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teessa. Väestön ikääntyminen lisää kotipalvelun tarvetta. Kuntapäättäjille on suuri haas-
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Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän vanhuspalveluita kehitetään siten, että vuoteen 
2014 mennessä vanhuspalvelun kaikista laitoshoidon pitkäaikaispaikoista luovutaan. 
Vanhusten kotona asumista edistetään sitä tukevilla ja kuntouttavilla palveluilla. Tämän 
takia sekä hoitajien määrää että heidän osaamistaan pitää lisätä. Väestön ikääntymisen 
myötä lisääntyy myös diabetesta sairastavien määrää. Iäkkään diabeetikon hoito on 
haasteellista ja siinä tarvitaan erityisosaamista. 
 
Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli kehittää Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukun-
tayhtymän kotipalvelun hoitajien diabetesosaamista. Osaamisen kehittäminen toteutet-
tiin toimintatutkimuksellisten interventioiden avulla. Kehittämisprojektin alussa hoitaji-
en diabetesosaaminen kartoitettiin Terveydenhuollon diabetesosaamiskartan avulla. 
Hoitajien kanssa tehtiin kotipalveluun diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuskuvaus. 
Näistä saadun tiedon perusteella tunnistettiin diabetesosaamisen kehittämistarpeet ja 
laadittiin sen pohjalta koulutussuunnitelma, joka projektin aikana osittain toteutettiin. 
Koulutustilaisuuksien jälkeen osaamiskartoitus uusittiin. Osaamisen mittaaminen kehit-
tämisprojektin alussa ja lopussa antoi mahdollisuuden tarkastella kehittämisprojektin 
aikana osaamisessa tapahtuneita muutoksia. 
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saattaa löytyä kun osaamisen kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena eikä pelkästään 
mittaamisen tuloksena.   Omien diabetesosaamisrajojen aikaisempaa parempi tiedosta-
minen näkyi arvioinnissa osaamistason laskuna. Projektissa osaamisen kehittäminen 
suunnattiin tarkasti työstä nouseviin tarpeisiin ja vaatimuksiin, mikä antoi hoitajille ko-
kemuksen oman diabetesosaamisen vahvistumisesta. 
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The demographic forecast indicates an increase in the number of elderly people in 
Finland. This shift is particularly tangible among the population of small municipalities. 
The ageing of the population increases the need for home help services. The municipal 
federation for providing basic public services in the Northern Tampere Region is devel-
oping its care services for the elderly with the aim of eliminating all long-term care 
home places by the year 2014. Elderly citizens are to be encouraged to continue living 
at home by providing support and rehabilitation services. This means that the number of 
carers and nurses must be increased and and their competences enhanced. Demographic 
change brings about an increase in the number of diabetes patients. The care of an eld-
erly diabetes patient is challenging and requires specialised knowledge and competence. 
 
The aim of this development project was to enhance diabetes care competence among 
home care nurses in the Northern Tampere Region regional authority for basic public 
services. Competence development was implemented with action research interventions. 
At the beginning of the project, the nurses’ diabetes care competence was mapped using 
a national diabetes care competence questionnaire. Next, a vocational skills requirement 
for diabetes care in home help services was compiled together with the nurses. Based on 
the collected information, the development needs in diabetes care were identified and a 
training plan formulated. The training plan was partly implemented during this project, 
and the expertise mapping was repeated after each training event. Measurement of the 
competence at the beginning and end of the development project enabled tracking of the 
changes in competence during the project. 
 
Although the competence mapping indicated that the diabetes care competence level 
had decreased during the project, the nurses expressed an improvement in their compe-
tence in their own training feedback. The results may seem contradictory, but can be 
explained by looking at the competence development as a whole and not only through 
the measurement results. The reported decline in competence levels reflected the fact 
that the participants had become more aware of the limitations in their competence dur-
ing the project. The project very carefully targeted the competence development to the 
needs and requirements arising from the work and gave the nurses a sense of growing 
and strengthening diabetes care competence. 

Key words: diabetes care competence, vocational skills requirements and competence 
development. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Kunta- ja palvelurakennemuutokset velvoittavat kuntia puitelain (Laki kunta- ja palve-

lurakenneuudistuksesta 23.2.2007/169) mukaisesti järjestämään palvelurakenteensa 

siten, että sen avulla taataan elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne. Sen 

tavoitteena on toiminnalliseen kokonaisuuteen pohjautuvien kuntien ja yhteistoiminta-

alueiden muodostaminen, joka turvaa koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saata-

vuuden. (Valtiovarainministeriö: kunta- ja palvelurakenneuudistus.) Mäntän kaupunki ja 

Vilppulan kunta yhdistyivät Mänttä-Vilppulan kaupungiksi vuoden 2009 alussa. Samoi-

hin aikoihin perustettiin Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden yhteinen puitelain mukainen 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukun-

tayhtymä (myöhemmin YPEK). Sen oma palvelutuotanto käynnistyi 1.1.2010. 

 

Väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle haastaa kunnat 

miettimään, miten vanhuspalvelut pystytään järjestämään tulevaisuudessakin laaduk-

kaasti. YPEK:n kunnissa vanhusväestön osuus on jo nyt korkeampi kuin keskimäärin 

Suomessa ja ennusteen mukaan vuoteen 2030 tultaessa vanhusväestön osuus kasvaa 

edelleen näissä kunnissa suhteessa enemmän kuin koko Suomessa. (Kuntatieto, 2010). 

Väestön ikääntymisen myötä myös tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä lisääntyy. 

Noin puolet tyypin 2 diabetesta sairastavista ovat yli 65-vuotiaita. Kehittyneiden hoito-

muotojen ansioista myös tyypin 1 diabeetikot voivat elää iäkkääksi. Iäkkään diabeetikon 

hoitoon liittyy erityispiirteitä, joka tekee hoidosta ja sen toteuttamisesta haastavan. Ko-

tona toteutettavaan hoitoon tarvitaan usein jossain vaiheessa osaavaa ulkopuolista apua. 

(Hiltunen 2008, 12.) 

 

Ammatillisella osaamisella on suuri merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Sillä on 

merkitystä niin yksittäisen asiakkaan, hoitajan, työyhteisön kuin koko organisaation 

kannalta. Osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät pystyvät tarjoamaan asiakas-

lähtöistä ja laadukasta hoitotyötä, mikä lisää organisaation mainetta hyvänä palveluiden 

ja hoidon tuottajana. Ammattinsa osaava hoitaja kokee työssään varmuutta ja työniloa ja 

toiminnallaan luo asiakkaalleen tunteen hoitotyön hyvästä laadusta. (Hildén 2002, 5.) 
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Työssäni diabeteshoitajana olen nähnyt iäkkään diabeetikon kotihoidon haasteellisuu-

den ja vaativuuden. Olen viime vuosina miettinyt paljon siinä tarvittavaa erityisosaamis-

ta. Kotipalvelun hoitajat tekevät työtään yksin vanhusten kodeissa. Arkipäivän pienet 

ongelmat vaativat usein nopeiden ratkaisujen tekemistä paikan päällä. Tähän tarvitaan 

riittävää osaamista. 

 

Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli kehittää kotipalvelun hoitajien diabe-

tesosaamista systemaattisesti. Kehittämisprojektin alussa tehtiin lähtötilanteen kartoitus, 

jossa hoitajat arvioivat omaa diabetesosaamistaan Terveydenhuollon diabetesosaamis-

kartan avulla. Työryhmissä hoitajien kanssa tehtiin diabetesosaamisen ammattitaitovaa-

timuskuvaus kotipalveluun. Osaamiskartan tuloksien ja ammattitaitovaatimuskuvauksen 

avulla tunnistettiin kehittämistarpeet ja tehtiin koulutussuunnitelma, joka projektin ai-

kana jo osittain toteutettiin. Kehittämisprojektin lopussa osaamiskartoitus uusittiin. 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (liite 1) avulla kartoitin, millaisia ammattitaito-

vaatimuskuvauksia diabetesosaamisesta on tehty kotipalveluun. Sen avulla en löytänyt 

yhtään aineistoksi hyväksyttäviä artikkelia tai tutkimusta. Samalla etsin myös tutkimuk-

sia, jotka liittyivät diabetesosaamisen kehittämiseen. Aihepiiriäni sivuavia tutkimuksia 

löytyi jonkin verran, mutta ne koskivat pääsääntöisesti sairaanhoitajia. Tässä tutkimuk-

sessa kohderyhmänä olivat kotipalvelun perus-/ lähihoitajat ja kodinhoitajat, sillä pro-

jektin alkaessa ei kotipalvelussa työskennellyt yhtään sairaanhoitajaa. Näiden asioiden 

takia kehittämisprojektin teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelin yleisellä tasolla 

osaamista, ammattitaitoa, organisaation osaamista ja osaamisen kehittämistä osaamis-

kartan avulla. 

   

Toimintatutkimus sopii hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen, 

sillä se tarjoaa tehokkaan keinon arvioida, reflektoida ja kehittää toimintaa. Siinä tutkija 

on itse mukana toiminnassa. (Koshy, Koshy & Waterman 2011, Xi.) Kehittämisprojek-

tissa osaamisen kehittäminen toteutettiin toimintatutkimuksellisten interventioiden avul-

la. Raportin tulososiossa, kappaleessa 6, tarkistelen osaamisen kehittämisen tuloksena 

koko kehittämisprosessia. Osaamisen mittaaminen projektin alussa ja lopussa antoi 

myös mahdollisuuden tarkastella projektin aikana osaamisessa tapahtuneita muutoksia.  
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2 DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMISEN TAUSTA 

 

 

2.1 Väestön ikääntyminen lisää kotipalvelun tarvetta  

 

Kuntatietokeskuksen julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomen väestön ikärakenne 

muuttuu siten, että vanhusväestön osuus kasvaa, työikäisen väestön osuus pienenee ja 

lasten ja nuorten osuus väestöstä pysyttelee suurin piirtein nykytasolla. Alueelliset erot 

ikärakenteessa ovat huomattavia ja erot kasvavat edelleen tulevaisuudessa. Tulevaisuu-

dessakin suurimmat kaupungit pärjäävät ikärakennevertailussa pääsääntöisesti pieniä 

kuntia paremmin. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä vanhusväestön osuus 

kasvaisi selvästi koko maassa nykyisestä 17 %:sta 26 %:iin, Mänttä-Vilppulassa 24 

%:sta 37 %:iin ja Ruovedellä 28 %:sta 39 %:iin. (Kuntatieto, 2010.) 

 

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2010 säännöllisen koti-

hoidon piirissä olevien asiakkaiden keski-ikä oli koko maassa 78,9 vuotta, Pirkanmaalla 

79,5 vuotta, Mänttä-Vilppulassa 80,5 vuotta ja Ruovedellä 77,9 vuotta.  Käyntimäärät 

(mediaani) heidän luonaan olivat vuonna 2010 koko Suomessa 14, Pirkanmaalla 13, 

Mänttä-Vilppulassa 24 ja Ruovedellä 9 käyntiä kuukaudessa. Vuoden 2009 ja 2010 ti-

lastojen mukaan 75 vuotta täyttäneiden säännöllistä kotihoitoa saaneiden määrä nousi 

koko maassa 5,3 %, Pirkanmaalla 9,3 % ja Mänttä-Vilppulassa 10,8 %. Ruovedellä 75 

vuotta täyttäneiden säännöllistä kotihoitoa saaneiden määrä laski 20,8 %. (Väyrynen & 

Kuronen 2011.) 

 

Väestön ikääntyminen haastaa kuntien poliittiset päättäjät ja johdon miettimään keinoja, 

joilla ikääntyneiden palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön julkaiseman Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan iäkkäiden 

palvelujärjestelmää on kehitettävä monipuolisemmaksi kuin mitä se nykyään on. Laa-

tusuosituksessa on kolme suurta linjausta. Ensimmäiseksi palvelujärjestelmää on syste-

maattisesti laajennettava hyvinvointia ja terveyttä edistävien sekä toimintakyvyn laskua 

ehkäisevien palvelujen suuntaan. Toiseksi kotona asumista on edistettävä lisäämällä sitä 

tukevia ja kuntouttavia palveluja. Kolmanneksi painotetaan palveluasumisen laajenta-

mista vanhainkoti- ja terveyskeskusasumisen sijaan. (STM 2008, 19–31.) 
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2.2 Iäkkään diabeetikon hoidossa tarvitaan erityisosaamista 

 

Tyypin 2 diabetes on merkittävä kansansairaus ja sen esiintyvyys kasvaa huomattavasti 

ikääntymisen myötä. Puolet tyypin 2 diabeetikoista on yli 65-vuotiaita mikä tarkoittaa 

sitä, että noin joka viidennellä yli 65-vuotiaalla on diabetes. Parantuneiden hoitomah-

dollisuuksien myötä myös tyypin 1 diabeetikoiden määrä ikäihmisten joukossa lisään-

tyy. Diagnosoimaton diabetes on yleinen myös iäkkäillä. (Hiltunen 2008, 12.) 

 

Tyypin 2 diabetes on usein oireeton tai oireet tulkitaan väärin. Oireettomuus saattaa 

liittyä iän myötä kohonneeseen munuaiskynnykseen tai heikentyneeseen janon tuntee-

seen. Ikäihmisen diabeteksen kliininen kuva vaihtelee, oireet saattavat olla epätyypilli-

siä ja siten vaikeasti tunnistettavissa. Ne saatetaan sekoittaa muiden sairauksien oireisiin 

tai lääkkeiden haittavaikutuksiin. Oireena saattaa olla virtsain pidätyskyvyttömyys, run-

sas virtsaaminen, ruokahaluttomuus, painonlasku, kaatumiset, murtumat, häiriintynyt 

uni-valverytmi, mitä ei helposti liitetä diabetekseen. Ikäihmisen diabeteksen oireet saat-

tavat johtua myös diabeteksen aiheuttamista lisäsairauksista, joita esiintyy usein jo sai-

rauden toteamisvaiheessa. (Hiltunen 2008, 12.) 

 

Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet huonontavat diabeetikon vointia ja elämänlaatua. 

Pahimmillaan ne johtavat iäkkään diabeetikon fyysisen toimintakyvyn ja omatoimisuu-

den heikkenemiseen. Diabeteksen lisäsairaudet lisäävät hoidon tarvetta ja saattavat joh-

taa jopa laitoshoitoon. Hyvällä hoidolla nämä seuraukset voivat olla estettävissä. (Hiltu-

nen 2008, 12–13.) 

 

Iäkkään diabeetikon sokeritasapainon hoito ja hoidon toteuttaminen on haastavaa. 

Ikääntymiseen liittyy muutoksia lääkkeiden imeytymisessä, jakautumisessa, metabolias-

sa ja puhdistumassa. Muut sairaudet ja niiden lääkehoito saattavat lisätä ongelmia. 

Näön, muistin, liikuntakyvyn ja lihasvoiman heikkeneminen voi vaikeuttaa hoito-

ohjeiden noudattamista. Myös sosiaalisten suhteiden väheneminen vaikeuttaa pärjää-

mistä.  (Franssila-Kallunki 2008, 17–19.) Iäkkään diabeetikon liian matalan verensoke-

rin eli hypoglykemian oireiden huomaaminen voi olla vaikeaa, sillä oireet ovat heikom-

pia kuin nuoremmilla. Ikäihmisen hypoglykemia on yleensä vaikeampi ja pitkäkestoi-

sempi kuin nuoremmilla johtuen autonomisen varoitusoireiden ja elimistön korjaavan 

reservikapasiteetin vähenemisestä. Hypoglykemia lisää iäkkään diabeetikon sydänkoh-
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tauksien ja aivohalvauksen riskiä sekä sairaalahoitoja ja kuolleisuutta. (Hiltunen 2008, 

15.) 

 

 

2.3 Ikääntyvä työntekijä sosiaali- ja terveydenhuollossa 

 

Ikääntyvä työvoima asettaa uusia haasteita henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Työ-

elämässä ikääntyväksi työntekijäksi määritellään 45 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat 

työntekijät. Ihmisen terveydessä ja toimintakyvyssä alkaa usein tapahtua konkreettisia 

muutoksia noin 45 vuoden iässä, jotka heijastuvat työkykyyn. Työelämässä ikääntymi-

sen varhaisen määritelmän katsotaan antavan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yksilöiden 

terveyteen ja toimintakykyyn. (Ilmarinen 2005, 60–62.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee 15 prosenttia Suomen työllisestä työvoi-

masta. Heistä lähes 60 prosenttia työskentelee kuntasektorilla. Väestön ikääntymisen 

vaikutukset näkyvät erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstössä, jossa työnte-

kijöiden keski-ikä on noussut varsin paljon viimeisten 10–15 vuoden aikana. Vuonna 

2008 työntekijöistä jo puolet oli yli 45-vuotiaita ja vain neljäsosa alle 35-vuotiaita. 

