hittämisessä yhdisteltiin ja sovellettiin tutkittua tietoa, olemassa olevaa virallista tietoa 

sekä työyhteisön tuottamaa kokemuksellista tietoa. Itsearviointimittari sisältää kolme 

osaamisen kompetenssiulottuvuutta, joita ovat työelämän yleinen osaaminen, hoitotyön 

yhteinen osaaminen sekä perioperatiivinen kliininen osaaminen. Osaamisen arvioinnin 

mittari toteutettiin sähköisessä muodossa. Myös Pursiainen (2014) on kehittänyt opin-

näytetyönään sairaanhoitajan osaamisen arviointikaavakkeen. Kaavakkeen osaamisalu-

eet on luokiteltu kohdeorganisaation arvojen pohjalta substanssi-, työyhteisö-, kehitty-

mis-, ja kehittämisosaamisen osa-alueisiin. Lehto (2015) on ylemmän ammattikorkea-

koulun opinnäytetyössään toteuttanut ensihoitohenkilöstön osaamiskartoituksen ja tu-



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Hyökki 

losten pohjalta arvioinut ensihoitajien ammatillista osaamista sekä määritellyt kehittämis-

kohteet. Osaamiskartoitus koostui substanssi-, työyhteisö-, kehittämis-, ja johtamisosaa-

misen osa-alueista. Tulokset osoittivat, että ensihoitohenkilöstön ammatillinen osaami-

nen oli hyvällä tasolla ja ensihoitajat arvioivat suoriutuvansa itsenäisesti ensihoitotehtä-

vistä. Tuomen (2018, 46 - 47) tekemän tutkimuksen mukaan kehittämisnäkökulmasta 

katsoen on tärkeää, että itsearvioinnin merkitystä selvennetään työntekijälle.  Hänen mu-

kaansa itsearvioinnin merkitys kuitenkin ymmärretään työyhteisössä oman kehittymisen, 

osaamisen ja suoriutumisen kannalta ja se koetaan tärkeäksi. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että NCS-mittari on hyödyllinen itsearvioinnin väline arvi-

oitaessa sairaanhoitajan osaamista. Tuloksista on myös havaittavissa yhtäläisyyksiä, 

usein miten sairaanhoitajat ovat arvioineet ammattipätevyytensä vähintään hyväksi. Hei-

koiten hallitut osa-alueet ovat myös toistuneet tutkimuksissa. Samanlaisia tuloksia on 

myös saatu käyttämällä erilaisia itseluotuja, aiempaan tietoon perustuvia arviointimene-

telmiä.  
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7 OSAAMISEN JOHTAMISEN JA HALLINNAN 

PROSESSI VARSINAIS-SUOMEN 

PELASTUSLAITOKSELLA 

7.1 Osaamisen määrittely ja osaamiskartoitusten laatiminen 

Kehittämisprojektiin liittyvät osaprojektit yhdistyivät projektin aikana siten, että niistä kir-

jausvastuu oli toisella osaprojektin tekijällä. Molemmat osaprojektin tekijät kuuluivat 

myös tämän kehittämisprojektin projektiryhmään, joten yhteydenpito oli jatkuvaa huoli-

matta muuttuneista vastuualueista. Ensimmäinen versio itsearvioinnista, osana osaa-

miskartoitusta, lähetettiin Webropol-linkkinä sähköpostissa saatekirjeen kanssa osalle 

ensihoitajista (N=65). Testauksesta saadun palautteen perusteella aiheita vielä muokat-

tiin sekä osaamistasojen aukikirjoituksia täsmennettiin. Lopullinen osaamiskartoitus to-

teutettiin kaupallisen OSKARI®- osaamisenhallinta ohjelmiston avulla. Osaamiskartoitus 

on jaettu kahteen eri asiakokonaisuuteen, yhteisiin osaamisalueisiin sekä käytännön 

osaamiseen. Näiden lisäksi kartoituksessa on avoin kohta, johon voidaan kirjata muut 

osaamiset, joita ei ole kartoituksessa. Näitä muita osaamisia voidaan mahdollisesti hyö-

dyntää urapolkusuunnittelussa tai mikäli osaamista tarvittaisiin organisaatiossa muuttu-

vissa tilanteissa. Yhteensä osaamisen kartoituksessa on 39 kohtaa.  

Kaikille yhteiset osaamisalueet muodostuivat Turun kaupungin olemassa olevasta osaa-

misen kartoituksesta. Yhteiset osaamisalueet ovat samat kaikkien palveluyksiköiden 

osaamiskartoituksissa, jolloin saadaan yhtenäistä tietoa koko organisaation yhteisten 

osaamisalueiden osaamisesta ja kehittämiskohteista. Osaamisalueita on kirjattu yhtei-

siin osaamisalueisiin yhteensä 19, jotka on kuvattu taulukossa 1. Yhteisissä osaamisalu-

eissa arviointiasteikko on 0-5, kuitenkin siten, että arvoille 2 ja 4 ei ole annettu selkeää 

määritelmää, vaan ne on kirjattu olevan edellisen ja jälkimmäisen välistä. Näitä tullaan 

vielä jatkossa kehittämään, jotta asteikko olisi koko kyselyssä samanlainen ja jokaisella 

tasolla olisi omat määritelmänsä. Yhteisissä osaamisalueissa on kohtia, joissa ensihoi-

tajan osaaminen on tasoa 0, joka tarkoittaa, että osaamista ei tarvita omassa työssä. 

Käytännön osaamisen kartoituksen osa-alueet muodostuvat hoito-ohjeiden noudattami-

sesta, ensihoitotilanteiden ja -työn hallinnasta, työturvallisuuden ja lainsäädännön tunte-

muksesta, hälytysajosta, ergonomiasta, ensihoidon välineistön ja laitteiston hallinnasta, 
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sosiaalisten taitojen osaamisesta, itsensä kehittämisestä sekä viestiliikenneosaami-

sesta. Käytännön osaamisen alueet on kuvattu tarkemmin taulukossa 1.  

Taulukko 1. Kaikille yhteiset osaamisalueet sekä ensihoitajan käytännön osaamisalueet 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella.  