(Laine 2010, 229- 232.) Työntekijöiden keski-iän nousu näkyy myös YPEK:n hoitajien 

ikäjakaumassa. Kehittämisprojektin diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneista 

YPEK:n kodinhoitajista yli 45-vuotiaita oli 77 prosenttia ja perus- ja lähihoitajista 57 

prosenttia. Kartoitukseen osallistuneista alle 35-vuotiaita oli 16 prosenttia. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät arvioivat terveydentilansa yleensä hyväk-

si, mutta vuoden 2005 kyselytutkimuksessa työkykyarviot olivat matalimmat perushoi-

totyössä ja avustavassa hoitotyössä olevilla kotipalvelutyöntekijöillä. Työ- ja terveys-

haastattelututkimuksessa vuonna 2009 sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät 

uskoivat selviytyvänsä terveyden puolesta eläkeikään saakka samassa määrin kuin muil-

lakin toimialoilla. Useimmin selviytymistään epäilivät terveyskeskusten vuodeosastoil-

la, vanhainkodeissa ja kotipalvelussa työskentelevät. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenki-

löstöstä yhä useampi jää eläkkeelle lähivuosina. Kuntasektorin vuoden 2005 sosiaali- ja 

terveydenhuoltohenkilöstöstä lähes 40 % jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Eläke-

poistuma on tätä suurempi mm. perus- ja lähihoitajilla. (Laine 2010, 229–232.) 
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Ammatillinen osaaminen on yksi tärkeä osa yksilön työkykyä ja sen kehittäminen edis-

tää työssä jaksamista. Ikääntyvän työtekijän mahdollisuudet oppia ovat hyvät kun iän 

mukana oppimisessa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon opetusjärjestelyissä. Ope-

tuksessa tulisi korostaa kokemuksen merkitystä, sillä aikuinen liittää uudet ja oudot asi-

an ennestään tuttuihin asioihin. Tutut asiat saavat oppimisen myötä uusia ulottuvuuksia. 

(Ilmarinen 2005, 166–169.)  

 

 

2.4 Diabetes terveydenhuollon koulutuksessa 

 

Suomen kansallinen diabetesohjelma (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-

ma, DEHKO 2000–2010) jakautui kolmeen pääväylään, joissa tavoitteena oli ehkäistä 

tyypin 2 diabetesta, kehittää diabeteksen hoidon laatua ja tukea diabeetikoiden omahoi-

toa. Diabeteksen hoidon laadun kehittämisen yksi alatavoite oli terveydenhuoltohenki-

löstön perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. DEHKOn työryhmän teettämän 

kyselytutkimuksen mukaan sellaista koulutusta, joka asteittain mahdollistaisi diabetes-

työssä tarvittavien taitojen kehittämisen työtehtävien edellyttämälle tasolle, ei ole riittä-

västi tarjolla. Kyselytutkimuksen mukaan koulutusta tulisi tarjota kullekin ammattiryh-

mälle erikseen sekä eri työpisteissä toimiville tulisi olla aikaisempaa enemmän kohden-

nettua koulutusta. Kyselyyn vastanneet toivoivat, että suunnittelussa otettaisiin huomi-

oon osallistujien odotukset ja työstä nousevat tarpeet sekä tiedon ja osaamisen lähtöta-

sot.  (Himanen & Ilanne-Parikka, 2003, 13–27.) 

 

DEHKOn diabeteshoitotyön koulutuksen kehittämistyöryhmä määritteli sairaanhoitajil-

le diabeteshoitotyön perus- ja erikoisosaamisen. (Rintala, Himanen, Jokela, Luukkanen, 

Niittyniemi, Nikkanen & Seppänen 2006, 11–13.) Diabetes terveydenhuoltoalan koulu-

tuksessa -selvityksessä (Dehko -raportti 2009:1) havaittiin suuria eroja opetusmäärissä 

ja sisällöissä erityisesti toisen asteen oppilaitosten sosiaali- ja terveydenhuollon perus-

tutkinnon ja ammattikorkeakoulujen hoitotyön opetuksessa. Kyseisten tutkintojen dia-

betesopetuksen tasoissa oli lähes kymmenkertainen ero. Raportissa todettiin, että näin 

suuret erot johtavat osaamisen eritasoisuuteen, mikä heijastuu diabeetikoiden saaman 

hoidon tasoon. 
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2.5 Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän kotipalvelu 

 

Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä on perustettu 1.10.2008. Se on kunta- ja pal-

velurakennelain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ylä-

Pirkanmaalla, jonka jäsenkuntia ovat Mänttä-Vilppula ja Ruovesi. Kuntayhtymällä on 

sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuu lukuun ottamatta lasten päivähoitoa sekä 

tilaajavastuu perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. YPEK:n oma palvelu-

tuotanto käynnistyi 1.1.2010. Se jakautuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat sosiaali- 

ja vammaispalvelut, vanhuspalvelut ja terveydenhuolto. Palvelusopimuksen mukaan 

terveydenhuollon hoitaa Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue (myöhemmin YPTH). 

(YPEK 2010, 2.) YPEK:n organisaatiokaavio on kuvattu liitteessä 2. 

 

Vanhuspalveluiden tehtävänä on vastata vanhuspalveluiden hallinnosta sekä vanhusten 

avo-, asumis- ja laitospalveluista. YPEK:n kotipalvelu on jaettu Mänttä-Vilppulan ja 

Ruoveden yksiköihin, joissa esimiehinä toimivat kotipalveluohjaajat. Mänttä-Vilppulan 

kotipalvelu jakautuu Mäntän ja Vilppulan kotipalveluun, joka edelleen Mäntän osalta 

jakautuu kahteen osaan. Läntiseen alueeseen, jossa työskentelee 15 (projektin alussa13) 

hoitajaa ja itäiseen alueeseen, jossa työskentelee 15 (12) hoitajaa. Vilppulan kotipalvelu 

on jaettu keskustan ja Kolhon alueisiin. Keskustan alueella työskentelee 23 (15) hoitajaa 

ja Kolhossa 5 (3) hoitajaa. Ruoveden kotipalvelu on jaettu kolmeen alueeseen, jotka 

ovat pohjoinen ja eteläinen alue sekä kirkonkylä. Pohjoisella alueella työskentelee 7 (2) 

hoitajaa ja eteläisellä alueella on 7 (3) hoitajaa. Kirkonkylän alueella työskentelee kaksi 

eri ryhmää, Honkalan rivitaloalue, joissa on 10 hoitajaa ja Palvelutalon ryhmä, jossa on 

7 hoitajaa.  

 

YPEK määrittelee, että ”kotipalvelutyö on hoitoa ja huolenpitoa niistä henkilöistä, jotka 

tarvitsevat apua selviytyäkseen omassa kodissaan. Sillä pyritään tukemaan asiakkaan 

toimintakykyä, selviytymistä ja oman elämän hallintaa siten, että kotona asuminen on 

mahdollista” (YPEK 2010, 32). Tämä kehittämisprojekti on rajattu koskemaan YPEK:n 

kotipalvelun perus-/lähi- ja kodinhoitajia, jotka työskentelevät asiakkaan kodissa. Opin-

näytetyön ulkopuolelle jäi YPEK:n kotipalvelun hoitajat, jotka työskentelevät ryhmä- 

tai palvelukodeissa.  

 

YPEK:n vanhuspalveluissa on tapahtumassa suuri rakennemuutos. Vuoteen 2014 men-

nessä vanhuspalvelun laitospaikat korvataan kokonaan tehostetulla palveluasumisella 

 



13 

siten, että pitkäaikaispaikoilla olevan vanhukset ohjataan heidän oman toimintakykynsä 

mukaiseen asumispaikkaan. Laitospaikkojen väheneminen lisää YPEK:n kotipalvelun 

asiakasmääriä ja edellyttää hoitohenkilöstön määrän ja osaamistason lisäämistä sekä 

yhteistyön tehostamista terveydenhuollon kanssa. (KMV-lehti 7.3.2011.) YPEK tilasi 

Pirkanmaan aikuisopistolta koulutusta syksylle 2011 ja keväälle 2012, joka antoi val-

miuksia palvelurakennemuutoksen kohtaamiseen ja tarvittavan ammattitaidon syventä-

miseen. Liitteessä 3 on kuvattu koulutusten sisältö. Tässä kehittämisprojektissa kehittä-

mistarpeiden pohjalta suunniteltu ja toteutettu diabeteskoulutus kytkeytyi tähän koulu-

tuskokonaisuuteen. 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE 

 

 

Kehittämisprojektin tarkoituksena on kartoittaa kotipalvelun hoitohenkilöstön diabe-

tesosaaminen, luoda yhdessä kotipalvelun hoitajien kanssa diabetesosaamisen ammatti-

taitovaatimuskuvaus ja kehittää saadun tiedon perusteella ammatillista osaamista. 

 

Kehittämisprojektin tehtävänä on 

1. kartoittaa kotipalvelun hoitohenkilöstön diabetesosaaminen Terveydenhuollon 

diabetesosaamiskartan avulla kehittämisprojektin alussa ja lopussa 

2. luoda yhdessä hoitajien kanssa YPEK:n kotipalveluun diabetesosaamisen am-

mattitaitovaatimuskuvaus 

3. järjestää tarvittavaa diabeteskoulutusta lähtötilanteen kartoituksen ja ammattitai-

tovaatimuskuvauksen pohjalta. 

 

Kehittämisprojektin tavoitteena on, että osaamiskartoituksen avulla YPEK:n kotipalve-

lun hoitajan käsitys omasta diabetesosaamisesta tarkentuu ja kiinnostus osaamisen ke-

hittämiseen herää sekä saada kartan avulla tietoa YPEK:n kotihoitoalueiden sen hetki-

sestä diabetesosaamista.  Tavoitteena on, että laadittavan ammattitaitovaatimuskuvauk-

sen avulla hoitajalle konkretisoituu, millaista diabetesosaamista häneltä vaaditaan iäk-

kään diabeetikon kotihoidossa. Tavoitteena on diabetesosaamiskartoituksen ja ammatti-

taitovaatimuskuvauksen avulla tunnistaa diabetesosaamisen kehittämistarpeet ja projek-

tin aikana järjestettävän koulutuksen avulla kehittää diabetesosaamista vastaamaan am-

mattitaitovaatimuksia. 

 

Kehittämisprojektin tavoitteena on myös kehittää opinnäytetyön tekijän projekti-

työosaamista ja osaamisen systemaattista kehittämistä sekä saada valmiuksia kliinisen 

asiantuntijan työhön.  

 

Näiden kaikkein projektin aikana tehtyjen kehittämistoimenpiteiden avulla tavoitellaan 

iäkkään diabeetikon entistä parempaa ja turvallisempaa kotihoitoa. 
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4 DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMISEN TEOREETTISET LÄHTÖ-

KOHDAT 

 

 

4.1 Osaaminen 

 

Osaaminen on käsitteenä suhteellisen hankalasti lähestyttävä ja kirjallisuudesta löytyy 

useita määrittelyjä ja luokitteluja. Käsitettä käytetään monissa eri tarkoituksissa eikä 

sille ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

 

Sydänmaalakan (2004, 150–151) mukaan osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, 

asenteista, kokemuksesta ja kontakteista, jotka näkyvät konkreettisena toimintana tie-

tyissä tilanteissa. Osaaminen on oppimisprosessin tulos, joka tulee nähdä aina suhteessa 

saavutettuihin tuloksiin. Todellisesta osaamisesta voidaan puhua vasta sitten kun osaa-

minen sovelletaan käytännön toimintaan. Ranki (1999, 26–27) määrittelee osaamisen 

hyvin samalla tavalla, mutta liittää osaamisen muodostumiseen myös uskomukset ja 

arvot. 

 

Otalan (2008, 47, 50–51) mukaan osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä suoriutua tehtä-

vistään, parantaa ja kehittää työtään ja ratkaista ongelmia. Osaamista voidaan kuvata 

kädenmuotoisena. Kämmenosa edustaa yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja sor-

met muodostavat yksilön osaamisen eri osa-alueet: asenne ja tahto, tiedot, kokemus, 

taidot, kontaktit ja verkosto. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuuluvat yksilön persoo-

nallisuus, asenteet, tunneäly ja motiivit. Näiden avulla yksilö pystyy selviytymään eri 

työtilanteissa ja niiden seurauksena syntyy hyvä työsuoritus.  

 

Helakorven (2005, 58) mukaan osaaminen tarkoittaa ihmisen käyttäytymiseen liittyviä 

kykyjä ja valmiuksia. Se on taitojen soveltamista sosiaalisessa kontekstissa. Osaamiseen 

liittyy myös hiljainen tieto, joka on ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin perustuvaa 

ymmärrystä ja tulkintaa. Hiljainen tieto on usein tiedostamatonta, eikä sitä voi aina ul-

koistaa. Yhteistä Sydänmaalakan (2004, 151), Otalan (2008, 50) ja Helakorven (2005, 

56) määritelmille on näkemys osaamisen dynaamisuudesta, joka muovautuu koko ajan 

ihmisen kokemuksien kautta ja jota voidaan kehittää ja harjoitella.  
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4.2 Ammattitaito 

 

Ammattitaito-käsitettä on suomalaisissa tutkimuksissa tarkisteltu lähinnä tutkijoiden 

omista lähtökohdista käsin, sillä englannin kielessä ei vastaavaa käsitettä ole, ja sitä 

lähinnä olevat käsitteet (professional skill, vocational competence, tai workmanship) 

eivät vastaa suomalaista ammattitaito-käsitettä. (Hanhinen 2010, 49.) Ammattitaito-

käsitteen määritelmää vaikeuttaa siihen liittyvien käsitteiden osittainen päällekkäisyys ja 

niiden lopullinen jäsentymättömyys (Helakorpi 2004, 9). 

 

Helakorpi tarkistelee osaamisen ja ammattitaidon välistä suhdetta käsitekartan avulla 

(kuvio 1). Osaaminen on yläkäsite, jonka alakäsitteitä ovat ammattitaito, asiantuntijuus, 

kyvykkyys ja elämänhallinta. Ammatillinen osaaminen on työn vaatimien tietojen ja 

taitojen hallintaa ja niiden soveltamisesta käytännön työtehtävään. Helakorpi näkee 

ammattitaidon hyödynnettynä kompetenssina, jonka eri puolia ovat yksilön muodollinen 

ja todellinen kompetenssi sekä työn määritelty kvalifikaatiovaatimus ja todellinen kvali-

fikaatio. (Helakorpi 2005, 55–56, 58.) Ammattitaito voidaan nähdä pysyväksi tekemis-

valmiudeksi, joka edellyttää tietoja ja harjaantumista. Sen voidaan katsoa koostuvan 

useista osataidoista. Ammattitaito voidaan siis tarvittaessa osittaa pienempiin kokonai-

suuksiin. (Helakorpi 2004, 11.)  

 

Elämän‐ 
hallinta

OSAAMINEN 
Ammatti‐ 

taito 

Asian‐ 
tuntijuus

Kyvykkyys

Kvalifikaatio 

Eksperttiys 

Operatio‐ 
naalinen 
osaaminen Taito‐

tieto
Tietämys 

Kompetenssi 

Tiedot 

Kognitiiviset 
taidot 

Motoriset 
taidot 

Taidot 

Sosiaaliset 
taidot 

Meta‐
taidot 

Lahjakkuus 

Arvot 
kulttuuritausta, 

meemit 

Tunteet
tunneäly

Strateginen
osaaminen

Perimä, geenit
persoonallisuus 

 
KUVIO 1. Osaamisen ja ammattitaidon käsitteistöä ja yhteyksiä (Helakorpi 2005, 55) 
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Sydänmaalakka (2004, 152) määrittelee ammatillisen osaamisen henkilön toimimisena 

tehtävässä, jossa hän suoriutuu hyvin ja pystyy mahdollisimman hyvin toteuttamaan 

itseään. Ammatilliseen osaamiseen liittyy henkilön motivoituminen työhön, jossa hänel-

lä on selkeät tavoitteet ja riittävä osaaminen. Henkilö osaa kehittää itseään saamansa 

palautteen perusteella ja kokee työtehtävät haasteellisena.  

 

Hätösen (2011, 9) mukaan ammattitaito on henkilön kykyä yhdistää ammattiin liittyvät 

tiedot ja taidot tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Ammattitaito nähdään proses-

sina, johon vaikuttavat toimintaympäristö, työtehtävät, työpaikan vaatimukset sekä hen-

kilöiden persoonallinen kehitys ja emotionaaliset tuntemukset. Viitala (2005, 113, 116) 

katsoo hyvän ammattitaidon sisältävän tietoja, taitoja, valmiuksia ja asenteita. Se on 

monipuolista ja kokonaisvaltaista kyvykkyyttä suoriutua työtehtävistä. 

 

Hanhinen (2010, 91–96) tarkastelee ammattitaitoa osana työelämäosaamista (kuvio 2). 

Työelämäosaamista hän pitää ammattitaidon, kvalifikaation ja kompetenssin yläkäsit-

teenä. Hän määrittelee ammattitaidon olevan työntekijän työsuorituksessa realisoituvaa 

kvalifikaatioiden edellyttämää ja kompetenssin mahdollistamaa kyvykkyyttä. Ammatti-

taito realisoituu, kun työntekijöiden tiedot ja taidot ja työn vaatimukset kohtaavat työ-

prosessissa. 

 

ammattitaito eli työ-
suorituksessa toden-

tuva osaaminen 

kompetenssi eli työntekijän      
kyvyt ja valmiudet 

kvalifikaatiot eli            
työn osaamisvaatimukset  

työelämäosaaminen 

 
KUVIO 2. Työelämäosaamisen ja sen keskeisten osatekijöiden väliset suhteet. (Hanhi-

nen 2010, 97). 
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4.2.1 Kompetenssi 

 

Kompetenssi (competence) on yleisimmin käytetty osaamiseen viittaava käsite, jota 

tutkimuskirjallisuudessa on luokiteltu monin tavoin riippuen esimerkiksi kontekstista tai 

näkökulmasta. Kielitoimiston sanakirja määrittelee kompetenssin pätevyytenä, kelpoi-

suutena ja viranomaisen toimivaltana. Kielitieteessä kielikykynä, -tajuna (MOT Kieli-

toimiston sanakirja 2.0).   Gummeruksen Uusi suomen kielen sanakirja määrittelee 

kompetenssin pätevyytenä, lahjakkuutena, viranomaisen toimivaltana ja kielitieteessä 

kielikykynä (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja 1.0). 

 

Hanhinen (2010, 70–74) on jäsentänyt kirjallisuudesta kompetenssi-käsitteen keskeiset 

näkökulmat, jotka edustavat sen eri ulottuvuuksia:  

 

1. Kompetenssi liittyy suorittamiseen tai tekemiseen: kyky muuttaa taidot ja 

tiedot toiminnaksi.  

2. Kompetenssin ytimen muodostavat työntekijän tiedot, taidot ja valmiudet.  

3. Kompetenssi on luonteeltaan potentiaalinen kapasiteetti, tekemisen mahdol-

listava voimavara.  

4. Kompetenssiin voidaan liittää ajatus maksimaalisesta tai onnistuneesta suori-

tuksesta.  

5. Kompetenssi voi olla joko yksilön tai tiimin, työyhteisön tai organisaation 

ominaisuus  

6. Kompetenssi on suhteellinen ja kontekstisidonnainen käsite.  

7. Kompetenssi on kvalitatiivinen käsite, jota kuitenkin voidaan kuvata, mitata 

ja arvioida kvantitatiivisin termein. 

8. Kompetenssit ovat kokonaisvaltaisia, ts. tiedot, taidot ja asenteet ovat jaka-

mattomasti toisiinsa sidoksissa ja integroituneita 

9. Kompetenssi saa merkityksensä, kun se liitetään tavoitteeseen, strategiaan tai 

työtehtävään.  

10. Kompetenssi on dynaaminen käsite, usein prosessimerkityksinen: se on jo-

tain jota voidaan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan myötä.  
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4.2.2 Kvalifikaatio 

 

Ammattitaitoon liittyvä keskeinen käsite on kvalifikaatio (lat. qualificere, engl. qualifica-

tion). Kirjallisuudesta löytyy useita erilaisia määritelmiä ja luokitteluja tälle käsitteelle 

riippuen aikakaudesta, tutkimusperinteestä tai lähestymistavasta. Tilannetta selittää 

osaltaan myös se, ettei kvalifikaatioiden taustalta löydy yhtenäistä teoriaa. (Hanhinen 

2010, 77–79.)  

 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee kvalifikaation laadun määrityksenä, sopivuutena, 

soveliaisuutena, edellytyksenä ja kelpoisuusehtona (MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0). 

Gummeruksen Uusi suomen kielen sanakirja määrittelee kvalifikaation laadun soveliai-

suutena, pätevyytenä ja edellytyksinä sekä laadun määrittelynä (MOT Gummerus Uusi 

suomen kielen sanakirja 1.0). 

 

Hanhinen (2010, 82–84) on tehnyt kirjallisuuteen perustuvan yhteenvedon kvalifikaatio-

käsitteen ominaispiirteistä. Hän on löytänyt käsitteelle kuusi erilaista ominaispiirrettä, 

jotka ovat sille ominaisia, tyypillisiä ja toistuvia. Tavallisemmin kvalifikaatiot esitetään 

ammatista tai työorganisaatio taholta johdettuina suoritus-, pätevyys- tai ammattitaito-

vaatimuksina tai -tarpeina, joita työntekijöiltä edellytetään. Toisessa ominaispiirteessä 

kvalifikaatiot voidaan käsittää yksilön vaatimuksien ja työn vaatimuksien välisenä suh-

teena. Kolmantena ominaispiirteenä Hanhinen esittää kvalifikaation dynaamisuuden ja 

muuttuvuuden. Neljäs ominaispiirre liittyy koulutuksen ja työn väliseen yhteyteen. Vii-

dennessä ominaispiirteessä kvalifikaatioilla voidaan viitata muodollisiin todistuksiin, 

tutkintoihin ja oppiarvoihin, jotka ovat merkityksellisiä ja ilmentävät laatua erityisesti 

työmarkkinoilla. Kuudes ominaispiirre liittyy kvalifikaatioiden luokitteluun, jota voi-

daan tehdä usealla eri tavalla. 

 

Tunnetuin kvalifikaatioiden luokittelu on kansainvälisen työjärjestön ILO:n käyttämä 

jako (kuvio 3), joka pohjautuu saksalaiseen tutkimustraditioon. Siinä kvalifikaatiot jao-

tellaan kolmeen päätyyppiin: tuotannollisiin, normatiivisiin ja innovatiivisiin kvalifikaa-

tioihin. Nämä ovat organisaation työvoiman dynaamisen joustavuuden edellytyksiä, ja 

ne mahdollistavat työprosessien jatkuvan kehittymisen. 
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TUOTANNOLLISET KVALIFIKAATIOT 

Sosiokulttuuriset-

kvalifikaatiot 

Motivaatio-

kvalifikaatiot

Mukautumis-

kvalifikaatiot 

NORMATIIVISET KVALIFIKAATIOT

INNOVATIIVISET KVALIFIKAATIOT

 
KUVIO 3. ILO:n kvalifikaatioiden luokittelu (Helakorpi 2005, 65) 

 

1. Tuotannolliset kvalifikaatiot tarkoittavat teknillisesti painottuvia tietoja ja taito-

ja, joita tarvitaan itse työprosessissa. Työn tekemisen ydin muodostuu tuotannol-

lisista kvalifikaatioista. Ne voidaan jakaa edelleen kognitiivisiin, sosiaalisiin ja 

motorisiin taitoihin. 

2. Normatiiviset kvalifikaatiot ovat työntekijältä edellytettäviä henkilökohtaisia 

ominaisuuksia.  Tämä jaotellaan edelleen mukautumis-, motivaatio- ja sosiokult-

tuurisiin kvalifikaatioihin.  Mukautumiskvalifikaatiot kuvaavat työhön ja työyh-

teisöön sopeutumista. Motivaatiokvalifikaatiot tarkoittavat työhön sitoutumista, 

oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, lojaalisuutta jne. Sosiokulttuuriset tekijät 

liittyvät työntekijän suhteeseen ja vuorovaikutukseen organisaation sisällä ja ul-

koiseen verkostoitumiseen, oman organisaation tavoitteiden sisäistämiseen ja 

omaan ammattikuntaan samaistumiseen sekä pätevyyteen käyttää toisen osaa-

mista oman osaamisen tukena.  

3. Innovatiiviset kvalifikaatiot, joista käytetään myös nimitystä kehittävät kvalifi-

kaatiot, mahdollistavat työprosessin kehittämisen ja oikean toiminnan myös en-

nalta arvaamattomissa tilanteissa. Kehittävät kvalifikaatiot jakautuvat kahteen 

ulottuvuuteen, joista toinen on työntekijöiden itsensä kehittämisen vaateet ja toi-

nen työprosessin kehittämiseen liittyvät kvalifikaatiot. Työelämässä tapahtuvien 

nopeiden muutosten takia kehittäviä kvalifikaatioita voidaan pitää keskeisinä 

työelämän osaamisen kentässä. (Hanhinen 2010, 80–82; Helakorpi 2005, 65, 

140–141; Viitala 2005, 116–120, Pelttari 1997, 34–35.) 
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4.2.3 Ammattitaitovaatimus 

 

Pelttarin (1997, 45) mukaan työelämä tuottaa kvalifikaatio- eli ammattitaitovaatimukset, 

joita ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään. Kvalifikaatiovaatimukset muodostu-

vat työn tekemiseen ja kehittämiseen liittyvästä osaamisesta. Osaamistarpeista ja vaadit-

tavasta osaamisesta muodostuvat ammattitaitovaatimukset. Hanhinen (2010, 79) sisäl-

lyttää kvalifikaatiovaatimus-käsitteen kvalifikaation sisälle, joka jo itsessään sisältää 

vaatimuksen näkökulman. 

 

Kuviossa 4 Helakorpi kuvaa kvalifikaatioiden ja kompetenssin suhdetta työhön ja työn-

tekijän ominaisuuksiin. Kvalifikaatiot eli ammattitaitovaatimukset sijoittuvat työelämän 

ja ammattitaidon väliin. Ammattitaitovaatimukset tarkoittavat niitä vaatimuksia, joita 

johonkin työhön tai ammattiin edellytetään. Ammattitaitovaatimukset nousevat työstä. 

(Helakorpi 2009b, 3-4.) 

 

 

AMMATTITAITO 
ELI KVALIFIKAATIO 

TYÖNTEKIJÄ 

OSAAMINEN

KVALIFIKAATIO‐
VAATIMUKSET 

KOMPETENSSI     
ELI                   

PÄTEVYYS 

TYÖYHTEISÖ / PER‐
SOONALLISUUS 

TYÖELÄMÄ 
TYÖ 

 
KUVIO 4. Ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi (Helakorpi 2009b, 4). 
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4.3 Organisaation osaaminen 

 

Organisaation osaamista pidetään yleisesti organisaation toiminnan ja menestyksen eh-

tona. (Ranki 1999, 20; Sydänmaalakka 2000, 122; Otala 2008,15; Viitala 2005, 94; Hä-

tönen 2011, 6.) Yksilöiden osaaminen muuttuu organisaation osaamiseksi, kun ihmiset 

jakavat, yhdistävät, kehittävät osaamistaan yhdessä ja kun osaaminen muutetaan yhtei-

seksi näkemykseksi ja yhteiseksi toiminnaksi (Otala 2008, 53). 

 

Organisaation tarvitsemaa osaamista voidaan jäsentää usealla eri tavalla. Hätönen 

(2011, 13–15) on mukaillut Greenin (1999) luomaa osaamisympyrää, jonka tarkoituk-

sena on tuoda osaamisen eri puolia ja tasoja yhteiseen viitekehykseen. Mallin kaksi 

ulottuvuutta ovat vertikaalinen organisaatio-yksilö -tasoulottuvuus ja horisontaalinen 

tiedot ja taidot - työskentelytavat ja vuorovaikutus -tyyppiulottuvuus.  Näiden avulla 

saadaan neljä eri lohkoa, joista muodostuu organisaatiossa tarvittava osaaminen. Ympy-

rän ylälohkot muodostavat organisaation identiteetin ja sisältävät laajasti työntekijöiden 

työympäristön, joka määrittää kaikkien työntekijöiden osaamistarpeita. Alalahkot muo-

dostavat osaamisen, joista yksilöt käyttävät konkreettisissa työtehtävissä.  Kuvio 5 esit-

tää yhdistelmän organisaation osaamisalueista.  

 

ORGANISAATION NÄKÖKULMA 

3.                 
Työelämä-    
osaaminen 

4.                  
Eriytyvä ammatil-
linen osaaminen 

2.                  
Arvoihin ja toi-
mintatapoihin 

liittyvä          
osaaminen 

1.                 
Organisaation 
ydinosaaminen 

Organisaati-
on näkökul-
ma ja arvot 

TYÖSKEN-
TELY- TA-

VAT JA 
VUORO- 

VAIKUTUS 

TIEDOT 
JA TAI-

DOT 

YKSILÖN NÄKÖKULMA 
 

KUVIO 5. Osaamisympyrä (mukaillen Hätönen 2011, 13.) 

 

Organisaation ydinosaamisella tarkoitetaan laaja-alaisesti omaksuttua osaamista, joka 

mahdollistaa yrityksen menestyksekkään kilpailun. Siinä yhdistyvät henkilöstön ja joh-
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don kyvykkyys, tiedot ja osaaminen. Se rakentaa perustan koko organisaation ja henki-

löstön osaamisvaatimuksille. Arvot antavat organisaation toiminnalle suuntaviivat, oh-

jaavat valintojen tekemistä ja määrittelevät toiminnan rajoja. Työelämäosaaminen kuvaa 

työssä yleisesti tarvittavaa osaamista ja sen alueet muuttuvat työelämässä tapahtuvien 

muutosten myötä. Työelämäosaamisen perusta saadaan peruskoulutuksen aikana. Eriy-

tyvä ammatillinen osaaminen on ammatillisen työskentelyn perusta. Se sisältää työssä 

suoriutumisen kannalta välttämättömiä osaamisalueita. Peruskoulutuksen lisäksi tarvi-

taan usein aiemmin opitun osaamisen laajentamista ja syventämistä. (Hätönen 2011, 

14–15.)  

 

 

4.4 Osaamisen kehittäminen osaamiskartan avulla 

 

Systemaattinen osaamisen kehittäminen etenee vaiheittain osaamisen kartoittamisesta 

kehittämiseen. Osaamiskartoituksen tarkoituksena on tehdä organisaation osaaminen 

näkyväksi. Työvälineenä tässä voidaan käyttää osaamiskarttaa, joka tekee mahdolliseksi 

osaamisesta keskustelemisen yhteisesti organisaatiossa. Sen tavoitteena on selvittää 

millaista osaamista organisaatiossa on ja mihin suuntaan ja millä alueilla sitä tulisi ke-

hittää ja samalla ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. Osaamiskartta voidaan laatia 

koko organisaation tarvitsemasta osaamisesta, tietyn henkilöstöryhmän tai tiimin osaa-

misalueista tai jostakin erikseen valituista osaamisalueista. (Hätönen 2011, 16–19; Ah-

vo-Lehtinen & Maukonen 2005, 29–34; Helakorpi 2009a, 8-9) 

 

Osaamisalueiden kuvaaminen 

Osaamiskartan laatiminen lähtee liikkeelle osaamisalueiden kuvaamisella, jotka laadi-

taan organisaation vision ja strategian pohjalta. Visio ja strategia luovat kehyksen kai-

kelle toiminnalle ja vastaavasti henkilöstön osaaminen mahdollistaa strategian toteutu-

misen. Osaamisalueet, myös tulevaisuudessa tarvittava osaaminen, kuvataan mahdolli-

simman konkreettisina ja arvioitavissa olevina osaamiskuvauksina. Osaamisalueista 

laaditaan osaamistasokuvaukset helpottamaan ja yhdenmukaistamaan arviointia. Arvi-

ointiasteikon tulisi olla mahdollisimman laaja, jolloin osaamisaluetta voidaan arvioida 

perusosaamisen ja huippuosaamisen näkökulmasta. Tämän jälkeen laaditaan osaamisen 

tavoiteprofiilit, joiden avulla voidaan osoittaa, mitä osaamista eri henkilöillä tulee olla 

ja mitä osaamista tulee kehittää. Tavoiteprofiilien laatiminen voidaan toteuttaa monella 

tavalla. Hyvänä käytäntönä pidetään, että organisaation johto linjaa keskeisten osaamis-
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alueiden tavoiteprofiilit, joita tarkennetaan esim. osasto tai tiimi kohtaisesti. Tavoitteena 

on, että eri henkilöiden osaamisista syntyy organisaatiossa tarkoituksenmukainen yhdis-

telmä. (Hätönen 2011, 18–31; Ahvo-Lehtinen & Maukonen 2005, 34–39; Helakorpi 

2009a, 9-10.) 

 

Osaamisen itsearviointi 

Kun osaamistasokuvaukset ja tavoiteprofiilit on määritelty, selvitetään onko työnteki-

jöillä tarvittavaa osaamista. Osaamisen arvioinnilla saadaan osaamisen taso näkyväksi ja 

tietoa, jota voisi muuten olla vaikea havaita tai ymmärtää. Osaamisen arviointi voidaan 

suorittaa monella eri tavalla, kuten itsearvioinnilla, esimiehen, työtovereiden, asiakkai-

den ja yhteistyökumppaneiden arviolla tai yhdistämällä tämä kaikki, jolloin puhutaan 

360°-arvioinnista. Myös erilaisia testejä ja näyttökokeita voidaan käyttää arvioinnissa.  

(Ranki 1999, 50–52; Helakorpi 2005, 134–138; Hätönen 2011; 32–41) 

 

Osaamiskartassa arviointi suoritetaan itsearviointina, jossa henkilö arvio osaamistaan, 

toimintaansa, kokemuksiaan ja oppimistaan järjestelmällisesti kartan osaamisprofiileja 

vasten. Työelämässä itsearvointia pidetään tärkeänä taitona, sillä se on itseohjautuvuu-

den perusta, joka auttaa selviytymään yllättävissä tilanteissa. Itsearviointi voidaan to-

teuttaa lomakekyselynä tai valmiita tietokoneohjelmia käyttäen. Onnistuneen itsearvi-

oinnin edellytyksenä on, että koko arviointiprosessia on käsitelty työyhteisön keskuste-

lutilaisuuksissa ja annetut ohjeet arviointiin ovat mahdollisimman selkeät. (Hätönen 

2011, 32–33.) Mittaamisen tavoitteena on suunnan näyttäminen osaamisen kehittämisel-

le ja sen vaatimille toimenpiteille. (Ranki 1999, 48; Helakorpi 2005, 135.)  

 

Kehittämistarpeiden tunnistaminen 

Itsearvioinnin jälkeen vastaajien osaamisprofiilit tallennetaan organisaation yhteiseen 

tietokantaan. Arvioinnin tuloksena saatuja osaamisprofiileja verrataan asetettuihin ta-

voitteisiin eli tavoiteprofiileihin. Tämä konkretisoi osaamisalueet, joissa osaamista on jo 

riittävästi ja vastaavasti ne, joita tulisi kehittää. Kun tiedetään, millaista osaamista orga-

nisaatiossa tulee olla ja lisäksi on arvioitu organisaatiossa tällä hetkellä oleva osaami-

nen, voidaan osaamisen kehittämistoimenpiteet kohdistaa oikein. Tämä näkökulma 

myös sitoo osaamisen kehittämisen organisaation strategiaan ja arvoihin.  Osaamiskar-

toitusten ja osaamisen arvioinnin pohjalta laaditaan koko organisaatiota koskeva kehit-

tämisohjelma, joka sisältää erilliset kehittymissuunnitelmat niin yksittäisille työnteki-
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jöille, tiimeille, ryhmille, yksiköille kuin koko henkilöstöllekin.  (Viitala 2003, 200; 

Hätönen 2011, 43–48.)  