Kaikille yhteiset osaamisalueet Ensihoitajan käytännön osaamisalueet 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä  

asiakaspalveluosaaminen 

Hoito- ja toimintaohjeiden noudattaminen 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot Ensihoitojärjestelmän tuntemus 

Verkosto-osaaminen EKG 

Kirjallinen viestintä Zoll X-series 

Suullinen viestintä ja esiintyminen Muut laitteet 

Tietotekniikan perustaidot Peruselintoimintojen turvaaminen 

Yhteisten hallintosovellusten käyttötaito Mekaanisten vammojen hoitotekninen 

tuntemus 

Monikulttuurisuus ja  

kansainvälisyysosaaminen 

Potilaan haastattelu 

Ruotsin kielen taito Raportointi, kirjaaminen ja konsultaatio 

Englannin kielen taito Parityöskentely 

Muu kielitaito Ensihoidon taktiikka 

Kehittämisosaaminen Sosiaalisten taitojen osaaminen 

Itsensä johtaminen Itsensä kehittäminen 

Henkilöstöosaaminen Asemapalvelus 

Toimintaympäristö- ja  

organisaatio-osaaminen 

Kaluston huolto 

Kustannustietoisuus ja talousosaaminen Lainsäädäntö 

Hankintaosaaminen Viestiliikenne 

Perehdytysosaaminen Ergonomia 

Ohjaus- ja koulutusosaaminen Hälytysajo 

 Työturvallisuuden hallinta 

 

Ammatillisen osaamisen arviointitasot tehdyssä osaamiskartoituksessa on jaettu tasoille 

0-5. Arvo 0 ei tarkoita pelkästään puuttuvaa osaamista, vaan myös osaamista, jota ei 
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työtehtävässä tarvita. Asteikko on nimetty seuraavasti: 0 Ei hallitse tai ei kuulu työtehtä-

viin, 1 perehtyvä, 2 perusosaaja, 3 pätevä, 4 erityisosaaja ja 5 asiantuntija. Jokaisella 

tasolla on oma määritelmänsä. Asteikko on kuvattu taulukossa 2. Varsinais-Suomen pe-

lastuslaitoksen ensihoitajien tulisi yltää osaamistasoon 3 käytännön osaamista kartoitta-

vassa itsearvioinnissa. 

Taulukko 2. Osaamistasot Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitajien osaamis-
kartoituksessa. 

0 Ei hallitse/ ei kuulu työ-

tehtäviin  

Tarvittava osaaminen, jota ei vielä ole tai ei tarvitse työ-

tehtävissä 

1 Perehtyvä Hallitsee osaamisalueen perusteet. Osaa toimia päivittäi-

sissä tehtävissä sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden mu-

kaan. Hänellä on yleiskuva osaamisalueen asioista. Osaa 

tarvittaessa pyytää apua. 

2 Perusosaaja Osaa toimia työssään rutiininomaisissa tilanteissa ja sel-

viytyy pienistä ongelmista itsenäisesti. Tuntee tilanteet, 

joissa tarvitsee ohjausta. 

3 Pätevä Osaa työskennellä osaamisalueen tehtävissä asiantunte-

vasti ja itsenäisesti. Hänellä on tietämystä osaamisalueen 

asioista. Osaa soveltaa tietämystään joustavasti ja moni-

puolisesti. Osaa nähdä osaamisalueeseen liittyviä asioita 

omaa työtehtäväänsä laajemmin oman työyhteisönsä tai 

koko toimialansa näkökulmasta. 

4 Erityisosaaja Osaaminen on kattavaa ja huolellista. Toimii itsenäisesti 

sekä pyrkii löytämään kehittämiskohteita. Perehdyttää ja 

kouluttaa muita. 

5 Asiantuntija Henkilöllä on osaamisalueeseen liittyvää erityistä asian-

tuntemusta. Hänen osaamisensa on syvällistä ja hän osaa 

yhdistellä asioita uudella tavalla. Hallitsee kokonaisuuden 

ja suunnittelee ja kehittää osaamisalueen toimintoja koko 

pelastuslaitoksella ja/tai valtakunnallisesti. 

7.2 Osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvaus 

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda ensihoitajan osaamisen hallinnan ja joh-

tamisen prosessikuvaus Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksik-

köön, jonka avulla kehitetään niin ensihoitajan osaamisen johtamista kuin osaamisen 

hallintaa. Osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvauksen perustana käytettiin 
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Sydänmaalakan 2004, Viitalan 2005 ja Sihvon ym. 2011 osaamisen hallinnan peruspro-

sessia (kuvio 3). Tätä hyödyntämällä muodostui ensihoitajan osaamisen hallinnan ja joh-

tamisen prosessikuviomalli, joka on kuvattu kuviossa 7. 

 

Kuvio 7. Ensihoitajan osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessi Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitoksella.  

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitajan osaamisen hallinnan ja johtamisen 

prosessissa (kuvio 7) kuvataan jatkuvan kehän muodossa prosessin eteneminen sekä 

menetelmiä sen toteutukseen työntekijän ollessa keskiössä. Prosessi alkaa osaamista-

voitteiden määrittelystä, jotka nousevat organisaation strategiasta, visiosta ja arvoista. 

Prosessi jatkuu osaamiskartoituksesta osaamisen kehittämissuunnitelman tekoon jat-

kuen osaamisen hankkimiseen ja lisäämiseen sekä kehittymisen arviointiin. Prosessissa 

voidaan myös palata takaisinpäin tai aloittaa se eri kohdasta, mikäli osaamistarpeet or-

ganisaatiossa tai yksilön kohdalla äkillisesti muuttuvat. Tätä ei varsinaisesti kuvata pro-

sessikuviossa nuolten muodossa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Tilanteessa, jossa 

palvelun ostaja määrittelee uusia osaamisvaatimuksia, voidaan suoraan siirtyä osaami-

sen hankkimiseen ja kehittämiseen, jonka jälkeen arvioidaan uusi osaamistaso. Näitä 
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muutoksia voi tulla nopeallakin aikataululla. Strategiset tavoitteet ovat usein pidemmän 

tähtäimen tavoitteita ja niihin liittyvää osaamista kehitetään pitkäkestoisemmin.  

7.2.1 Osaamiskartoitus 

Osaamiskartoituksen saadaan selville niin yksilön kuin organisaationkin osaamistaso. 

Osaamista tulee myös arvioida. Nykyosaamisen arviointi suoritetaan usein alkuvai-

heessa itsearviointina ja kehityskeskusteluna. (Hätönen 2011, 18.) Aaltosen ym. (2014, 

166, 171) mukaan itsearvioinnilla tarkoitetaan oman tekemisen reflektointia, jonka avulla 

pystytään havainnoimaan omaa käyttäytymistä. Havainnoinnin jälkeen on käyttäytymistä 

mahdollista muuttaa, vahvistaa tai poistaa. Peuran, Kailan ja Helin-Salmivaaran (2020) 

mukaan ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää kriittistä ja kehittä-

mismyönteistä asennetta omaan työhön.  

Osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessi käynnistyy Varsinais-Suomen pelastuslai-

toksella osaamisen määrittelystä. Organisaation strategiasta ja visiosta muodostuvat 

osa osaamisvaatimuksista. Palveluntilaajalta tulee myös osaamisvaatimuksia, jotka nou-

sevat ydinosaamisalueiksi. Näiden avulla määriteltiin tässä kehittämisprojektissa ensi-

hoitajan ydinosaamisalueet sekä tarvittava osaaminen. Prosessi jatkuu osaamiskartoi-

tuksella, joka suoritetaan itsearviointina hyödyntäen Oskari®-osaamisenhallintajärjestel-

mää. Ensihoitaja täyttää itsearvioinnin työajallaan, ennen kehityskeskusteluun osallistu-

mista. Itsearviointia voi täyttää myös osissa ja jo tehtyjä merkintöjä voi myöhemmin vielä 

muokata tai täydentää. Jokaisella ensihoitajalla on henkilökohtaiset tunnukset ohjelmaan 

ja he näkevät vain itse tekemänsä arvioinnin ja merkinnät. Itsearviointien avulla saadaan 

arvokasta tietoa niin yksilön kuin organisaationkin osaamisesta ja sen puutteista. 

Vertaisarvioinnin avulla voidaan tukea osaamisen kehittämistä sekä laadun varmistusta. 

Vertaisarvioinnin suorittavat vastaavissa tehtävissä tai samalla tasolla työskentelevät 

henkilöt ja se on suunnitelmallinen ja järjestelmällinen arviointi. Tavoitteena vertaisarvi-

oinnissa on saada uusia näkökulmia sekä molemminpuolinen uuden oppiminen. (Hätö-

nen 2011, 79 - 80.) Myöhemmässä vaiheessa voidaan myös tähän prosessiin ja osaa-

miskartoituksen menetelmäksi ottaa mukaan vertaisarviointi itsearvioinnin kanssa sa-

maa ohjelmaa hyödyntäen.  
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7.2.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma 

Kehityskeskusteluiden avulla kehitetään niin organisaation toimintaa kuin henkilökunnan 

osaamisen kehittämistä (Surakka & Laine 2011, 158). Kehityskeskusteluiden avulla saa-

daan tietoa henkilöstön osaamisesta sekä organisaation nykytilasta. Myös tiedonkulku, 

sitoutuminen työhön ja organisaatioon sekä yhteistyö paranevat. (Viitala 2005, 361.) 

Lankisen, Miettisen ja Sipolan (2004, 63 - 72) mukaan erilaiset tavoite- ja kehityskeskus-

telut ovat johtamisessa keskeisiä. Keskustelujen avulla pyritään yhdistämään organisaa-

tion tavoitteita ja yksilön tarpeista koostuvaa linjaa sekä pyritään löytämään erilaisia to-

teuttamismahdollisuuksia. Osaaminen arvioidaan niin nykyisten kuin tulevaisuudenkin 

tarpeiden kannalta. Raikusen (2014) Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitajille 

tekemän tutkimuksen mukaan kehityskeskustelut on koettu lähiesimiehen ja työntekijän 

välisenä keskusteluna, jonka tarkoituksena on kehittää niin ammatillista osaamista, työ-

hyvinvointia, motivaatiota, työtapoja kuin esimiehen ja työntekijän välistä kanssakäy-

mistä. Ensihoitajat toivoivat tutkimuksen mukaan henkilökohtaisten tavoitteiden asetta-

mista, joka oli koettu kartoituksessa puutteelliseksi. (Raikunen 2014, 35.) Tämän kehit-

tämisprojektin tuotoksen avulla pystytään osin vastaamaan myös Raikusen (2014) tutki-

muksessa esille tulleeseen puutteeseen ja työntekijöille pystytään asettamaan henkilö-

kohtaisia tavoitteita.  

Tehtyään ja täytettyään itsearvioinnin ensihoitaja käy lähiesimiehensä kanssa sovittuna 

aikana kehityskeskustelun, jolloin ensihoitaja ei ole operatiivisessa valmiudessa. Tällä 

menettelyllä pystytään varmistamaan keskeytyksetön ja kiireetön keskustelutilanne. Ke-

hityskeskustelussa tehdään yhdessä ensihoitajan ja lähiesimiehen kanssa osaamisen 

kehittämissuunnitelma sekä määritellään henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Tavoit-

teita asetetaan, jotta osaamista voitaisiin kehittää vaadittavalle henkilökohtaiselle ja or-

ganisaation edellyttämälle tasolle. Tavoitteet voidaan asettaa eri pituisiksi, lyhyemmiksi 

tai pidemmän tähtäimen tavoitteiksi ja niitä voidaan jakaa myös osiin.    

Osaamisen kehittämisellä on suora yhteys työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön työn hal-

lintaan sekä urapolkujen toteutumisen mahdollistumiseksi. Osaamisen kehittäminen 

hyödyttää työntekijää paitsi nykyhetkessä omassa työssä, myös mahdollisessa työkyvyn 

alenemistilanteessa, jolloin omaa työtä ei pystytä täysipainoisesti tekemään ja tilalle tu-

lee korvaava työ.  Urapolkujen kehittämisen näkökulmasta osaamisen kehittäminen ja 

erityisesti kannustaminen osaamisen kehittämiseen tulee tapahtua sujuvan henkilökoh-

taisen kehityssuunnitelman avulla. Urapolkujen mahdollisuus laajenee, kun osaaminen 
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on laaja-alaista ja henkilöllä on tehtävään riittävä fyysinen/psyykkinen kunto. Urapolku ei 

siis välttämättä kuvaa pelkästään uralla etenemistä vaativampiin tehtäviin vaan voi olla 

myös polku, jonka avulla vältetään pitkiä sairauspoissaoloja tai ennenaikaista eläköity-

mistä.  (Sisäministeriö 2015.) 

7.2.3 Osaamisen hankkiminen ja lisääminen 

Osaamisen hankkimista, lisäämistä ja kehittämistä voidaan suorittaa monilla eri mene-

telmillä. Viitalan (2005) mukaan yksilöllisessä kehittämisessä tulee muistaa yhdistää or-

ganisaation strategia ja yksilön osaaminen. Yksilön osaaminen hyödyttää niin organisaa-

tiota kuin työntekijääkin. Se on perusta henkilökohtaiseen menestymiseen omissa työ-

tehtävissä ja työyhteisössä. (Viitala 2005, 109.) Kauhasen (2007) mukaan itsensä kehit-

täminen ja oppiminen ovat jokaisen omalla vastuulla. Organisaatio voi tarjota ja luoda 

oppimismahdollisuuksia, joista jokainen voi valita omaan kehittämissuunnitelmaansa 

oman konkreettisen tavoitteen sekä menetelmät itsensä kehittämiseen. (Kauhanen 

2007, 147.) 