 

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää konkreettisia toimenpiteitä eri osaamisalueille.  

Kehittämisessä on tärkeää, että toiminta on suunnitelmallista, avointa ja pitkäjänteistä. 

(Hätönen 2011, 49–54: Viitala 2005, 254–261.) Se mahdollistaa, että henkilöstö voi 

suunnitella omaa kehittymistään pitemmälle ajalle. Se tarjoaa myös mahdollisuuden 

sisäiseen urakehitykseen sellaisille henkilöille, jotka tavoittelevat jotakin uutta. (Hela-

korpi 2009a, 7.) Kehittämissuunnitelmaa tehtäessä on siis otettava huomioon myös tu-

levaisuuden osaamistarpeet sekä pohdittava kehittämistoimenpiteitä pitkällä tähtäimellä. 

(Sydänmaalakka 2001, 159.) 

 

Menetelmiä osaamisen kehittämiseen  

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on olemassa useita menetelmiä. Henkilöstön ke-

hittämisessä on menossa suuntaus, jossa ulkoisista kehittämismenetelmistä siirrytään 

kohti organisaation sisäisiä kehittämisohjelmia. Viitala (2005) on jäsennellyt eri kehit-

tämismuotoja sen mukaan kohdistuvatko ne enemmän yksilön osaamisen kehittämiseen 

vai kollektiivisen osaamistason nostamiseen ja sen mukaan, tapahtuuko kehittäminen 

työpaikalla vai sen ulkopuolella (kuvio 6). 

Tilannelähtöinen 
Epämuodollinen 

Työ-
yhteisö- 

taso 

koulutus- ja kehittämis-ohjelmat, 
koulutustilaisuudet 

kehittämisprojektit 

työkierto verkko-oppiminen 
tutorointi, valmentaminen 

työnohjaus kehityskeskustelut 

kokeilut mentorointi bench marking 

opintomatkat ja -vierailut 

ongelmanratkaisutilanteet sijaisuudet työtehtävien 
laajentaminen 

palaverit erityistehtävät, projektit 

esimerkistä oppiminen 

tiimit, työryhmät   
lehdet, kirjat, 

videot, internet  itseopiskelu 

Yksilö-
taso 

Formaali, 
standardoitu 

 
KUVIO 6. Erilaisia henkilöstön kehittämisen muotoja (Viitala 2005, 261). 
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4.5 Kehittämisprojektin keskeiset käsitteet ja diabetesosaamisen kehittäminen 

YPEK:n kotipalvelussa 

 

Tässä kehittämisprojektissa diabetesosaamisella tarkoitetaan YPEK:n kotipalvelun hoi-

tajan tietoja, taitoja, kokemuksia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita hän tarvitsee 

hoitaessaan iäkästä diabeetikkoa tämän kodissa yhteistyössä asiakkaan, omaisten, hoito-

tiimin ja moniammatillisen ryhmän kanssa.  

 

YPEK:n kotipalvelun hoitajien diabetesosaamisesta muodostuu organisaation yhteinen 

osaaminen kun hoitajat jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan yhdessä. Diabe-

tesosaamisesta muodostuu yhteinen näkemys, joka realisoituu iäkkään diabeetikon hy-

vänä hoitona. 

 

 Tässä kehittämisprojektissa ammattitaitovaatimuksella tarkoitetaan diabetesosaamista, 

jota YPEK:n kotipalvelun hoitajalta edellytetään hänen hoitaessaan iäkästä diabeetikkoa 

tämän kotona. 

 

Organisaation osaamisympyrässä iäkkään diabeetikon hoidossa tarvittava osaaminen 

sijoittuu eriytyvän ammatillisen osaamisen lohkoon, jonka hallitseminen ja kehittämi-

nen vaativat peruskoulutuksessa saadun tiedon laajentamista ja syventämistä. Diabe-

tesosaaminen nähdään tässä projektissa yhtenä ammatillisen osaamisen osataitona. Ke-

hittämisprojektissa on keskitytty diabetesosaamisen ydinosaamiseen, joka on välttämä-

töntä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa, ja joka koskettaa kaikkia iäkkään diabeetikon 

hoitoon osallistuvia YPEK:n työyhteisön hoitajia. Projektissa tehdään diabetesosaami-

sen ammattitaitovaatimuskuvaus, jota käytetään yhdessä diabeteskartan kanssa osaami-

sen kehittämisen apuvälineenä. Osaamistarpeiden tunnistamisen jälkeen suunnitellaan ja 

toteutetaan tarvittava diabeteskoulutus. 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

5.1 Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan lähtökohdat 

 

Kehitystoiminta on yksi työelämän keskeinen osaamisalue. Se on konkreettista toimin-

taa, jolla tähdätään jonkin selkeästi määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Projektissa 

kehittäminen etenee toiminnan perustelusta ja organisoinnista varsinaiseen toteutukseen 

ja arviointiin. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa yhdistetään tutkimuksen ja 

projektitoiminnan periaatteita ja siinä sovelletaan tutkimuksen tietoa. Tutkimuksellinen 

kehitystoiminta on tiedontuotantoa, jossa tietoa tuotetaan aidossa käytännön ympäris-

tössä ja tutkimukselliset asetelmat ja menetelmät toimivat apuna. (Toikko & Rantanen 

2009, 9-23.) 

 

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tavoitellaan empiirisesti pätevää tietoa. Sii-

hen ei useinkaan voida pelkästään tukeutua, sillä myös hiljaisella tiedolla on suuri mer-

kitys. Hiljaisella tiedolla on sosiaalinen konteksti, jossa se toimii. Uusi tieto syntyy pää-

osin siellä, missä toiminta tapahtuu eli aidosta käytännön toiminnasta ja tarpeesta rat-

kaista käytännön ongelmia. Uusi tieto on erityisesti teorian ja käytännön rajat ylittävää 

tiedonmuodostusta. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tiedon tuottajat ovat 

huomattavasti heterogeenisempia kuin perinteisessä tutkimuksessa eikä tieto perustu 

objektiivisen tiedon ideaalille. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tieto on ref-

leksiivistä, missä tiedon tuotannon itsekriittisyys korostuu. (Toikko & Rantanen 2009, 

39–44.) 

 

 

5.2 Kehittämisprojekti 

 

Projekti tarkoittaa kertaluontoista, ajallisesti rajattua tehtäväkokonaisuutta, jolla on tie-

tyt voimavarat ja selkeästi määritellyt tavoitteet. Projektia varten perustetaan oma orga-

nisaatio. Projektit voidaan jakaa viiteen sisällöltään erilaisiin perustyyppeihin: inves-

tointi-, kehittämis-, tutkimus-, selvitys- ja produktioprojektit. (Silfverberg 2007, 21–22.) 

Projekti rakentuu ns. elinkaariajattelulle. Yksittäisen projektin elinkaari jaetaan neljään 

vaiheeseen: projektin valinta, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. (Hanketoiminnan 
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laadunvarmennusohje 2010, 3.) Tämä opinnäytetyönä toteutettu projekti oli kehittämis-

projekti, koska sen tavoitteena oli osaamisen kehittäminen. 

 

 

5.2.1 Kehittämisprojektin valinta opinnäytetyön aiheeksi 

 

Opinnäytetyön aiheen valinta nousi työelämän tarpeesta. Väestön ikääntyminen ja dia-

beteksen parantuneet hoitomahdollisuudet lisäävät iäkkäiden diabeetikoiden määrää 

kotipalvelussa. Kotipalvelun tarve lisääntyy kun YPEK:n vanhuspalveluiden laitos-

hoidon pitkäaikaispaikoista luovutaan vuoteen 2014 mennessä. Tämän takia kotipalve-

luun tarvitaan lisää paitsi työntekijöitä myös osaamista. Iäkkään diabeetikon kotihoito 

on vaativaa, joka vaatii erityisosaamista.  Perusterveydenhuollon diabeteshoitajana olen 

työssäni nähnyt iäkkään diabeetikon hoidon haasteellisuuden ja siihen kohdistuvat ke-

hittämistarpeet. Aiheen valintaa puolsi myös saamani pyynnöt diabeteskoulutuksen jär-

jestämisestä kotipalveluun. 

 

 

5.2.2 Kehittämisprojektin suunnittelu 

 

Projektin voi aloittaa esisuunnittelulla, jonka aikana mietitään aiheen rajausta, todellista 

tarvetta ja perusteita. Esisuunnittelun jälkeen alkaa varsinainen projektin suunnittelu, 

johon pitää varata riittävästi aikaa. Suunnittelu voi koostua esimerkiksi suunnitteluryh-

män perustamisesta, alustavista taustaselvityksistä, projektin perusrajauksen määritte-

lystä, suunnitelman luonnostelusta, toteutettavuuden arvioinnista, viimeistelystä, rahoi-

tuskäsittelystä ja projektin käynnistämisestä. Suunnitteluun on hyvä ottaa mukaan edus-

tajat organisaatioista, jotka ovat mukana projektin toteutuksessa ja / tai ovat hyödynsaa-

jia. (Silfverberg 2007, 39–40, 45, 48)  

 

Kehittämisprojektin esisuunnittelu 

• opinnäytetyön ideaseminaari pidettiin TAMK:ssa 12.1 2011, jossa esitin ideani 

opinnäytetyön aiheesta. 

• Tammikuussa 2011 esitin opinnäytetyön aiheen oman työpaikkani Ylä-Pirkanmaan 

terveydenhuoltoalueen johtavalle ylihoitajalle ja YPEK:n vanhuspalveluiden johta-

jalle  
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• suunnittelukokous pidettiin 8.2.2011, joka toimi myös projektin perustamiskokouk-

sena. Projektin työelämän ohjausryhmän jäseninä olivat YPEK:n vanhuspalvelun 

johtaja, Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kotipalveluohjaajat, YPTH:n johtava ylihoi-

taja ja vastaava osastonhoitaja. 

 

Suunnitteluvaiheessa projekti rajattiin koskemaan YPEK:n kotipalvelun hoitajia, jotka 

hoitavat vanhuksia heidän omissa kodeissaan. Projektin ulkopuolelle jäivät YPEK:n 

hoitajat, joiden työpaikkana oli ryhmä-, palvelu- tai vanhainkoti. Kehittämisprojekti 

liitettiin mukaan YPEK:n kotipalvelun hoitajille järjestettävään isoon koulutuskokonai-

suuteen, joka toteutetaan syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Liitteessä 3 on selvitys 

koulutuksien aiheista ja laajuudesta.  

 

Projektisuunnitelma 

• Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma toimi myös projektisuunnitelmana, joka 

esitettiin TAMK:n suunnitteluseminaarissa 16.3.2011. Liitteessä 4 on projekti-

suunnitelmaan tehty kuviokuvio projektin etenemisestä ja aikataulusta. 

• Sopimus Osaamiskartan käytöstä Diabetesliiton kanssa tehtiin toukokuussa 

2011. Sopimuksen mukaan Diabetesliitto toimittaa molempien kyselyiden arvi-

oinnin tulokset Excel- ja PDF -muodossa kehittäjälle.  

 

Aihepiirin teoriaan tutustuminen 

Aihepiirin aikaisempiin tutkimuksiin tutustumisen aloitin heti aiheen varmistumisen 

jälkeen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tein 2-8/2011. Liitteessä 1 on kuvaus 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutuksesta. 

 

Apurahan hakeminen 

Apurahaa hain Diabeteshoitajat ry:ltä opinnäytetyön tekemisestä aiheutuviin kustannuk-

siin marraskuussa 2011. Myönteisen päätöksen sain maaliskuussa 2012. 

 

 

5.2.3 Kehittämisprojektin toteutus 

 

Projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista on hyvä seurata projektin aikana. Ly-

hytkestoisissa projekteissa ei erillistä työsuunnitelmaa tarvita vaan suunnitelmaa tar-

kennetaan tarvittaessa toteutuksen aikana. Projektin sisällöllisistä tuotoksista ja edisty-
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misestä annettava raportti voi olla kirjallinen, sanallinen, kuvallinen tai muulla tavoin 

esitettävää. (Silfverberg 2007, 42–44.) Tämän kehittämisprojektin toteutuksen arvioita 

tehtiin ohjausryhmän kokouksissa 7.6. ja 4.10.2012. Myös TAMK:n opinnäytetyön se-

minaarit 1.6, 30.8, 11.10 ja 13.12.2011 sekä 14.2.2012 olivat projektin toteutuksen arvi-

oinnin tukena.  

 

Projektin toteutuksen kehittämismenetelminä käytettiin diabetesosaamisen kartoittamis-

ta projektin alussa ja lopussa, työryhmätyöskentelyä ja koulutustilaisuuksia. 

 

Diabetesosaamiskartoitus: 

• Infotilaisuudet kehittämisprojektista ja diabetesosaamiskartoituksesta olivat 

7.4.2011 Mäntän kotipalvelussa ja 18.4.2011 Vilppulan kotipalvelussa  

• Diabetesosaamiskartoitus oli Mänttä-Vilppulan kotipalvelussa 12–26.5.2011 

• Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kotipalveluissa 20.2- 8.3.2012 

Työryhmät kokoontuivat: 

• Ruovedellä 20.4, 5.5, 30.5 ja 16.6.2011 

• Mänttä-Vilppulassa 17.8, 15.9 ja 22.9.2011 

Diabeteskoulutukset: 

• Iäkkään diabeetikon kotihoito I: 11.1 Mänttä, Sarapiha, 17.1 Ruovesi, Honkala 

ja 24.1.2012 Mänttä, Sarapiha 

• Iäkkään diabeetikon kotihoito II: 2.2 Mänttä, Sarapiha, 8.2 Ruovesi, Honkala ja 

15.2.2012 Mänttä, Sarapiha 

 

 

5.2.4 Kehittämisprojektin päättäminen 

 

Ruuskan mukaan projektin päättäminen on viimeinen vaihe projektissa. Projektin pää-

tyttyä on tehtävä johtopäätökset ja mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset. Projektista 

laaditaan loppuraportti sekä arvioidaan projektin onnistuminen. Projektin tulokset luo-

vutetaan tilaajalle, joka hyväksyy ne tai pyytää täydennystä. Projektin virallinen lopet-

taminen kuuluu ohjausryhmälle.  Onnistuneessa projektissa tavoitteet saavutetaan suun-

nitellun aikataulun mukaisesti sovituilla kustannuksilla. Arvioinnissa huomioidaan tu-

losten lisäksi myös koko projektin kulku. (Ruuska 2007, 265, 274–176) 
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Kehittämisprojektin aikataulu oli kytköksissä opinnäytetyön valmistumiseen. Opinnäy-

tetyöstä tehtävä kirjallinen työ toimi tämän kehittämisprojektin loppuraporttina. Valmis 

opinnäytetyö esitettiin julkisesti opinnäytetyön esitysseminaarissa TAMK:ssa 11.4.2012 

ja Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen luentotilaisuudessa Mäntän sairaalalla 

24.5.2012. 

 

 

5.3 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimus on ehkä tärkein tutkimuksen ja kehittämistoiminnan risteyspaikka, 

jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät. (Toikko & Rantasen 2009, 31.) Toimintatutkimus 

sopii kehittämiseen myös sen takia, että se kohdistuu erityisesti sosiaaliseen toimintaan, 

joka pohjautuu vuorovaikutukseen. (Heikkisen 2008,16.) Valitsin kehittämistyöni tut-

kimusmenetelmäksi toimintatutkimuksen, koska siinä tuotetaan tietoa käytännön kehit-

tämiseksi. 

 

Metodioppaissa toimintatutkimus luokitellaan usein laadulliseksi tutkimusmenetelmäk-

si. Sitä voidaan kuitenkin pitää enemmän lähestymistapana tai asenteena, jossa tutkimus 

kytketään toiminnan kehittämiseen. (Heikkinen 2008, 36–37.) Tyypillistä toimintatut-

kimuksessa on käytännönläheisyys, jossa toimintaan pyritään vaikuttamaan tutkimuksen 

avulla. Se eroaa perinteisestä tutkimuksesta siinä, että toimintatutkimuksessa tutkija on 

aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa.  Tutkija tulee mukaan toimintaan tehden 

aloitteita ja osallistumalla keskusteluun aktiivisesti. Näitä muutokseen tähtääviä väliin-

tuloja kutsutaan interventioiksi. (Heikkinen 2008, 27–29; Kemmis & Wilkinson 1998, 

21.) Tässä projektissa kehittäjää ja hoitajia yhdistivät yhteiset asiakkaat, kotihoidon pii-

rissä olevat iäkkäät diabeetikot. Organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö on jatkunut jo 

yli kymmenen vuotta. Kehittämisprojektin osallistavissa ryhmätapaamisissa diabe-

tesosaamisen ammattitaitovaatimusten tarkastelu tapahtui toimintatutkimuksellisten 

interventioiden ja osaamiskartoituksen tuloksia hyödyntäen. 

 

 

5.3.1 Kommunikatiivinen lähestymistapa 

 

Toimintatutkimuksissa voidaan soveltaa useita lähestymistapoja. Eri tutkimussuuntia 

voidaan pitää työkaluina, jotka sopivat eri tavoin erilaisiin tutkimuksiin. Suuntausten 
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välillä on historiallisia ja tietoteoreettisia eroja, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä perus-

tuen osittain yhteisiin juuriin. Toimintatutkimuksessa tiedonintressiteoria tulee esille 

mietittäessä toiminnan kehittämisen tavoitteita.  Tutkimus voi perustua tekniseen, prak-

tiseen tai kriittis-emansipatoriseen tiedonintressiin. Tiedonintressi on tekninen silloin 

kun tutkimus koskee ihmisen tarvetta hallita työn avulla luontoa. Praktisesta eli her-

meneuttisesta intressistä on kyse silloin kun tutkija pyrkii ymmärtämään ihmisenä ole-

mista, yhteiskuntaa, kulttuuria ja merkitysjärjestelmiä. Kriittis-emansipatorisesta tiedon-

intressistä voidaan puhua silloin, kun tutkimus pyrkii vapauttamaan ihmisen epäratio-

naalisesta ja -oikeutetusta vallankäytöstä. (Vesterinen 2002, 65–66; Heikkinen, Konti-

nen & Häkkinen 2008, 43–46.)  

 

Tämän kehittämisprojektin toimintatutkimuksen tyypiksi sopi hermeneuttinen orientaa-

tio, sillä päämääränä oli osaamisen kehittäminen ja sitä kautta ammatillinen kehittymi-

nen. Kehittäjän rooli oli rohkaista hoitajia osallistumaan ja reflektoimaan omaa toimin-

taansa, joka tässä tutkimuksessa kohdistui diabeteshoitotyöhön ja sen osaamiseen. Ke-

hittäminen toteutettiin yhteistyössä kehittäjän ja hoitajien kesken.  

 

Kommunikatiivisessa toimintatutkimuksessa työntekijä nähdään oman työnsä asiantun-

tijana ja aktiivisen muutoksen liikkeellepanijana. Lähestymistavan mukaisesti toteute-

tussa kehittämisessä vuorovaikutuksessa korostuu vastavuoroisuus, avoimmuus, tasa-

arvoinen sekä aktiivinen mahdollisuus kehittämiseen. (Lehtonen 1999, 203–206; Heik-

kinen, Kontinen & Häkkinen 2008, 57–58.) Tämä kehittämisprojekti oli menetelmälli-

siltään lähtökohdiltaan kommunikatiivinen toimintatutkimus, jonka avulla pyrittiin li-

säämään työntekijöiden osallistumista ja käyttämään heidän kokemustietoaan voimava-

rana kehittämisessä. 

 

 

5.3.2 Toimintatutkimuksen sykli 

 

Toimintatutkimukseen kuuluu syklisyys, jossa suunnitelmaan perustuvaa kokeilua seu-

raa kokemusten pohjalta parannettu suunnitelma. Toimintaa kehitetään useiden peräk-

käisten suunnittelu- ja kokeilusyklien avulla. Näin muodostuu kokeilujen ja tutkimuk-

sen vuorovaikutuksena etenevä spiraali. (Heikkinen 2008, 19.) Spiraali antaa periaat-

teellisen kuvan toiminnan etenemisestä. Todellisuudessa toimintatutkimuksen vaiheet 

lomittuvat toisiinsa. Spiraalia on arvosteltu myös siitä, että toiminnan progressiivinen 
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eteneminen ilman mukaan tulevia muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä on mahdotonta. 

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 38–39; Heikkinen 2008, 202–204.) Myöskään syklien mää-

rä ei ole toimintatutkimuksessa merkittävää, vaan oleellisinta on prosessinomaisuus, jolloin 

yksikin sykli voi tuottaa uutta merkittävää tietoa. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2008, 

78−82.) 

 

Tässä kehittämisprojektissa sykli muodostui lähtötilanteen osaamiskartoituksesta, työ-

ryhmätapaamisista, diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuskuvauksen tekemisestä ja 

näiden pohjalta tunnistetuista osaamisen kehittämistarpeista ja järjestetyistä koulutusti-

laisuuksista sekä diabetesosaamisen mittaamisesta projektin lopulla. Syklin muodostu-

miseen vaikuttivat myös kehittäjän omassa työssään ja yhteisissä tapaamisissa tehdyt 

havainnot ja ohjausryhmän kokoukset. Nämä toimintatutkimukselliset keinot auttoivat 

tuomaan näkyväksi kotipalvelun hoitajan diabetesosaamisen ammattitaitovaatimukset ja 

koulutustarpeen osaamisen kehittämiseksi. Käytännön tavoitteena oli löytää keinoja 

ammattitaitovaatimusten mukaisen teoriatiedon käytäntöön yhdistämiseen ja hoitajille 

ymmärrettäväksi tekemiseen.  

 

Toimintatutkimukseen kuluu olennaisena osana reflektiivinen ajattelu. Reflektointi on 

totuttujen toiminta- ja ajattelutapojen perusteiden pohdintaa. Sen avulla pyritään pääse-

mään uudenlaiseen toiminnan ymmärtämiseen ja sitä kautta kehittämään toimintaa. 

Toimintatutkimuksessa reflektiivisyys hahmotellaan itsereflektiivisenä kehänä, jossa 

toiminta ja ajattelu liittyvät toisiinsa peräkkäisinä suunnittelun, toiminnan, havainnoin-

nin, reflektion ja uudelleensuunnittelun sykleinä. (Heikkinen 2010, 220–224.) Tässä 

tutkimuksessa reflektiivisyys oli oleellinen osa kehittämisprojektin sykliä. Reflektio 

kytkeytyi projektin sykliin: tapaamisiin, yhteydenottoihin, uuden tiedon hankintaan, 

osaamiskartoituksien tulosten tulkintaan, osaamistasojen kuvaamiseen, ammattitaitovaa-

timuskuvausten tekemiseen ja näissä tapahtumissa ja tilanteissa tehtyihin havaintoihin. 

Reflektiossa käytin apuna tutkimuspäiväkirjaa, jonka merkintöihin palasin usein kehit-

tämisprojektin eri vaiheissa. Kuviossa 7 on esitetty kehittämisprojektin sykli. 
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KUVIO 7. Kehittämisprojektin sykli 
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5.3.3 Aineiston hankintamenetelmät 

 

Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää sekä laadullisia että määrällisiä tiedonhankin-

tamenetelmiä, esimerkiksi haastattelua, osallistuvaa havainnointia ja sen pohjalta kirjoi-

tettua tutkimuspäiväkirjaa ja tutkimuksen aikana tuotettua kirjallista materiaalia. Mää-

rällisenä aineistona voi olla esimerkiksi kyselylomakkeella kerätty aineisto. (Huovinen 

& Rovio, 2008, 104.) Laadullisen tutkimuksen luonteesta johtuen aineistonkeruuta kos-

kevia yksityiskohtaisia ratkaisuja ei voida aina suunnitella etukäteen, vaan aineistonke-

ruuta pyritään syventämään tutkimuksen aikana teorian kehittymisen suunnassa. Toi-

mintatutkimuksessa voidaan käyttää useita eri menetelmiä aineistonkeruussa ja sen 

avulla saada mahdollisimman läheinen ja monipuolinen kuva tutkittavana olevasta ilmi-

öistä. Kiviniemen (1999, 74–78) mukaan kaikki mitä tutkimuksen aikana tapahtuu, voi 

hyödyntää tutkijaa ja sisältyä myös tutkimusraporttiin. Toimintatutkimuksessa myös 

tutkija itse voidaan nähdä eräänlaisena aineistonkeruu välineenä.  

 

Kehittämisprojektissa keräsin aineistoa sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä 

käyttäen. Kehittämisprojektin alussa tehty lähtötilanteen diabetesosaamiskartoitus ja 

koulutustilaisuuksien jälkeen uusittu mittaaminen tuottivat kehittämisprojektin määrälli-

sen aineiston.  Laadullisena menetelmänä oli osallistava havainnointi työryhmätyösken-

telyn ja koulutustilaisuuksien aikana ja niiden pohjalta syntyneet päiväkirjamerkinnät. 

Myös oman työni kautta tapahtunut yhteistyö tuotti merkintöjä päiväkirjaan. Merkinnät 

tein käsin kirjoittamalla tapaamisien jälkeen, jotta saisin ne dokumentoitua mahdolli-

simman autenttisina. Päiväkirja toimi myös reflektion apuvälineenä.  

 

 

5.3.4 Aineiston analysointi ja raportointi 

 

Toimintatutkimuksessa tutkija on mukana toiminnassa, minkä takia hän tulkitsee tilan-

netta omasta näkökulmastaan. Tästä seuraa, että hänen saavuttamansa tieto ei voi olla 

objektiivista kuten tieteellinen tieto on perinteisesti ymmärretty. Toimintatutkimus on 

luonteeltaan tulkinnallista ja yhteisöllistä. Tämän takia siitä ei nouse mitään selkeästi 

eristettävää tosiasiallista tietoa, joka voitaisiin sellaisenaan esittää tutkimuksen kuvauk-

sena. Tutkimuksen analyysi ja tutkimusraportti ovat tutkijan henkilökohtaista tiedon 

konstruointia tutkittavana olevasta ilmiöstä. (Kiviniemi 1999, 76–80.) 
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Kehittämistoiminnassa laadullisia aineistoja lähestytään usein kehittämisen kysymyk-

senasettelusta käsin, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista analysoida kaikkea aineistosta 

nousevaa informaatiota. Tämän takia kehittämistoimintojen analyysit ovat kapeampia ja 

pinnallisempia kuin perinteiset tutkimusanalyysit. Usein tyydytään laadullisen aineiston 

luokitteluun ja karkeaan tulkintaan. (Toikko & Rantanen 2009, 140–141.) 

 

Projektin diabetesosaamiskartoituksen tuloksena saatu aineisto analysoitiin sopimuksen 

mukaisesti Diabetesliitossa, joka toimitti molempien mittaamisten jälkeen raportit tu-

loksista kehittäjälle. Raportit olivat sekä Excel- että pdf -muodossa. Päiväkirjamerkin-

nöistä muodostunutta laadullista aineistoa en lopulta analysoinut, sillä kehittämisprojek-

tin tarkoituksen ja tehtävien kannalta se ei ollut tarkoituksenmukaista. Aineistosta oli 

kuitenkin erittäin paljon apua ammattitaitovaatimuskuvausten viimeistelyssä ja koulu-

tustilaisuuksien suunnittelussa.  

 

Menetelmäoppaissa on tarkkoja ohjeita perinteisen tutkimusraportin laatimiseen, joita 

on käytetty onnistuneesti myös toimintatutkimuksen raportointiin.  Toimintatutkimuk-

sen luonteesta johtuen tiukoista raportointisäännöistä on haluttu poiketa, minkä takia 

vaihtoehtoisia tapoja raportointiin on kehitetty. Narratiivinen raportointi etenee juonelli-

sesti ajassa ja siinä voidaan kuvata myös tapahtumia ja ihmisiä. Kuvailevaa kirjoittamis-

ta kuten draamaa tai dialogisia esityksiä on toteutettu raporttina. Kuviot ja yleensä tulos-

ten visualisointia on koettu hyväksi keinoksi kertoa tutkimuksen etenemisestä ja tulok-

sista. Erilaiset tilaisuudet, esim. vanhempainillat, näyttelyt tai koulutustilaisuudet voivat 

toimia raporttina kuten myös portfolio, johon tutkija on koonnut edustavia ja tärkeitä 

näytteitä tutkimuksesta. Raportoinnissa on tärkeää ottaa huomioon kohderyhmä, jolle 

raportti esitetään. (Heikkinen & Rovio 2008, 114–128.) Tämän kehittämisprojektin ra-

portoinnissa on noudatettu TAMK:n opinnäytetyölle antamia ohjeita.  
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6 DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMINEN YPEK:n KOTIPALVELUSSA 

 

 

6.1 Lähtötilanteen kartoitus 

 

Lähtötilanteen diabetesosaamiskartoituksella oli tarkoitus saada käsitys diabetesosaami-

sen nykytasosta ennen kehittämisen aloittamista. Kartoituksen tuloksia hyödynsin dia-

betesosaamiseen liittyvien kehittämis- ja koulutustarpeiden tunnistamiseen sekä ammat-

titaitovaatimuskuvausten laadinnassa. Diabetesosaamiskartoituksen toivoin myös lisää-

vän vastaajien taitoja arvioida omia tietojaan ja toimintaa sekä motivoivan vastaajia 

itsensä kehittämiseen. Kartoituksen avulla keräsin myös taustatietoja vastaajista. Taus-

tatietoina kysyin sukupuolta, ikää, ammattiryhmää, työkokemuksen pituutta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa sekä diabetestyöhön käytettyä työaikaa viikossa. Lähtötilannetta 

kartoitin myös keräämällä tarvittavia tietoja YPEK:stä ja kotipalvelun toiminnasta ja 

tulevaisuuden suunnitelmista. 

 

 

6.1.1 Liikkeellelähtö ja tiedottaminen 

 

Osaamisen mittaamisessa käytettiin Diabetesliiton Terveydenhuollon diabetesosaamis-

karttaa (myöhemmin TeDika). Se on Diabetesliiton, Educa-instituutin ja terveydenhuol-

lon ammattilaisten yhteistyössä kehittämä sairausspesifinen osaamiskartta, jota voidaan 

käyttää diabetesosaamisen tarkasteluun. Osaamiskartan tasokuvaukset on laadittu siten, 

että osaamistaan voivat arvioida kaikki diabeetikoiden hoitoon osallistuvat ammatti-

ryhmät.  Diabetesliiton internet-sivuilla voi kuka tahansa tehdä diabetesosaamisen it-

searvioinnin maksutta. Kun osaamiskarttaa käytetään työyhteisön kehittämiseen, on 

kartan käyttö maksullista ja siitä on tehtävä erillinen sopimus Diabetesliiton kanssa.  

Sopimuksen mukaan arviointityökalun sisältämiä osaamisalueita voidaan räätälöidä 

työyhteisökohtaisesti ja Diabetesliitto tuottaa vastauksista tilaajalle sovitut valmiit ra-

portit.  

 

Päädyin käyttämään Diabetesliiton TeDikaa, sillä minulla oli siitä hyviä kokemuksia 

Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuollon diabetesmalli -hankkeen (DILLI 2006–2008) 

yhteydessä. (Paarlahti, Markkula & Siljamäki-Ojansuu 2009, 20–21.) Valmiin kartan 
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käyttöä puolsi myös se, että uuden arviointilomakkeen tekeminen olisi vaatinut paljon 

resursseja, jotka olisivat olleet pois varsinaisesta osaamisen kehittämisestä.  

 

Työelämän ohjausryhmän kokouksessa 8.2.2011 ryhmä päätti, että Ruoveden kotipalve-

lun henkilöstön alkukartoituksen tuloksena käytetään DILLI -hankkeen aikana tehtyä 

osaamiskartoituksen tuloksia. Hankkeen aikana Vilppulan ja Mäntän kotipalveluissa ei 

osaamiskartoitusta tehty. Osaamiskartoituksen suunnitteluvaiheessa työelämän ohjaus-

ryhmän toive oli, että itsearviointiin käytettäisiin paperimonisteita (liite 5), sillä Diabe-

tesliiton tarjoaman sähköisen dokumentoinnin edellytys oli henkilökohtaisen sähköpos-

tiosoitteen käyttö, jota kaikilla työntekijöillä ei työnantajan puolesta ollut.  

 

Diabetesosaamiskartan käytöstä tein sopimuksen Diabetesliiton kanssa toukokuussa 

2011, jolloin myös suunnittelin kyselyyn mukaan otettavat osaamisalueet ja tuloksista 

tehtävät raportit. Valmiissa kartassa on kuusi pääosaamisaluetta: ydinosaaminen, asia-

kaslähtöinen työskentely, hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen, ohjaaminen ja koulut-

taminen, vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot. Osassa pääosaamisalueista on useita 

alaosaamisalueita.   Valintaa tehdessäni näin tärkeäksi, että kyselyyn tulisi mukaan sel-

laiset osaamisalueet, joihin voisin tämän kehittämisprojektin aikana järjestää tarvittavaa 

koulutusta ja että ne olisivat niiltä alueilta, joita hoitajat työssään eniten tarvitsevat.  

 

Arvioitaviksi osaamisalueiksi valitsin seuraavat ydinosaamisalueet: 

• diabeteksen ehkäisy 

• diabeteksen diagnosointi ja diabetes sairautena 

• diabeetikon tutkiminen, hoito ja seuranta 

• lääkehoito 

• insuliinihoito 

• ravitsemus 

• jalkojenhoito 

• liikunta 

Lisäksi kyselyyn otettiin mukaan 

• asiakaslähtöinen työskentely 

• vuorovaikutustaidot 

 

Osaamisen itsearvoinnin onnistumisen edellytyksenä on hyvä tiedottaminen (kappale 

4.4). Kehittämisprojektista ja siihen liittyvästä Diabetesosaamisen itsearvioinnista kävin 
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kertomassa kotipalvelun hoitajille Mäntässä 7.5.2011 kotipalvelun muun koulutustilai-

suuden yhteydessä ja Vilppulassa 18.5.2012 kotipalvelun työyhteisön palaverissa. Män-

tässä minulla oli mahdollisuus tavata ja informoida kotipalvelun hoitajia vielä toimitta-

essani arviointivälineet ja -lomakkeet toimipisteisiin. Kaikille kotihoitoalueille oli vielä 

erikseen sovittu vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat materiaaleista, kannustivat työkaverei-

ta vastaamaan ja huolehtivat arviointivälineiden palauttamisesta kehittäjälle. 