Koulutuksen tavoitteena voi olla tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja päivittäminen, uuden 

oppiminen ja opitun siirtäminen käytännön työelämään ja työskentelytapoihin (Repo, Ra-

vantti & Pääkkönen 2015,13). Koulutukset voivat olla monimuotoisia ja ne voivat olla joko 

organisaation sisäisiä tai ulkoisia koulutuksia. Ne voivat koskea koko henkilöstöä tai olla 

henkilökohtaisia. Koulutukset voivat olla lyhyitä luentoja, päivän kestäviä koulutuksia tai 

pidempiä tutkintoon johtavia koulutusprosesseja. Sisäinen koulutus suunnitellaan 

yleensä organisaation henkilöstölle ja näin saadaan tietylle ryhmälle suunniteltua ja koh-

distettua koulutusta. Sisäisissä koulutuksissa kouluttaja voi olla omasta organisaatiosta 

tai se voi olla ulkopuolinen henkilö. Ulkoisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jo-

hon voi osallistua myös henkilöstöä muista organisaatioista. (Hätönen 2011, 94-96; Vii-

tala 2014, 199.) Viitala (2014, 200) toteaa omaehtoisen koulutuksen tarkoittavan itse-

näistä opiskelua ja henkilökohtaista kehittymistä. Omaehtoisessa koulutuksessa osaa-

mista voi kehittää esimerkiksi videoiden, erilaisten verkkomateriaalien ja kirjallisuuden 

avulla.  

Perehdytys on osa henkilöstön osaamisen hallintaa. Perehdytys voi olla työhön opasta-

mista tai se on voi olla myös uuden työtehtävän tai uuden tarvittavan osaamisen kehit-

tämistä valmennuksen muodossa. (Kupias & Peltola 2009, 13.) Haataisen (2007, 128) 
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mukaan suunnitelmallinen hoitotyön henkilöstön kehittäminen voidaan määritellä pereh-

dyttämiseksi. Perehdyttämisen avulla työntekijä selviytyy työtehtävistään ja kehittyy 

osaamisvaatimusten muuttuessa. Vastuu perehdyttämisestä on lähimmällä esimiehelle, 

joka kuitenkin usein delegoi tehtävän työntekijälle, jonka tiimiin tai yksikköön työntekijä 

sijoittuu. (Kauhanen 2007, 145.) Mietola-Koiviston (2007, 72 - 73) tekemän tutkimuksen 

mukaan mentorointi on erinomainen ammatillisen osaamisen kehittämismenetelmä ja 

sen avulla saadaan jaettua myös hiljaista tietoa. Mentoroinnista hyötyy niin mentori kuin 

mentoroitavakin (aktori), koko työyhteisö sekä organisaatio. Karjalaisen (2010) mukaan 

mentorointi on tavoitteellista toimintaa, vastavuoroista työn ja ammattitaidon kehittä-

mistä. Tavoitteeksi mentoroinnissa voidaan määritellä uuden tiedon ja osaamisen luomi-

nen tai vanhan tiedon ja osaamisen säilyttämisen. Mentoroinnissa osapuolet ovat tasa-

arvoisia oppijoita. Mentorointi koostuu erivaiheista, joita ovat suunnittelu, toteutus sekä 

arviointi. Mentoroinnin aloitusvaiheessa pohditaan mitkä taidot tarvitsevat kehittymistä 

tai tukea. (Karjalainen 2010, 45, 122,129.)  

Kehittämismenetelmiksi tässä prosessikuvauksessa on mainittu erilaiset koulutukset (yk-

silö, organisaatio, omaehtoinen), perehdytys ja mentorointi. Myös muut tässä mainitse-

mattomat kehittämismenetelmät ovat käyttökelpoisia ja menetelmiä voidaan myöhem-

min myös täydentää prosessikuvaukseen. Ensihoitaja voi kehittää osaamistaan erilais-

ten koulutusten avulla, kuten tähänkin asti. Koulutukset voivat olla yksilölle, organisaa-

tiolle tai palveluyksikölle suunnattuja sisäisiä tai ulkoisia koulutuksia. Perinteisten luen-

totyyppisten koulutusten rinnalla ovat myös erilaiset simulaatiokoulutukset. Koulutukset 

voivat olla organisaation järjestämiä ja kustantamia tai ne voivat olla omaehtoista, vapaa-

ajalla tapahtuvaa kouluttautumista. Työnantaja voi tukea ulkoisten koulutusten aiheutta-

mia kustannuksia. Osaamisen kartuttamisen suunnitelmassa hyödynnetään myös kaik-

kia ensihoitajia koskevaa vuosittaista koulutussuunnitelmaa. Koulutussuunnitelman ai-

heet saadaan jatkossa osaamiskartoituksen kautta, josta pystytään näkemään organi-

saatiossa oleva osaaminen sekä siinä olevat puutteet ja kehittämiskohteet. Osa koulu-

tussuunnitelman aiheista tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, joka toimii sekä 

palvelun tilaajana että ensihoidon koordinoijana.  

Perehdyttämisprosessia on kehitetty jo muutaman vuoden ajan. Uusille työntekijöille, 

opiskelijoille ja pidempään poissaolleille työntekijöille on olemassa perehdytysohjelmat, 

joiden avulla myös heidän osaamistaan lisätään ja kehitetään. Perehdytystä käytetään 

myös, jos työntekijä siirtyy talon sisällä toisiin tai vaativampiin tehtäviin. Mentorointi on 

vielä hieman vieraampaa, sitä on käytetty osana perehdytystä, käsitteenä on käytetty 
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mentorin tilalla kummia. Kummin tehtävänä on ollut kokeneempana työntekijänä ohjata 

ja perehdyttää uutta tai töihin palavaa työntekijää. Mentorointia on myös hyödynnetty eri 

asteen opiskelijoilla, jotka opiskelunsa ohessa työskentelevät Varsinais-Suomen pelas-

tuslaitoksella ja tarvitsevat työelämän mentoria opinnoissa kehittyäkseen asiantuntijana. 

Tulevaisuudessa mentorointia voitaisiin hyödyntää myös osana ensihoitajan osaamisen 

hankkimista. Osaamiskartoitusohjelmasta on mahdollisuus löytää organisaatiossa jo ole-

vat asiantuntijat ja osaajat. Heidät voisi nimetä mentoriksi niille ensihoitajille, joilla on 

kehitettävää juuri sillä osa-alueella, jossa toisella on riittävästi osaamista. Näin pysyttäi-

siin jakamaan tietoa helposti työnohessa ja myös hiljaisen tiedon jakaminen olisi helpom-

paa. 