 

 

6.1.2 Diabetesosaamiskartoituksen toteutus 

 

Itsearviointi tehtiin viisiportaisella asteikolla osaamisalueittain. Arviointikriteerit oli 

kuvattu sekä yleiskuvauksena että diabetesosaamisen tasokuvauksina. Osaamisalueiden 

tarkennetut sanalliset osaamistasokuvaukset konkretisoivat diabetesosaamista käytän-

nön toimintana ja helpottavat sekä yhdenmukaistavat osaamisen arviointia. Arvioinnissa 

0-taso kuvaa, että osaamista ei vielä ole tai kyseessä on uusi osaamisalue. 1-tason osaa-

minen tarkoittaa perusosaamista, 3-tason osaaminen sujuvaa osaamista ja 5-tason osaa-

minen erikoisosaamista. 2- ja 4-tason osaamista ei kuvattu sanallisesti, vaan osaaminen 

näissä asettui 1-3- tai 3-5-tasojen välille.  

 

Osaamisen mittaus toteutettiin Mänttä-Vilppulan kotipalvelussa 12–26.5.2011. Toimitin 

jokaiseen toimipisteeseen arviointivälineen ja vastauslomakkeet. Arviointivälineessä oli 

vielä kirjalliset ohjeet arvioinnin tekemisestä. Itsearvointi tehtiin ohjausryhmän päätök-

sen mukaan nimettömänä. Paperiin oli merkitty ainoastaan kotihoitoalue, mikä mahdol-

listi diabetesosaamisen tarkistelun alueittain. Jokainen vastaaja sai kirjekuoren vastaus-

lomakkeen palauttamiseksi sisäisessä postissa kehittäjälle. 

 

Osaamisen arvioinnin jälkeen siirsin paperimonisteilta jokaisen vastaajan taustatiedot ja 

osaamisen arvioinnin sähköiseen versioon ja lähetin vastauksen kerrallaan sähköpostini 

kautta Diabetesliittoon analysoitavaksi. 

 

6.1.3 Lähtötilanteen diabetesosaamiskartoituksen tulokset 

 

Sopimuksen mukaan Diabetesliitto toimitti Diabetesosaamisen arvioinnin yhteenvedot 

sovitun aikataulun mukaan kehittäjälle. Yhteenvedot oli tehty sekä koko Vilppulan ko-

tipalvelusta ja erikseen Kolhon ja keskustan kotihoitoalueilta ja vastaavasti koko Män-
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tän kotipalvelusta sekä erikseen läntisestä ja itäisestä kotihoitoalueesta. Lisäksi raportti 

sisälsi Mänttä-Vilppulan kotipalvelun yhteenvedon. Osaamiskartoitukseen osallistunei-

den taustatiedot ja diabetesosaamiskartoituksen tulokset esitetään tässä raportissa vain 

koko Mänttä-Vilppulan kotipalvelun osalta. Joissakin kotihoitoalueilla työskentelee 

vain muutama hoitaja, jonka takia yksittäisen hoitajan tunnistaminen voisi olla mahdol-

lista. 

 

Yhteenvedoissa oli esitetty vastaajien antamat taustatiedot: ikä- ja sukupuolijakauma, 

ammattiryhmät, työkokemuksen pituus ja arvio diabetestyöhön käyttämästä viikoittai-

sesta työajasta. Taustatiedot tuli raportissa taulukoituna, mutta havainnollisuuden vuok-

si esitin ne raportissa kuviona. Diabetesosaamiskartoituksessa saadut tulokset raportoin-

tiin kehittäjälle profiilikuvioina (seittikaavio) ja frekvenssijakaumina eli kuvattiin tau-

lukkomuodossa, kuinka monella henkilöllä oli minkäkin tasoista osaamista eri osaamis-

alueilla. 

 

Osaamiskartoitukseen osallistui yhteensä 37 hoitajaa 43:sta eli osallistumisprosentiksi 

tuli 86. Vastaajista 62 prosenttia oli perus-/lähihoitajia, 27 prosenttia oli kodinhoitajia ja 

11 prosenttia ilmoitti ammattiryhmäkseen muu. Kaikki osallistuneet olivat naisia. Dia-

betesosaamiskartoitukseen osallistuneista hoitajista 35-vuotiaita tai sitä nuorempia oli 

16 prosenttia ja 46 vuotta täyttäneitä oli 70 prosenttia. Sivulla 10 ikäjakaumaa on verrat-

tu vuoden 2008 koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tilanteeseen. 

Näiden tilastojen mukaan YPEK:n osaamiskartoitukseen osallistuneet hoitajat olivat 

iäkkäämpiä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö keskimäärin on koko Suomes-

sa. Kyselyyn vastanneista 45 vuotta täyttäneitä oli 20 prosenttiyksikköä enemmän ja 

vastaavasti nuorempia alle 35-vuotiaiden määrä oli 9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 

koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrä on tilastoissa. 
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KUVIO 8. Vastaajien (N=37) ikäjakauma  

 

Diabeetikoiden hoitoon tarvittava tieto lisääntyy ja hoitomenetelmät kehittyvät. Ajan 

tasalla pysyminen on tärkeä haaste työyhteisössä. Vastavalmistuneilla hoitajilla on tuo-

retta tietoa, mutta työkokemuksen tuomaa osaamista ja työyhteisöosaamista ei vielä ole 

ehtinyt kertyä. Pitkään työssä olleilla nämä voivat olla hyvin hallinnassa, mutta uusin 

tieto heiltä saattaa puuttua. (Diabetesosaamisen arvioinnin yhteenveto 2011, 2.)  

 

1990-luvun alkuvuosina uudistettiin sosiaali- ja terveysalojen toisen asteen koulutus. 

Tuolloin sosiaalialan kouluasteiset tutkinnot, mm. kodinhoitajan tutkinto, ja terveysalan 

tutkinnot, mm. perushoitajan tutkinto, yhdistettiin uudeksi sosiaali- ja terveysalan perus-

tutkinnoksi, jonka tutkintonimikkeeksi tuli lähihoitaja. Vuosi 1995 oli lähihoitajakoulu-

tusta edeltäneiden tutkintojen viimeinen opiskelujen aloittamisvuosi. (HE 226/2004) 

Koulutusuudistus näkyy kotipalvelun hoitajien työkokemusten pituuksissa kun niitä 

tarkastellaan ammattiryhmittäin. Alle 15 vuoden työkokemuksen omaavat, joilla oli 

sosiaali- ja terveysalan tutkinto, olivat perus-/lähihoitajia. Kuviossa 9 on esitetty vastaa-

jien työkokemuksen pituus ammattiryhmittäin. Arviointiin osallistuneista alle viiden 

vuoden työkokemus oli 16 prosentilla ja yli 16 vuoden työkokemus oli 57 prosentilla. 
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KUVIO 9. Vastaajien (N= 37) työkokemuksen pituus ammattiryhmittäin. 

 

Hoitajien käyttämä työaika diabetespotilaiden hoitoon ja ohjaukseen luo kuvan siitä, 

kuinka usein arviointiin osallistuneet hyödyntävät osaamistaan. Se antaa suuntaa myös 

osaamisen kehittämiselle. (Diabetesosaamisen arvioinnin yhteenveto 2011, 2.) Kuviossa 

10 on esitetty diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneiden arvio diabetestyöhön käyt-

tämästään viikoittaisesta työajasta. 
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KUVIO 10. Vastaajien (N=37) arvio diabetestyöhön käyttämästä työajasta ammatti-

ryhmittäin 

 

Kuviossa 11 on seittikaavion avulla kuvattu arviointiin osallistuneiden diabetesosaa-

miskartoituksen tulos kehittämisprojektin lähtötilanteen kartoituksessa. 
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KUVIO 11. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun diabetesosaamiskartoituksen tulos kehittä-

misprojektin alussa. 

 

Ruoveden lähtötilanteen kartoittamiseen ohjausryhmä päätti kokouksessaan käyttää 

DILLI -hankkeen aikana tehtyä diabetesosaamiskartoituksen tuloksia. Kartoitusten tu-

losten tarkistelua hankaloitti se, että organisaation muutoksen takia kotipalveluyksiköt 

ovat nyt erilaisett kuin DILLI -hankkeen aikana. Tuloksia hyödynsin kuitenkin tarkiste-

lemalla niitä suuntaa antavina. 

 

 

6.2 Diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuskuvauksen tekeminen 

 

Diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuskuvaus (liite 6) tehtiin kehittäjän ja hoitajien 

kanssa yhteistyönä työryhmissä. Toimintatutkimuksen kommunikatiivisen lähestymis-

tavan (katso 5.3.1) mukaan kotipalvelun hoitajat nähtiin oman työnsä asiantuntijoina. 

Työryhmiin lupautuneilta hoitajilta ei vaadittu mitään erityistä diabetesosaamista vaan 

heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään tarvittiin erityisesti siirtämään diabetesosaami-

nen iäkkään diabeetikon kotihoidon kontekstiin, mistä kehittäjällä ei ollut henkilökoh-

taista työkokemusta. Kehittäjän vastuulla oli oikean ja ajan tasalla olevan diabetestiedon 

tuominen työryhmän käyttöön. Tämä edellytti huolellista valmistautumista tapaamisiin 

ja niiden jälkeen tietojen paikkansa pitävyyden tarkistamiseen. Työryhmätyöskentelyssä 

korostui vuorovaikutuksellisuus ja aktiivinen mahdollisuus oman mielipiteensä ilmai-

semiseen.  

 

Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kotipalvelun työntekijöistä koottiin omat työryhmät. 

Käytännön järjestelyjen takia kahden työryhmän perustaminen oli perusteltavaa. Sitä 

 



44 

puolsi myös sen tarjoama mahdollisuus ryhmien tuottaman tiedon reflektointiin ja saa-

dun tiedon uudelleen analysointiin. Työryhmiin valittiin jokaiselta kotihoidon alueelta 

vapaaehtoinen hoitaja. Mänttä-Vilppulan työryhmään osallistui myös kaksi sairaanhoi-

tajaa, jotka oli palkattu uusina työntekijöinä YPEK:n kotipalveluun kehittämisprojektin 

aikana lähtötilanteen kartoituksen jälkeen. Sairaanhoitajat eivät työssään osallistuneet 

välittömään hoitotyöhön, vaan heidän tehtävänsä kuului mm. hoito- ja palvelusopimuk-

sista huolehtiminen ja kotipalvelun hoitajien ohjaaminen.  

 

Ruovedellä ryhmän tapaamisia oli neljä ja Mänttä-Vilppulassa oli kolme (katso 5.2.3). 

Yhteen tapaamiseen oli varattu aikaa aina kaksi tuntia, jotta keskustelu pääsisi hyvin 

käyntiin eikä olisi kiireen tuntua. Työryhmien kokoontumiskertojen lukumäärää ei oltu 

ennalta sovittu, vaan työskentelyn eteneminen määritti tapaamisten lukumäärän. TeDi-

kan osaamisalueet toimivat keskustelun runkona ja sieltä otettiin jokainen tasokuvaus 

erikseen tarkasteltavaksi. Näitä peilattiin kotipalvelun toimintaan ja erityisesti iäkkään 

diabeetikon kotihoidossa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Keskusteluissa nostettiin esil-

le myös tulevaisuuden osaamistarpeet, joita YPEK:n vanhuspalvelun laitospaikoista 

luopuminen mahdollisesti tuo tullessaan. 

 

Osa Ruoveden työryhmän tapaamisesta ehti toteutua ennen Mänttä-Vilppulan kotipalve-

lun diabetesosaamisen alkukartoitusta. Toimittaessani osaamiskartoituksen vastauksia 

sähköpostin välityksellä Diabetesliitolle huomasin, että kotipalvelun hoitajat arvioivat 

usein oman osaamisensa korkeammaksi kuin mitä työryhmän keskusteluissa hoitajat 

reflektoivat omaa ja työyhteisönsä osaamista. Vastaava tulos oli nähtävissä myös DILLI 

-hankkeen aikana tehdyssä osaamiskartoituksen tuloksissa. Tämä ristiriita tuotti päivä-

kirjaan paljon merkintöjä ja reflektointia. Tein tietoisen ratkaisun siinä etten paljastanut 

alkukartoituksen tulosta työryhmille. Näin toimien halusin varmistaa sen, etteivät osaa-

miskartoituksen tulokset ala johdattamaan työryhmän työskentelyä arvioinnin tulosten 

suuntaan.   

 

Tapaamisia oli Ruoveden työryhmän kanssa yksi enemmän kuin Mänttä-Vilppulan työ-

ryhmän kanssa. Ruoveden kotipalvelun toiminta ja sen hoitajat olivat kehittäjälle vie-

raampia kuin Mänttä-Vilppulan kotipalvelu. Tutustumiseen tarvittiin enemmän aikaa. 

Myös kehittäjän kokemattomuus tällaisesta työskentelystä oli uutta ja aikaa tarvittiin 

senkin takia enemmän kuin myöhemmin. 
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6.3 Koulutustilaisuudet 

 

Diabeteskoulutustilaisuudet kytkeytyivät YPEK:n Pirkanmaan aikuisopistolta tilaamaan 

koulutuskokonaisuuteen, jonka tavoitteena oli antaa kotipalvelun hoitajille valmiuksia 

palvelurakennemuutoksen kohtaamiseen ja ammattitaidon syventämiseen. Pirkanmaan 

aikuisopiston järjestämää koulutusta oli jokaisella vakinaisella työntekijällä ja pitkäai-

kaisella sijaisella yhteensä 16 päivää syksyllä 2011 ja talvella 2012. Koulutustilaisuuk-

sien sisällöt on kuvattu liitteessä 3. 

 

 

6.3.1 Koulutustilaisuuksien suunnittelu 

 

Sovin vanhuspalvelun johtajan kanssa järjestettävistä diabeteskoulutuksesta ohjausryh-

män kokouksessa 4.10.2011. Kokouksessa sovittiin, että pitäisin kaksi sisällöltään eri-

laista 3 ½ tunnin iltapäiväkoulutustilaisuutta. Kumpikin koulutustilaisuus pidettäisiin 

samansisältöisenä kolme kertaa (yhteensä 21 tuntia), jotta jokaisella hoitajalla olisi 

mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutustilaisuudet pidettiin sekä Mänttä-

Vilppulassa että Ruovedellä. Kotipalveluohjaajat huolehtivat työaikasuunnittelussa, että 

jokaisella hoitajalla oli mahdollisuus osallistua koulutuksiin. 

 

Koulutustilaisuuksiin saamani aika oli koulutustarpeeseen nähden aivan liian vähäinen, 

mutta ymmärsin hyvin kotipalvelun resurssitilanteen. Pirkanmaan aikuisopiston järjes-

tämät koulutuspäivät veivät samanaikaisesti osan hoitajien työajasta. Ohjausryhmän 

kokouksessa sovimme, että tarvittavaa diabeteskoulutusta voidaan järjestää tämän kehit-

tämisprojektin päätyttyä syksyllä 2012. Alustavat suunnitelmani diabeteskoulutuksen 

rakentumisesta piti hylätä ja tehdä uusi suunnitelma, joka olisi mahdollista toteuttaa 

annetussa ajassa. Tarkat koulutuspäivät sain vanhustyönjohtajalta vasta marraskuun 

lopulla, minkä takia en enää voinut käyttää ulkopuolisia luennoitsijoita, ravitsemustera-

peuttia ja jalkahoitajaa.  Tämän takia jouduin toistamiseen tekemään uuden suunnitel-

man, jossa iäkkään diabeetikon ruokavalio ja jalkojen hoidon koulutusosiot siirtyivät 

toteutettavaksi syksyllä 2012. 

 

Koulutussuunnitelmani perustui tunnistettuihin diabetesosaamisen kehittämistarpeisiin, 

joiden perusteella tein koulutustilaisuuksiin oppimistavoitteet.  Näiden tunnistamiseen 
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käytin apuna lähtötilanteen diabetesosaamiskartoituksen tuloksia, työryhmien tekemää 

diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuskuvausta sekä omia päiväkirjamerkintöjäni. 

Koulutustilaisuuksien suunnitelmassa huomioin oppimistavoitteiden lisäksi koulutusti-

laisuuksiin käytettävissä olevat henkilö- ja aikaresurssit, koulutustilat ja omat taitoni 

kouluttajana. Näitä tietoja yhdistelemällä suunnittelin tammi- ja helmikuussa 2012 pide-

tyt koulutustilaisuudet. Koulutustilaisuuksien suunnittelussa näkökulmana oli diabetes-

tiedon vieminen iäkkään diabeetikon kotihoidon kontekstiin hoitajien kokemuksia apu-

na käyttäen. Koulutustilana Ruovedellä oli Palvelutalo Honkalan takkahuone. Mänttä-

Vilppulassa kotihoito I koulutustilaisuus pidettiin Päiväkeskus Sarapihan ruokasalissa ja 

kotihoito II tilaisuus oli Päiväkeskus Sarapihan kerhohuoneessa. Takkahuone ja kerho-

huone vastasivat kooltaan pientä luokkahuonetta. 

 

Osaamisen kehittämiseen on olemassa useita eri menetelmiä (katso 4.3.1). Käytössäni 

olevat tilat ja apuvälineet rajoittivat menetelmien käyttöä. Myös omat kokemukseni eri 

menetelmien käytöstä olivat rajalliset. Tämän takia valitsin menetelmäksi luentotyyppi-

sen esityksen. Erona perinteiseen luentoon oli se, että kytkin hoitajien aikaisemmin ker-

tomat kokemukset, oman työni kautta saadut kokemukset ja luennon aikana hoitajien 

kertomat kokemukset olennaiseksi osaksi luentoa. Näin menetellen toivoin oppimisen 

tehostuvan kun teoriatiedot kytkettiin hoitajille tuttuun hoitoympäristöön ja -tilanteisiin. 

Molemmissa luentokokonaisuuksissa käytin apuvälineenä PowerPoint -esitystä. Hoitajat 

saivat molemmista luennoista ojenteet käyttöönsä.  