7.2.4 Osaamisen kehittymisen arviointi 

Kehittämisen loppuvaiheessa arvioidaan, kuinka hyvin työntekijä on saavuttanut tavoit-

teena olevan osaamisen. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää kehittämisen jälkeen 

muuttunut osaaminen. Arvioinnin avulla muutos tehdään näkyväksi. Arviointi voi kohdis-

tua eri asioihin, kuten oppimisen, toiminnan muuttumisen sekä tulosten ja vaikutusten 

arviointiin. (Hätönen 2011, 64 - 70.)  

Osaamiskeskustelu on yksi kehityskeskustelun muoto ja sen avulla saadaan arvokasta 

tietoa henkilön osaamisesta (Pelastustoimen työhyvinvoinnin yhteistyöelin 2014). Tässä 

prosessikuvauksessa osaamisen kehittymisen arviointi suoritetaan itsearvioinnin avulla, 

arvioiden erityisesti kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet sekä käymällä osaamis-/arvi-

ointikeskustelu lähiesimiehen kanssa tavoitteiden saavuttamisesta. Osaamis-/arviointi-

keskustelu käydään kuten kehityskeskustelu.  

Osaamisen kehittymistä voidaan myös arvioida asiakastyytyväisyyden, työtyytyväisyy-

den ja tuottavuuden kannalta. Tuottavuudella tässä tarkoitetaan, onko osaamisen kehit-

tymisellä ollut vaikutusta toiminnan kehittämiseen ja onko siihen tullut parannusehdotuk-

sia. (Hyppänen 2007, 120.) Kehittämistoiminnan tuloksellisuutta voidaan myös arvioida 

koulutuksista annetun palautteen perusteella, onko koulutus vastannut odotuksia ja onko 

sen avulla ollut mahdollista kehittää osaamistaan. Taloudellisuutta voidaan arvioida ti-

lastojen, budjettien, tilinpäätösten ja vuosikertomusten avulla, onko kustannukset suh-

teessa kehittämisen tuottamiin hyötyihin hyvät ja kuinka taloudellista osaamisen kehittä-
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minen on. (Hätönen 2011, 69.) Näitä menetelmiä ei ole mainittuna tässä prosessikuvauk-

sessa, mutta ovat kuitenkin käyttökelpoisia ja niihin mittareiden luominen voisi toimia 

tulevaisuuden kehittämiskohteina. 
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8 KEHITTÄMISPROJEKTIN 

JUURRUTTAMISSUUNNITELMA 

Salosen ym. (2017, 66, 70) mukaan juurruttaminen tarkoittaa tulosten levittämistä ja 

käyttöönottoa. Tämä on yksi kehittämisprojektin tärkeimmistä vaiheista, jotta työtä ei ole 

tehty turhaan ja uusi toimintamalli saadaan käyttöön osaksi toimintaa. Juurruttaminen on 

haaste ja sen toteuttamiseen on monia eri menetelmiä. Keskeisiä asioita juurruttamiselle 

ovat muutosprosessi, johtajuus, riittävät resurssit sekä vuorovaikutus. Toiminnan juur-

ruttamisessa ja uusien asioiden käyttöönotossa on tärkeää, että esimiehet saadaan si-

toutettua kehittämisen tavoitteisiin, sisältöihin ja asioiden käyttöönottoon. Esimiehen teh-

tävänä on myös motivoida työntekijää ja osoittaa kiinnostusta työntekijän tai työyhteisön 

kehittämiseen sekä tuoda esiin uuden toimintatavan hyödyt. (Hätönen 2011, 66; Ora-

Hyytiäinen, Ahonen & Partamies 2012, 24 - 26.)  

Hätösen (2011, 65) mukaan pitkäaikainen muutos näkyy hitaasti ja toiminnan muuttu-

mista tulee arvioida noin puolen vuoden kuluttua kehittämisen toteutuksesta. Ensihoita-

jan osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessimalli on uusi Varsinais-Suomen pelas-

tuslaitoksella ja vaatii pitkäjänteistä työtä, jotta se saadaan juurtumaan osaksi organi-

saation toimintaa. Juurruttaminen vaatii prosessimallin esittelyjä useaan kertaan ensi-

hoitajille organisaation eri tiedotuskanavia käyttäen, jotta kaikki saavat samanlaisen tie-

don ja ymmärtävät, mihin osaamisen hallinnalla pyritään. Lääkintäesimiehet ovat myös 

keskeisessä roolissa prosessimallin ja itsearvioinnin käyttöönotossa, ilman heidän aktii-

vista työotettaan on koko prosessia haastavaa saada osaksi toimintaa. Ensihoitajat tulisi 

saada motivoitua itsearvioinnin tekoon ja osaamisen kehittämiseen sekä ymmärtämään 

niiden merkitys organisaation strategian toteuttamisessa.  

Prosessimallin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 aikana, alkaen itsearvioinnista jat-

kuen kehityskeskusteluun ja kehittämistavoitteiden asettamiseen. Tästä eteenpäin osaa-

mista kehitetään ja lisätään, jonka jälkeen osaaminen arvioidaan uudelleen. Vuonna 

2021 ensihoidon palveluyksikössä tapahtuu toimintamallin muutos, joka tukee ensihoi-

tajan osaamisen kehittämistä koulutuspäivien muodossa. Aiemmin ei ole ollut erikseen 

työvuorolistaan merkittyjä koulutuspäiviä, vaan kouluttautuminen on tapahtunut työvuo-

rossa operatiivisen toiminnan ohessa tai vapaa-ajalla.  



41 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Hyökki 

Osaamiskartoitus itsearvioinnin avulla on esitelty henkilöstölle joulukuussa 2019 koulu-

tuspäivässä. Osaamisen hallinnan itsearviointi otettiin käyttöön keväällä 2020. Ensihoi-

tajille lähetettiin aiheesta sähköposti, jossa kerrottiin osaamisen hallinnasta sekä ohjeet 

kirjautumiseen Oskari®-osaamisenhallintaohjelmaan. Lähiesimiehet pyysivät ensihoita-

jia täyttämään itsearvioinnin ennen kehityskeskustelua. Heiltä myös pyydettiin korjaavia 

kommentteja kysymyksiin, jotta arviointia saataisiin sujuvammaksi ja helpommin ymmär-

rettäväksi. Muutamia palautteita saatiinkin ja kysymyksiä muotoiltiin uudelleen. Jokainen 

lääkintäesimies käy kehityskeskustelun oman jaoksensa ensihoitajien kanssa, hyödyn-

täen ensihoitajan itsearviointia osaamisesta. Kehityskeskustelut käynnistyvät kesällä 

2020. Tavoitteena on vuoden 2020 kehityskeskusteluiden avulla saada tietoa ensihoita-

jien osaamisen tasosta heidän itsensä arvioimana. Saatua tietoa hyödynnetään palvelu-

yksikön koulutussuunnitelmassa, jolloin tulevaisuuden koulutuspäiviin saadaan juuri niitä 

aiheita, joissa osaamista pitää lisätä tai kehittää. Tarkoituksena on, että itsearviointia 

toistetaan, kun osaamista on hankittu ja lisätty sekä aina ennen kehityskeskustelua. 

Osaamiskartoitusta kehitetään koko ajan vastaamaan organisaation sekä ensihoitoken-

tän muuttuviin vaatimuksiin. Ensihoitajille ja esimiehille esitetään vielä eri kanavissa 

osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessimalli, osana prosessimallin juurruttamista, 

jotta sen ymmärtäminen sekä itsearvioinnin merkitys olisi kaikille selkeää ja siihen sitou-

tuminen olisi helpompaa. Uusille työntekijöille osaamisen hallinnan ja johtamisen pro-

sessin käyttöönotto on helpompaa, koska toimintamalli on heille uusi, eikä näin ollen 

muutosvastarintaa ole. Jo kauemmin talossa olleiden on ehkä haastavampaa hyväksyä 

muutos ja ottaa se osaksi uutta toimintatapaa. Osaamisen hallinnan ja johtamisen pro-

sessimallin juurruttamissuunnitelma on kuvattu kuviossa 8. 

Esimiehille ja päällystölle on myös kertaalleen esitelty kehittämisprojektin tuotoksena 

syntynyt prosessikuvaus ja heitä aktivoidaan toiminnan käynnistämiseen ja käyttöönot-

toon. Esimiehille pidettiin myös koulutusta Oskari®-osaamisenhallintaohjelmasta ja sen 

hyödyntämisestä osaamista tarkasteltaessa niin yksilö- kuin palveluyksikkötasolla. 

Osaamisenhallintaohjelmisto on organisaatiossa uusi ja sen hyödyntäminen vaatii vielä 

perehtymistä esimiehiltä, jotta ohjelmasta saataisiin kaikki hyöty irti.  
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Kuvio 8. Kehittämisprojektin juurruttamissuunnitelma. 

Osaamisen 
hallinnan 
itsearvioinnin 
esittely

Joulukuu 
2019

Itsearvioinnin 
käyttöönotto ja 
aktivointi

Kevät 2020

Osaamisen 
hallinnan ja 
johtamisen 
prosessimallin 
esittely

Kesä-Syksy 2020

Prosessimallin 
käyttöönoton 
aloitus 
-itsearviointi ja 
kehityskeskustelu

Syksy 2020

Osaamisen 
hallinnan ja 
johtamisen 
prosessimalli 
käytössä
2021
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9 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI 

9.1 Kehittämisprojektin luotettavuus ja eettisyys 

Projektin luotettavuudesta kertoo aikataulussa pysyminen ja toimiminen siten, kun pro-

jektin alkaessa on määritelty. Luotettavuus pitää sisällään vastuun, oikean käytöksen, 

päättäväisyyden sekä luottamuksen. Luotettavuus tarkoittaa virheiden minimointia, avoi-

muutta sekä johdonmukaisuutta. Projektissa luotettavuutta voidaan lisätä hyvällä orga-

nisointikyvyllä, aikataulutustekniikoilla sekä riittävällä viestinnällä sidosryhmien välillä. 

Rehellisyys ja avoimuus kaikkien projektiin osallistuvien kesken lisää luotettavuutta. Ke-

hittämisprojektin luotettavuuden arvioinnin tulee perustua koko kehittämistyön proses-

siin, systemaattisuuteen ja johdonmukaisuuteen. (PRY 2012, 62.) Tämän kehittämispro-

jektin luotettavuus varmistettiin aikataulussa pysymisellä sekä projektisuunnitelman nou-

dattamisella. Projektisuunnitelmaa jouduttiin hieman muuttamaan, kun osaprojektit su-

lautuivat yhdeksi. Muutos tehtiin avoimesti, rehellisesti ja johdonmukaisesti. Muutoksen 

tekeminen ei vaikuttanut projektin lopputulokseen. Riittävän väljästi suunniteltu aikataulu 

mahdollisti myös aikataulussa pysymisen sekä muutokset projektissa. Projektiorgani-

saation jäsenet saivat tuoda omat näkemyksensä julki rehellisesti ja avoimesti.  Kehittä-

misprojektille ei tarvittu tutkimuslupaa, koska se oli tyyliltään toimintaa kehittävä projekti. 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos toimi työn tilaajana ja näin ollen antoi luvan kehittämis-

projektin tekemiselle. Toimeksiantosopimus tehtiin työn tilaajan, Varsinais-Suomen pe-

lastuslaitoksen ensihoidon palveluyksikön sekä Turun ammattikorkeakoulun välillä.  

Itsearvioinnin osaamistasojen määritelmät testattiin vapaaehtoisilla ensihoitajilla (N=65) 

ja heidän antamien palautteiden perusteella osaamistasojen kuvauksia muutettiin hel-

pommin ymmärrettäväksi. Vastaajat ja heidän antamansa korjausehdotukset käsiteltiin 

ja kysymyksiä sekä osaamistasojen kuvauksia muutettiin. Vastaajien henkilöllisyys ei ole 

projektiryhmän tiedossa, joten vastausten käsittely oli puolueetonta. Itsearvioinnin pro-

totypoinnilla saatiin osaamistasojen määritelmät selkeämmiksi ja helpommin ymmärret-

täviksi. Tämä lisää itsearvioinnin luotettavuutta, kun väärinymmärryksen mahdollisuutta 

on pyritty pienentämään testaamalla osaamiskartoitusta.   

Kehittämisprojektin raportti kirjoitettiin noudattaen Turun ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyön ohjeita. Lähdemerkinnät tehtiin selvästi ja huolella, jottei syyllistytty plagiointiin. 
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Lähteitä käytettäessä käytettiin harkintaa ja lähdekritiikkiä. Työssä käytettiin pääosin uu-

simpia lähteitä ja tutkimusten tuloksia tarkasteltiin objektiivisesti ja ne kuvattiin kuten ne 

oli tutkimuksessa kerrottu. Tiedonhakuprosessi on kuvattu selkeästi, jolloin se on myös 

toistettavissa. Tämä lisää työn luotettavuutta ja eettisyyttä.  