 

 

6.3.2 Koulutustilaisuuksien oppimistavoitteet 

 

Ensimmäisen koulutustilaisuuden sisältö jakautui viiteen osioon. Koulutustilaisuudessa 

käsiteltiin eri diabetestyypit, diabeteksen aiheuttamat oireet ja sen toteaminen, terveen 

ihmisen sokeriaineenvaihdunta ja siinä tapahtuvat muutokset tyypin 1 diabeteksessa ja 

tyypin 2 diabeteksessa, diabeteksen aiheuttamat akuutit komplikaatiot ja lisäsairaudet 

sekä tyypin 2 diabeteksen seulonta ja riskitestilomakkeen käyttö.  Toisen koulutustilai-

suuden sisältö jakautui seitsemään osioon, joita olivat diabeteshoidon tavoitteet, hyper-

glykemian hoito, insuliinihoito, hiilihydraattien arviointi, verensokerin omaseuranta, 

diabetes ja alkoholi sekä sairauspäivät. Koulutustilaisuuksien oppimistavoitteet on kir-

jattu liitteeseen 7 yllä mainittujen aihealueitten mukaan. 
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Työryhmätapaamisissa oli selvinnyt, että hoitajat kokivat osittain ongelmallisena dia-

beetikoiden hoidossa käytettävän ammattisanaston ja toivoivat koulutuksessa käytettä-

vän sellaisia termejä, jotka olisivat heille tuttuja. Hoitajat joutuvat työssään lukemaan 

esimerkiksi sairaalan osastolta kotiutuvan asiakkaan osastojakson epikriisejä, joissa 

käytetään ammattisanastoa ja latinankielisiä diagnooseja. Tämän takia asetin yhdeksi 

tavoitteeksi, että koulutuksen aikana diabetekseen liittyvä sanasto tulisi tutuksi. Tämä 

on tärkeää, jotta kotihoito-ohjeet tulisivat oikein ymmärretyksi. Koulutuksen tavoitteena 

oli myös tutustuttaa hoitajat diabeteksen ja sen lisäsairauksista tehtyihin käypä hoito -

suosituksiin. 

 

 

 

 

6.3.3 Koulutustilaisuuksien toteutus ja arviointi 

 

Iäkkään diabeetikon kotihoito I -luento pidettiin 11.1.2012 Mäntässä, jolloin mukana oli 

17 hoitajaa, Ruovedellä 17.1.2012 oli 16 hoitajaa ja Mäntässä 24.1.2012 hoitajia oli 16. 

Koulutustilaisuuteen sisältyi diabetesriskitestin käyttöharjoitus, joka toteutettiin siten, 

että jokainen hoitaja arvioi oman diabetesriskinsä lomakkeen avulla. Iäkkään diabeeti-

kon kotihoito II -luento pidettiin 2.2.2012 Mäntässä ja mukana oli 17 hoitajaa, Ruove-

dellä 8.2.2012 hoitajia oli mukana 15 ja Mäntässä 15.2.2012 mukana oli 16 hoitajaa. 

Luennon aikana harjoiteltiin uuden verensokerimittarin käyttöä ja ketoaineiden mittaa-

mista verestä, hiilihydraattimäärän arviointia ruoka-annoskuvien avulla ja verensoke-

riarvojen tulkintaa.  

 

Kotihoitoalueiden mukaan tarkasteltuna osallistujia oli Iäkkään diabeetikon kotihoito I -

koulutustilaisuudessa Mäntästä 23, Vilppulasta 15 ja Ruovedeltä 10 hoitajaa. Iäkkään 

diabeetikon kotihoito II -luentoon osallistui Mäntän kotipalvelusta 20, Vilppulasta 18  ja 

Ruovedeltä 10 hoitajaa. Osallistujien määrä prosentuaalisesti oli molemmissa koulutus-

tilaisuuksissa sama. Kehittämisprojektissa mukana olevista hoitajista 59 % pääsi mu-

kaan koulutuksiin. 

 

Koulutustilaisuuksista keräsin suunnittelemani lomakkeen avulla (liite 8) palautetta pro-

jektin lopussa osaamiskartoituksen yhteydessä 20.2- 8.3.2012. Koulutuspalautteessa 

arviointiin käytettiin viisi portaista asteikkoa, jossa taso 5 tarkoitti ”erittäin hyvin” ja 

 



48 

taso 1  tarkoitti ”huonosti”. Taulukossa 3 on esitetty vastauksien prosentuaalinen jakau-

tuminen eri arviointi tasoille.  

 

TAULUKKO 3. Koulutuspalautteen vastauksien prosentuaalinen jakautuminen eri arvi-

ointi tasoille. 

Arvioitava asia Vastausten jakautuminen (%) 
5-taso 4-taso 3-taso 2-taso 1-taso 

Vastasiko koulutus ja sen sisältö 
odotuksiasi 45 53 2 0 0 

Arvio koulutustilaisuuksien hyödyn-
nettävyyttä työhösi 41 54 5 0 0 

Kouluttajan asiantuntemus 80 20 0 0 0 
Minkä yleisarvosanan antaisit koulu-
tuksesta 44 51 5 0 0 

 

Vastaajista 28 prosenttia arvioi oman diabetesosaamisensa parantuneen huomattavasti, 

69 prosenttia arvioi sen parantuneen jonkin verran ja 3 prosenttia arvioi oman diabe-

tesosaamisensa pysyneen ennallaan.  

 

Hoitajilla oli mahdollisuus koulutuspalautelomakkeessa lähettää terveiset kouluttajalle. 

Vastauksissa sain vain myönteistä palautetta, joista poimintoina: 

Kiitos paljon hyödyllistä ja käytännönläheistä tietoa, Selkeä luento, Ky-
symyksiin saatiin vastauksia, Kiitos maanläheisestä opetuksesta, Opetusta 
oli hyvä seurata, koska oli selkokielistä, Olet selkeä puhuja ja saat tunte-
maan vahvistumista omassa osaamisessani = epävarmuus poistuu, Rauhal-
linen ja asiantunteva kouluttaja, Hienoa, että asiat kerrottiin perusasioista 
alkaen, Hyödyllinen koulutus. Harmi, että pääsi vain toiseen. 

 

Vastaajaa pyydettiin myös ilmaisemaan, mitä diabeteskoulutusta toivoisi jatkossa saa-

vansa, joista poimintoja: 

Edelleen käytännön tietoa, Kaikki lisäoppi on tarpeen ja hyväksi, diabeeti-
kon jalkojen hoito, Uusista asioista päivitystä, Samanlaista koulutusta 
säännöllisesti, Jatkoa tähän koulutukseen, Uutta tietoa diabeteksen hoidos-
ta, koska uutta tietoa tulee kokoajan.  

 

 

6.4 Diabetesosaamiskartoitus kehittämisprojektin lopussa 

 

Diabetesosaamiskartoitus toistettiin koulutustilaisuuksien jälkeen 20.2–8.3.2012 

YPEK:n kotipalvelussa. Informoin siitä Iäkkään diabeetikon kotihoito II -

koulutustilaisuuksien yhteydessä. Arviointivälineet ja vastauslomakkeet toimitin koti-
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palveluyksiköihin kuten lähtötilanteen kartoituksen yhteydessä. Myös vastuuhenkilöt 

sovittiin jokaiselle kotihoitoalueelle, kuten lähtötilanteen kartoituksessakin olin tehnyt 

(katso sivu 39). Ruoveden materiaalin toimitin sisäisessä postissa kotipalveluohjaajalle 

edelleen jaettavaksi.   

 

Kehittämisprojektin aikana YPEK:n kotipalveluun oli palkattu uusia työntekijöitä. 

Mänttä-Vilppulaan oli saatu uusia hoitajia 15 ja Ruovedelle 9. Vastauslomakkeita toimi-

tin Mäntän kotipalveluun 30 (läntinen 15 ja itäinen 15), Vilppulaan 28 (keskusta 23 ja 

Kolho 5) ja Ruovedelle 24 kappaletta (Honkalan rivitaloalue 10, eteläinen alue 7 ja poh-

joinen 7). Honkalan palvelutalon henkilökunta jäi osallistumisesta pois, sillä projektista 

oli rajattu ryhmä- ja palvelutalon sekä vanhainkodin hoitajat pois.  

 

Mänttä-Vilppulan kotipalvelussa diabetesosaamiskartoitukseen osallistui yhteensä 34 

hoitajaa 58:sta eli osallistumisprosentiksi tuli 59. Vastaajista 68 prosenttia oli perus-

/lähihoitajia, 21 prosenttia oli kodinhoitajia ja 11 prosenttia ilmoitti ammattiryhmäkseen 

muu. Kaikki osallistuneet olivat naisia. Diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneista 

hoitajista 35-vuotiaita tai sitä nuorempia oli 11 prosenttia ja 46 vuotta täyttäneitä oli 68 

prosenttia. Kuviossa 12 on esitetty vastaajien ikäjakauma. 
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KUVIO 12. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun vastaajien (N=34) ikäjakauma. 

 

Kuviossa 13 on esitetty Mänttä-Vilppulan vastaajien työkokemuksen pituus ammatti-

ryhmittäin. Arviointiin osallistuneista alle viiden vuoden työkokemus oli 24 prosentilla 

ja yli 16 vuoden työkokemus oli 50 prosentilla. 
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KUVIO 13. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun vastaajien (N= 34) työkokemuksen pituus 

ammattiryhmittäin 

 

Kuviossa 14 on esitetty Mänttä-Vilppulan kotipalvelun diabetesosaamiskartoitukseen 

osallistuneiden hoitajien arvio diabetestyöhön käyttämästään viikoittaisesta työajasta. 
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KUVIO 14. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun vastaajien (N=34) arvio diabetestyöhön 

käyttämästä viikottaisesta työajasta ammattiryhmittäin. 

 

Kuviossa 15 on seittikaavion avulla kuvattu Mänttä-Vilppulan kotipalvelun arviointiin 

osallistuneiden diabetesosaamiskartoituksen tulos kehittämisprojektin lopussa. 
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KUVIO 15. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun diabetesosaamiskartoituksen tulos kehittä-

misprojektin lopussa. 

 

Ruoveden kotipalvelusta diabetesosaamiskartoitukseen osallistui yhteensä 14 hoitajaa 

24:sta eli osallistumisprosentiksi tuli 58. Vastaajista 43 prosenttia oli perus-/lähihoitajia, 

50 prosenttia oli kodinhoitajia ja 7 prosenttia ilmoitti ammattiryhmäkseen muu. Rapor-

tissa yhdistin muu -ammattiryhmän kodinhoitajien ammattiryhmään. Kaikki arviointiin 

osallistuneet olivat naisia. Diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneista hoitajista 35-

vuotiaita tai sitä nuorempia oli 29 prosenttia ja 46 vuotta täyttäneitä oli 50 prosenttia. 

Kuviossa 16 on esitetty vastaajien ikäjakauma. 
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KUVIO 16. Ruoveden kotipalvelun vastaajien (N=14) ikäjakauma. 

 

Kuviossa 17 on esitetty Ruoveden vastaajien työkokemuksen pituus ammattiryhmittäin. 

Arviointiin osallistuneista alle viiden vuoden työkokemus oli 43 prosentilla ja yli 16 

vuoden työkokemus oli 36 prosentilla. 
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KUVIO 17. Ruoveden kotipalvelun vastaajien (N= 14) työkokemuksen pituus ammatti-

ryhmittäin 

 

Kuviossa 18 on esitetty diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneiden arvio diabetestyö-

hön käyttämästään viikoittaisesta työajasta. 
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KUVIO 18. Ruoveden kotipalvelun vastaajien (N=14) arvio diabetestyöhön käyttämästä 

viikoittaisesta työajasta ammattiryhmittäin. 

 

Kuviossa 19 on seittikaavion avulla kuvattu Ruoveden kotipalvelun arviointiin osallis-

tuneiden diabetesosaamiskartoituksen tulos kehittämisprojektin lopussa. 
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KUVIO 19. Ruoveden kotipalvelun diabetesosaamiskartoituksen tulos kehittämispro-

jektin lopussa. 

 

Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kotipalvelun hoitajat arvioivat oman diabetesosaamisen-

sa samalle tasolle kaikilla eri osaamisalueilla. Kun projektin lopussa tehtyjä osaamiskar-

toituksen tuloksia verrataan lähtötilanteen osaamiskartoituksen tulokseen tai Ruovedellä 

DILLI -hankkeen aikana saatuihin tuloksiin oli osaamisessa tapahtunut muutoksia. 

Osaamiskartoituksen tuloksia ja niiden luotettavuutta pohdin myöhemmin kappaleessa 

7.1.  

Taustatiedoissa oli eroavaisuuksia Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kotipalveluiden välil-

lä. Mänttä-Vilppulassa kartoitukseen osallistuneista perus-/lähihoitajia oli 25 prosent-

tiyksikköä enemmän ja kodinhoitajia oli 29 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Ruove-

dellä kyselyyn osallistuneista. Mänttä-Vilppulan kotipalvelussa kartoitukseen osallistu-

neet hoitajat olivat vanhempia kuin Ruoveden kotipalvelun kartoitukseen osallistuneet 

hoitajat. Alle 36-vuotiaita oli Mänttä-Vilppulassa 18 prosenttiyksikköä vähemmän ja 46 

vuotta täyttäneitä oli 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin Ruovedellä. Ikäjakaumassa 

olevat erot oli nähtävissä myös työkokemuksen pituuksissa. Mänttä-Vilppulassa kartoi-

tukseen osallistuneilla oli pidemmät työkokemukset kuin Ruovedellä kartoitukseen 

osallistuneilla. Alle viiden vuoden työkokemuksen omaavia oli Mänttä-Vilppulassa 19 

prosenttiyksikköä vähemmän ja yli 16 vuoden työkokemuksen omaavia oli 14 prosent-

tiyksikköä enemmän kuin Ruovedellä. Sekä Mänttä-Vilppulan että Ruoveden kartoituk-

seen osallistuneista hoitajista suurin osa arvioi käyttävänsä diabetestyöhön alle yhden 

työpäivän viikoittaisesta työajasta. Keskimäärin Mänttä-Vilppulan kotipalvelun hoitajat 

arvioivat käyttävänsä enemmän työaikaa diabeetikoiden hoitoon kuin Ruoveden hoitajat 
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Liitteessä 9 on kuvattu YPEK:n kotipalvelun diabetesosaamiskartoitukseen vastannei-

den taustatietoja ja liitteessä 10 on kuvattu osaamiskartoituksen tulokset ammattiryhmit-

täin. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Kehittämisprojektin tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 

 

Osaamiseen liittyy monta erilaista ulottuvuutta, joiden mittaaminen on vaikeaa. Kuten 

Sydänmaalakka ja Helakorpi (kappale 4.1) ovat osaamisen määritelmissään sanoneet, 

niin todellisesta osaamisesta voidaan puhua vasta sitten kun osaaminen sovelletaan käy-

tännön toimintaan. Jotta yksilön osaamista saataisiin mahdollisimman luotettava käsi-

tys, tulisi arviointi tehdä kattavasti käyttäen monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä 

(Kappaleessa 4.4 on mainittu erilaisia menetelmiä). Osaamiskartassa arviointi perustuu 

itsearvointiin, jota olisi hyvä täydentää esimerkiksi kehityskeskustelussa. Tässä projek-

tissa itsearviointi toteutettiin nimettömästi, joka mahdollisti osaamista tarkastelun vain 

kotihoitoalueittain ja koko organisaation osaamisena. 

 

Terveydenhuollon diabetesosaamiskarttaa on tässä kehittämisprojektissa käytetty paljon 

laajemmassa tarkoituksessa kuin pelkästään mittaamaan hoitajien diabetesosaamista. 

Kartan merkitys oli ennen kaikkea toimia apuna diabetesosaamisen kehittämistarpeiden 

tunnistamisessa. Sen avulla saatiin selville millaista diabetesosaamista organisaatiossa 

on ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää, jotta osaamisen kehittämistoimenpiteet kohdis-

tuisivat oikein diabetesosaamisen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Osaamiskartoi-

tuksen tekeminen projektin alussa ja lopussa antoi kuitenkin mahdollisuuden tarkastella 

projektin aikana osaamisessa tapahtuneita muutoksia. 

 

Projektin alussa ja lopussa toteutetun osaamiskartoitusten tulosten vertaamisen luotetta-

vuutta laskee se, että kartoituksiin osallistuneet hoitajat eivät välttämättä olleet samoja 

molemmissa mittauksissa. Mänttä-Vilppulassa tehdyn alkukartoituksen vastaamispro-

sentti oli 86. Projektin lopussa hoitajista osallistui mittaamiseen Mänttä-Vilppulassa 

vain 59 % ja Ruovedellä vain 58 %. Jälkimmäisessä osaamiskartoituksen vastausaikaa 

jatkoin vielä neljällä päivällä vähäisen osallistumisen takia, jotta mahdollisimman moni 

hoitaja ehtisi kartoitukseen osallistumaan. Alkukartoituksen ja loppumittauksen osaami-

sen tasoissa tapahtui muutoksia. Mänttä-Vilppulan mittauksissa diabeteksen diagnosoin-

ti ja diabetes sairautena sekä lääkehoidon -osaaminen pysyi samana. Molemmissa mit-

tauksissa osaaminen nämä arvioitiin tasolle 2 (perusosaamisen ja sujuvan osaamisen 

välille). Diabeteksen ehkäisy, diabeetikon tutkiminen, hoito ja seuranta, insuliinihoidon, 
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diabeteshoitotyön ja ravitsemusohjauksen osaaminen, liikuntaosaaminen ja jalkojenhoi-

don osaaminen laskivat tasolta 3 tasolle 2. Asiakaslähtöinen työskentely ja vuorovaiku-

tustaidot laskivat tasolta 4 tasolle 3. Loppumittauksessa Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden 

osaamistasot olivat täysin samat. Loppumittauksessa taustatietoja ja tuloksia tarkastel-

tiin koko YPEK:n osalta myös ammattiryhmittäin (liitteet 9 ja 10). Tuloksissa perus-

/lähihoitajat arvioivat asiakaslähtöisen työskentelyn, ravitsemusohjauksen ja diabe-

teshoitotyön osaamisen tasoa paremmiksi kuin kodinhoitajat.  