9.2 Kehittämisprojektin arviointi 

Osaamisen hallinta ja johtaminen liittyy vahvasti Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 

strategiaan ja palvelutasopäätökseen. Aloitettaessa tätä kehittämisprojektia pohjautui se 

pelastuslaitoksen strategiaan 2017-2020 ja palvelutasopäätökseen. Projektin aikana on 

valmisteltu uutta strategiaa 2030, jossa strategisena tavoitteena on mm. kehittää aktiivi-

sesti pelastuslaitoksen toimintatapoja ja järjestää palvelut laadukkaasti, kustannustehok-

kaasti ja tasapuolisesti. Strategiassa 2030 todetaan myös, että Varsinais-Suomen pe-

lastuslaitoksen työntekijöillä on taito ja tahto kehittää osaamistaan. Osaamista on tarkoi-

tuksenmukaista kehittää suunnitelmallisesti. Myös palvelutasopäätöstä ollaan uudista-

massa. Vaikka kaikki nämä toimintaa ohjaavat asiakirjat päivittyvät, on tämä kehittämis-

projekti edelleen ajankohtainen ja sopii Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visioon ja 

strategiaan. Kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää Varsinais-Suomen pelastuslai-

toksen ensihoidon palveluyksikön osaamisen hallintaa ja johtamista ja luoda siihen pro-

sessimalli. Projektipäällikkö innostui aiheesta sen käytännönläheisyyden vuoksi sekä ha-

lusta kehittää oman työskentelyorganisaation toimintaa. 

Kuisma ja Hakala (2017, 74 - 76) määrittelevät ensihoidon laadun asiantuntijapalveluksi. 

Laadunhallinnan avulla pystytään parantamaan hoidon tuloksia, potilasturvallisuutta 

sekä lisäämään henkilöstön turvallisuutta ja tyytyväisyyttä. Ensihoidon laatua tulisi kehit-

tää jatkuvasti, sillä ensihoito kehittyy nopeasti. Kehittämisprojektin tuotosten avulla Var-

sinais-Suomen pelastuslaitoksen tarjoaman ensihoidon laatua pystytään kehittämään 

ensihoitajien osaamista lisäämällä ja kehittämällä. Kehittämisprojekti oli tarpeellinen Var-

sinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksikön kehittämistoiminnassa. Ke-

hittämisprojektin avulla pystytään myös vastaamaan organisaation visioon, osaamista 

kehittämällä pystytään entistä paremmin tarjoamaan tasapuolista, nopeaa ja ammattitai-

toista palvelua sekä toimimaan laadukkaiden ensihoitopalveluiden tuottajana. 

Projektin itsearviointi on myös aina perusteltua kehittämisen ja kehittymisen näkökul-

masta katsottuna. Itsearviointia toteutetaan usein koko projektin ajan.  Itsearvioinnin 
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avulla voidaan tunnistaa toiminnan vahvuudet ja kehittämistä kaipaavat osa-alueet. It-

searviointia voidaan suorittaa erilaisilla menetelmillä, erilaisissa tilaisuuksissa. (Pääkkö 

& Makkonen 2003,19, 24.) Tässä kehittämisprojektissa itsearviointia suoritettiin koko 

projektin ajan, kaikissa vaiheissa, niin reflektointina projektipäällikön toimesta kuin koko 

projektiryhmän toimesta. Projektipäällikkö arvioi omaa toimintaansa ja tuotostaan hyvin-

kin kriittisesti.  

SWOT-analyysi on yksi tunnetuimmista kehittämistyökaluista. Menetelmää on helppo 

käyttää ja se on helposti muunnettavissa hyödynnettäväksi projektin eri vaiheissa. 

SWOT-analyysi tehdään nelikenttänä, johon listataan vahvuudet ja heikkoudet sekä toi-

mintaympäristöstä tulevat uhat ja mahdollisuudet. Analyysia voidaan myös soveltaa si-

ten, että perinteisen nelikentän lisäksi arvioidaan toiminnalla aikaansaatuja tuloksia ja 

vaikutuksia. (RAY 2013.) Tämän kehittämisprojektin tuotosta, osaamisen hallinnan ja 

johtamisen prosessikuvausta, arvioitiin projektiryhmän kanssa SWOT-analyysiä hyödyn-

täen. Tämä on kuvattu kuviossa 9. 

 

Kuvio 9. Swot-analyysi kehittämisprojektin tuotoksesta.  

Vahvuudet

*  Tahtotila toiminnan 
kehittämiseen

* Olemassa oleva osaaminen

* Toiminnan laadun 
tasalaatuistaminen

Heikkoudet

* riittämätön taloudellinen tai 
toiminnallinen resurssi

* motivaation/ ymmärryksen 
puute

* ajanpuute

* juurruttamisen 
epäonnistuminen

Mahdollisuudet 

* koulutukset

* osaavat uudet työntekijät

* yhteistyökumppanit

* kollegiaalisuuden 
lisääntyminen

* henk.koht. 
koulutussuunnitelma

Uhat

* nopeasti muuttuvat 
osaamisvaatimukset

* osaajat lähtevät muualle

* palveluntuotannon 
loppuminen
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Kehittämisprojekti eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti. Aikataulu oli alun perin suun-

niteltu hieman väljäksi, jotta projektipäälliköllä oli mahdollisuuksia pysyä aikataulussa 

työn, opiskelujen ja siviilielämän yhteensovitettavien aikataulullisten haasteiden vuoksi. 

Kehittämisprojektille asetetut tavoitteet saavutettiin, saatiin luotua ja testattua osaamis-

kartoituksen itsearvioinnin osa-alueet sekä muodostettua ensihoitajan osaamisen hallin-

nan ja johtamisen prosessikuvaus. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen itsearviointi 

suoritetaan tietokoneohjelmalla paperisen itsearviointilomakkeen sijaan. Tämä vaikutti 

lopputulokseen pelkästään positiivisesti. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyneen pro-

sessikuvauksen avulla pystytään selventämään osaamisen hallinnan ja johtamisen me-

netelmiä ja prosesseja. Tämä lisää ymmärrystä itsearvioinnin tekoon ja itsensä kehittä-

miseen osana hyvinvoivaa, toimivaa, kehittyvää ja kilpailukykyistä organisaatiota. Kehit-

tämisprojektin tuotoksena syntynyt osaamisen hallinnan ja johtamisen prosessikuvaus 

auttaa myös esimiehiä osaamisen johtamisessa ja sen merkityksen hahmottamisessa. 

Valmista prosessikuviota voidaan hyödyntää myös pelastuslaitoksen muissa palveluyk-

siköissä. Prosessikuvauksessa mainittuja osaamisen kehittämisen ja johtamisen mene-

telmiä voidaan tarvittaessa muokata ja täydentää. 

Teoreettinen viitekehys muodostui systemoidun kirjallisuuskatsauksen kautta. Osaami-

sen hallinnan ja johtamisen perusteokset olivat suhteellisen vanhoja, mutta täysin rele-

vantteja. Mukana oli myös uudempia teoksia, tutkimuksia, väitöskirjoja, YAMK-, ja AMK- 

opinnäytetöitä, jotka vastasivat hyvin asetettuihin kysymyksiin. Teoreettiseen viitekehyk-

seen pohjautuen muodostettiin prosessikuvaus osaamisen hallinnasta ja johtamisesta.  

Projektiorganisaatio ja projektiryhmä olivat projektipäällikölle ennestään tuttuja, joten 

tämä helpotti työskentelyä. Projektipäällikkö vastasi projektin etenemisestä ja aikataulu-

tuksesta. Projektipäällikön tekemä kirjallisuuskatsaus ja tiedonhaku ohjasivat projekti-

ryhmän toimintaa sekä prosessimallin syntymistä. Kehittämisprojektin johtaminen oli pro-

jektipäällikölle uutta ja hyvin opettavaista. Ilman ohjaavan opettajan ja projektiryhmän 

tukea, ohjausta ja apua, olisi matka ollut kivinen kulkea. Iso kiitos taustatuesta kuuluukin 

projektiryhmälle, mentorille ja tutor- opettajalle. Kehittymistä tapahtui myös projektipääl-

likön osaamisessa toimia projektipäällikkönä. Toimiminen projektipäällikkönä kasvatti 

niin henkisesti, kuin ammatillisestikin ja lisäsi ymmärrystä organisaation strategiasta 

sekä sen merkityksestä päivittäiseen toimintaan. Huomattavan suuri kehittyminen tapah-

tui epävarmuuden sietämisessä sekä kriittisessä ajattelussa. Projektipäällikkö joutui use-

asti prosessin aikana niin kutsutulle epämukavuusalueelle, jonka avulla varmasti suu-
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rinta kehitystä tapahtui. Kehittämisprojektin myötä projektipäällikkö oppi myös hahmot-

tamaan isompia asiakokonaisuuksia ja asioiden merkityksiä suhteessa toisiin, myös 

merkitys työnantajan edustajana sai lisää näkemystä. Projektipäällikön osaaminen vah-

vistui osaamisen hallinnan ja johtamisen merkityksen ymmärtämisessä päivittäisessä lä-

hijohtamisessa sekä projektityöskentelyssä. Projektipäällikkönä toimiminen oli opetta-

vaista ja oli ilo huomata osaamisen kehittymistä myös omassa toiminnassa sekä amma-

tillisessa ajattelussa. 

9.3  Kehittämisehdotukset 

Osaamisen arviointi itsearvioinnin avulla on uutta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. 

Kun kaikki ensihoitajat ovat kertaalleen tehneet itsearvioinnin, olisi mielenkiintoista sel-

vittää, mikä on palveluyksikön osaamisen taso ja missä tarvittaisiin koulutusta. Itsearvi-

ointi on myös yksipuolinen, työntekijän itsensä tekemä, arvio omasta osaamisestaan. 

Itsearvioinnin tuloksia voisi myös verrata jo tehtyihin tutkimuksiin, joissa ensihoitajat/sai-

raanhoitajat ovat arvioineet omaa osaamistaan. Tulevaisuudessa tulisi kehittää myös 

vertaisarviointia, jotta voitaisiin myös verrata itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tuottamaa 

tietoa. Jatkossa voitaisiin tutkia myös, miten osaaminen on kehittynyt ensihoitajien it-

sensä arvioimana ja mitä menetelmiä osaamisen kehittämiseen on käytetty. Osaamisen 

kehittymistä voitaisiin myös peilata saatuun koulutukseen. Onko osaaminen kehittynyt 

koulutuksen avulla, onko koulutustoiminta taloudellista, mitä haasteita koulutuksessa on 

mahdollisesti ollut, onko koulutustarjonta vastannut kehittymistarpeita? Osaamisen ke-

hittämisen erilaisiin tarpeisiin tulisi olla olemassa erilaisia ratkaisu- ja toimintamalleja, 

näitä olisi myös hyvä kartoittaa, kehittää ja luoda. 

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ei ole vielä olemassa esimiesten osaamisen arvi-

ointiin menetelmiä. Myös esimiehille olisi hyvä luoda osaamiskartoitus, jonka avulla 

myös esimiesten osaamista voitaisiin kehittää ja saataisiin näkyville sekä olemassa 

oleva osaaminen, että kehittymiskohteet. Esimiesten osaamisen kehittäminen on kuiten-

kin tärkeää, jotta laadukasta osaamisen johtamista voidaan toteuttaa. Osaamisen johta-

misen ja hallinnan vaikutuksia olisi myös hyvä kartoittaa, mitä osaamisen johtamisella 

saavutetaan, miten osaamisen hallinta vaikuttaa organisaation osaamiseen ja kilpailuky-

kyyn? Ensihoitajan osaamisen kehittymistä voitaisiin myös tutkia asiakkaan näkökul-

masta. Miten osaamisen johtaminen ja hallinta näkyy asiakkaan saamassa palvelussa, 



48 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Johanna Hyökki 

hoidossa ja sen laadussa. Mielenkiintoista olisi myös tutkia miten ensihoitotoiminnan ke-

hittyminen näyttäytyy palvelun tilaajan (sairaanhoitopiirin) näkökulmasta, onko osaamis-

tason nousulla merkitystä potilaiden kuljettamiseen tai kuljettamatta jättämiseen, mitä 

vaikutuksia osaamisen kehittymisellä on potilaiden oikeanlaiseen hoitoonohjaukseen ja 

päivystyksen kuormitukseen. Olisi myös hienoa tietää väheneekö ensihoitajien tekemät 

konsultaatiopuhelut lääkäreille osaamisen kehittymisen johdosta sekä mitä konsultaa-

tiopuhelut koskevat. 

Ensihoito on ylipäätään melko nuori ala ja sitä on tutkittu melko vähän. Tutkimukset ovat 

kohdentuneet pääsääntöisesti yksittäisten potilasryhmien hoitoon ja hoidon vaikutuksiin. 

Ensihoitajan osaamista, sen hallintaa ja osaamisen johtamista on tutkittu vähän, joten 

kaikki näihin liittyvät tutkimukset ja kehittämisprojektit ovat tervetulleita. 
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