 

Diabetesosaamisen kehittämisprojektissa osaamisen taso laski. Mikä meni pieleen? Vai 

voisiko tulos kuitenkin kertoa onnistumisesta? Koulutuspalautteessa 97 prosenttia vas-

tanneista arvioi oman diabetesosaamisensa parantuneen. Mitä projektin aikana osaami-

sessa sitten todella tapahtui? Osaamisen kehittämisessä ja osaamiskartan käytön yhtenä 

tarkoituksena on, että vastaajan käsitys omasta osaamisestaan tarkentuu. TeDikassa dia-

betesosaaminen oli purettu konkreettisiksi asioiksi, minkä avulla siitä päästiin keskuste-

lemaan yhdessä.  Projektissa tehty diabetesosaamisen ammattitaitovaatimiskuvaus antaa 

selkeän kuvan siitä, mitä hoitajan odotetaan osaavan. Uskon, että näiden avulla hoitajien 

käsitys omasta diabetesosaamisestaan tarkentui ja se sai selkeät rajat. Tieto siitä, mitä 

pitää osata ja mitä ei edes odoteta osattavan, antoivat hoitajille raamit, jossa diabetestyö-

tä voi turvallisesti toteuttaa. Osaltaan osaamisentason laskua voi selittää se, että jotkut 

hoitajista arvioivat ensimmäisessä mittauksessa osaamistaan suhteessa omaan työhönsä 

eivätkä moniammatillisesti, mikä oli tarkoitus (tästä aiheesta lisää kappaleessa 7.2.4). 

 

 

7.2 Kehittämisprojektin luotettavuus 

 

Toimintatutkimuksessa toiminta ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Siinä tulkinnat ra-

kentavat sosiaalista todellisuutta ja toiminnassa pyritään muutokseen. Tämän takia toi-

mintatutkimuksen luotettavuutta ei voida arvioida perinteisesti validiteetin tai reliabili-

teetin avulla. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 144–145.) Laadullisessa tutkimuksessa ei ole 

yhtä ja ainoaa tapaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta eikä siihen ole olemassa yksise-

litteisiä ohjeita. On tärkeää, että tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena. Tarkastelun 

kohteena on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus yksittäisten asioiden sijaan. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 140.) 
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Heikkinen & Syrjälä käyttävät toimintatutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun Kvalen 

(1996) ehdottamaa validointia validiteetin sijaan. Kvalen ajatusten pohjalta he esittävät 

viisi periaatetta toimintatutkimuksen arvioimiseksi: historiallinen jatkuvuus, reflektiivi-

syys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. He perustelevat esitystään sillä, että 

toisin kuin modernismille on tyypillistä, toimintatutkimuksessa laatua ei voi arvioida 

kriteeri kerrallaan. (Heikkinen & Syrjälä 2008, 147–149.) Tämän kehittämisprojektin 

luotettavuutta arvioin käyttämällä näitä viittä validointiperiaatetta. 

 

 

7.2.1 Historiallinen jatkuvuus 

 

Historiallisella jatkuvuudella tarkoitetaan tutkimuksen omaa historiaa ja tulevaisuutta. 

Kriteerin perusajatus on, että mikään toiminta ei ala tyhjästä ja pääty koskaan, vaan se 

sijoittuu historiallisen jatkuvuusperiaatteen mukaan tiettyyn historiallisen, poliittiseen ja 

ideologiseen yhteyteensä.  Toiminnan kehittymistä voidaan tarkastella makro- ja mikro-

tasolla. Makrotasolla toimintaa tarkastellaan yhteiskunnallisena ilmiönä ja mikrotasolla 

sosiaalisen yhteisön toimintana. (Heikkinen & Syrjälä, 2008, 149–150.)  

 

Väestön ikääntyminen asettaa haasteita vanhuspalveluiden laadukkaalle järjestämiselle 

kunnissa. YPEK:n tavoitteena on, sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Ikäihmis-

ten palvelujen laatusuosituksen mukaan, edistää kotona asumista ja vähentää vanhus-

palveluiden laitospaikkoja. Käytännön toimenpiteinä suunnitelman mahdollistamiseksi 

ovat olleet kotipalvelun hoitohenkilöstön määrän ja heidän osaamisensa lisääminen. 

Diabetesosaamisen kehittämisprojekti on kytketty kiinteästi tähän osaamisen kehittämi-

seen. Kehittämisprojektissa pyritään myös ennakoimaan niitä osaamistarpeita, joita dia-

beteksen jatkuva lisääntyminen väestössä aiheuttaa.  

 

Mikrotason jatkuvuusperiaatteen mukaan organisaation osaamisen kehittyminen näh-

dään jatkuvana prosessina, jossa osaamisvaatimukset muuttuvat työn vaatimusten muut-

tuessa, uuden tiedon ja hoitomuotojen myötä. Kehittämisprojektissa vastattiin YPEK:n 

rakenneuudistuksesta aiheutuviin diabetesosaamisen muutostarpeisiin. Kehittämisessä 

hyödynnettiin DEHKOn kyselytutkimuksen tuloksia (katso sivu 11). Osaamisen kehit-

tämisessä otettiin huomioon hoitajien osaamisen lähtötasot kartoittamalla heidän osaa-

mistaan ennen kehittämisen aloittamista. Projektissa tehdyn ammattitaitovaatimuskuva-

uksen avulla varmistettiin, että koulutuksessa tuli huomioitua työstä nousevat osaamis-
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tarpeet. Koulutus oli suunnattu tarkasti vastaamaan kotihoidossa tarvittavia tietoja ja 

taitoja. Jatkuvuuden näkökulmaa tukivat suunnitelmat ja hoitajien esittämät toiveet lisä-

koulutuksesta. 

 

Tämä kehittämisprojekti on ollut tärkeä historiallinen jatkumo myös omassa ammatilli-

sessa kehittymisessäni. Olen päässyt harjoittelemaan taitoja, joita tarvitaan osaamisen 

järjestelmällisessä kehittämisessä. ryhmätapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin päivitin 

omia diabetestietojani ja työryhmissä opin ymmärtämään, millaista on tehdä diabetes-

työtä asiakkaan kodissa. Näistä kaikista tiedoista ja taidoista on minulle hyötyä jatkossa 

asiantuntijahoitajan työssäni.  

 

 

7.2.2 Reflektiivisyys 

 

Reflektiivisen ajattelun merkitys korostuu toimintatutkimuksessa, joka perustuu tutkijan 

ymmärrykseen ja vähittäin kehittyvään tulkintaan. Toimintatutkimuksessa tutkija on itse 

tutkimuksen tärkein tutkimusväline, joten hänen on oltava tietoinen oman tietämisensä 

mahdollisuuksista, esioletuksistaan, roolistaan tutkimuksessa ja subjektiivisesta adek-

vaattisuudestaan eli kyvystä ymmärtää tutkimuskohdetta aikaisemman elämänkoke-

muksensa avulla. Reflektiivisyys tuo tutkimukseen läpinäkyvyyttä, jonka avulla lukija 

voi arvioida tutkimusta. (Heikkinen & Syrjälä, 2008, 152–154.)  

 

Reflektiivisyysperiaatetteen toteuttaminen tuntui minusta luontevalta, sillä koen olevani 

luonteeltani reflektiivinen ihminen. Tätä taitoa olen kehittänyt ja käyttänyt tietoisesti 

omassa työssäni diabeetikoiden hoidonohjaajana. Reflektiivisestä ajattelusta oli minulle 

paljon apua kehittämisprojektin eri vaiheissa, tietojen yhdistämisessä ja hyödyntämises-

sä osaamisen kehittämisessä. Tutkimuspäiväkirjan pitäminen auttoi minua reflektiivisen 

ajattelun etenemisessä. Ajatusten pukeminen konkreettisiksi sanoiksi, irrottamalla ne 

tarkistelun kohteeksi, auttoi minua löytämään uusia näkökulmia. Vaikeana olen kokenut 

reflektiivisen prosessin raportoimisen siten, että se välittyisi myös lukijalle. Metodikir-

joissa on esitetty toimintatutkimuksen raportoimista narratiivisesti, mikä olisi ehkä pal-

vellut paremmin reflektiivisen otteen esille tuomista. 

 

Reflektiivisyysperiaatetta tuki se, että kehittämisprojekti kesti 1½ vuotta opinnäytetyön 

aiheen valinnasta raportin kirjoittamiseen. Tämä kaikki aika oli tarpeen, sillä osaamisen 
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kehittämien ammattitaitovaatimusten pohjalta oli pitkä prosessi, jossa edettiin askel ker-

rallaan. Mielestäni aikaa ajattelulle ja projektin suunnitelman toteuttamiselle oli riittä-

västi. Erityisen myönteisenä reflektiivisen ajattelun kannalta koin sen, että hoitajista 

koottuja työryhmiä oli kaksi. Pääsin vielä testaamaan ensimmäisessä ryhmässä synty-

neitä ajatuksia toisen ryhmän kanssa. Alkuun koin pettymystä siitä, etten saanut koulu-

tustilaisuuksille riittävästi aikaa. Pian kuitenkin aloin nähdä siinä hyviäkin puolia. Uu-

den tiedon omaksuminen ja sen vieminen käytännön hoitotyöhön vie oman aikansa. 

Tämän takia on hyvä, ettei kaikkea koulutusta pystytty toteuttamaan saman talven aika-

na. 

 

Työryhmätyöskentelyt, joissa mietittiin diabetesosaamisen ammattitaitovaatimuksia, oli 

minulle täysin uusi kokemus. Lähdin avoimin mielin tilanteeseen ja ryhmäläisille ker-

roin, ettei minulla ole vastaavasta aikaisempaa kokemusta. Kokemattomuuteni asiak-

kaan kotona tapahtuvasta hoidosta toin myös selvästi esille. Uskon, että näin toimimalla 

pystyin rohkaisemaan hoitajia tuomaan heidän omia kokemuksiaan esille ja näkemään 

itsensä oman työnsä asiantuntijana, joka on yksi kommunikatiivisen lähestymistavan 

tavoite. Heidän kokemuksia ja kertomusten perusteella ja tätä tietoa reflektoimalla opin 

ymmärtämään jotain siitä, mitä diabeetikon hoitaminen on ympäristössä, jossa hoitaja 

onkin asiakkaan vieraana. 

 

Tutkimuskohteen ymmärtämisessä minua auttoi se, että olen tehnyt yhteistyötä Mänttä-

Vilppulan kotipalvelun hoitajien kanssa jo useiden vuosien ajan ja hoidamme samoja 

iäkkäitä diabeetikkoja. Mänttä-Vilppulan kotipalvelun toimintakulttuuri on tullut osit-

tain tutuksi yhteistyömme kautta. Ruoveden kotipalvelun toiminta ja siellä työskentele-

vät hoitajat olivat minulle vieraampia. Dilli -hankkeen aikana olin tavannut koulutusti-

laisuuksissa osan hoitajista ja kehittämisprojektin aikana työskentelin puoli vuotta dia-

beteshoitajana Ruoveden terveyskeskuksessa, jolloin erilaisten konsultaatioiden ja hoi-

totarvikejakelun yhteydessä pääsin kanssakäymiseen kotipalvelun hoitajien kanssa. 

Ruoveden työryhmän kertomat tiedot lisäsivät myös ymmärrystäni heidän toiminnasta.  

 

 

7.2.3 Dialektisuus 

 

Dialektisuusperiaatteen mukaan sosiaalinen todellisuus rakentuu väitteistä ja vastaväit-

teistä, joiden lopputulokseksi saadaan synteesi. Myös toimintatutkimuksessa sosiaalisen 
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toiminnan ymmärretään rakentuvan samankaltaisena dialektisena prosessina. Dialek-

tisuusperiaatetta noudatettaessa tutkimusraportissa pyritään tuomaan esiin sosiaalisen 

toiminnan kerroksellisuus siten, että tutkija sisällyttää raporttiin monia eri näkökulmia 

ja antaa äänen erilaisille tulkinnoille. (Heikkinen & Syrjälä, 2008, 154–155.) 

 

Dialektisuusperiaate työssäni toteutui työryhmätyöskentelyissä. Ryhmissä etsittiin uusia 

näkökulmia ja osapuolten eri äänet saatiin kuuluville. Myös koulutustilaisuudet, puhe-

linkeskustelut, ohjausryhmän tapaamiset, sähköpostiviestit ja muut tapaamiset tukivat 

työn dialektisuutta. Tutkimusraporttini ei kuitenkaan noudata dialektisuusperiaatetta. 

Tämä johtuu osittain siitä, että tutkimusaineistoni koostui osaamiskartan mittaustulok-

sista eikä näin ollen tuottanut sellaista aineistoa, jota raportissa olisi voitu hyödyntää 

kuvaamaan osallistujien ääniä. Tutkimuspäiväkirjaan reflektoimiani havaintoja en käyt-

tänyt tutkimusaineistona enkä sen takia nähnyt niiden esittämistä raportissa mielekkää-

nä. Mielestäni dialektisuuden tavoitteleminen tutkimusraporttiin olisi ollut tulosten kan-

nalta epäoleellista, sillä tutkimuksen kohteena eivät olleet yksittäiset henkilöt, vaan 

osaamisen kehittämisprosessi, jota olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

muita menetelmiä käyttäen.  

 

 

7.2.4 Toimivuus 

 

Toimintatutkimuksessa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan toimintaan, jolloin yhdeksi 

tärkeäksi arviointikriteeriksi nousee tutkimuksen käytännön vaikutusten arvioiminen. 

Onko siitä ollut hyötyä tai onko tutkimus voimaannuttanut osallistujia? Pelkästään hyö-

tynäkökulmasta arvioiminen saattaa johtaa tutkijan kaunistelemaan tutkimuksensa tu-

loksia. Toiminnan kannalta myös epäonnistumisista raportointi on arvokasta tietoa ja 

sen avulla toimintaa voidaan kehittää entistä paremmaksi. Toimivuusperiaatteen mu-

kaan tutkija kuvaa kehittämisprojektin vahvuudet ja heikkoudet. Tutkimusta voidaan 

pitää onnistuneena, jos se saa osallistujat uskomaan omiin kykyihinsä ja taitoihinsa sekä 

voimaannuttaa heitä omassa työssään. (Heikkinen & Syrjälä, 2008, 155–158.) 

 

Osaamisen kehittämisessä käytännön vaikutusten arvioiminen on vaikeaa. Oppiminen ja 

uuden tiedon käytäntöön vieminen on pitkä prosessi, jonka vaikutukset eivät tule välit-

tömästi esille. Oppimisen tulos saattaa olla esimerkiksi omien osaamisrajojen entistä 

parempi tunnistaminen, mikä toiminnassa saattaa näyttää jopa osaamisen taantumisena, 
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mutta tuottaa kuitenkin parempaa potilasturvallisuutta. Vaikka osaamiskartoituksessa 

hoitajat arvioivat osaamistasonsa matalammaksi projektin lopussa kuin lähtötilanteen 

kartoituksessa, kokivat he antamassaan koulutuspalautteessa diabetesosaamisensa pa-

rantuneen. Kokemus omasta osaamisesta voimaannuttaa hoitajia työssään ja lisää hei-

dän työssä jaksamistaan. 

 

Diabetesosaamiskartoituksesta ja ammattitaitovaatimuskuvauksesta on hyötyä sekä yk-

sittäisellä hoitajalle että työyhteisölle.  Hoitajan käsitys omasta diabetesosaamisestaan 

tarkentuu ja hän tiedostaa entistä paremmin, mitä hänen tulisi tietää ja osata. Kiinnostus 

oman osaamisen kehittämiseen voi lisääntyä. Työyhteisössä diabetesosaamista voidaan 

tarkastella kotihoitoalueittain ja tietoa siitä voidaan käyttää kehityskeskusteluissa ja sen 

avulla voidaan laatia kehittämissuunnitelmia. Ammattitaitovaatimuskuvausta voidaan 

myös käyttää apuna uuden työntekijän perehdyttämisessä ja rekrytointia voidaan suun-

nitella sen pohjalta. Projektin aikana tehty suunnitelmallinen, osaamiskartoitukseen pe-

rustuva henkilöstön kehittäminen voi vaikuttaa myönteisesti YPEK:n imagoon. 

 

Projektissa on paljon asioita, joita nyt tekisin toisin. Koen, että osaamiskartan käytöstä 

olisi pitänyt informoida vielä enemmän. Hoitajien työskentely seitsemänä päivänä vii-

kossa kahdessa eri vuorossa vaikeutti informaation viemistä kaikille. Tähän minun olisi 

pitänyt varata enemmän aikaa. Itsearviointi oli tarkoitus toteuttaa moniammatillisesta 

näkökulmasta, mihin osaamistasokuvaukset antavat hyvän mahdollisuuden. Ensimmäi-

sen diabetesosaamiskartoituksen jälkeen käymäni keskustelut hoitajien ja kotipalveluoh-

jaajan kanssa paljastivat, että osa hoitajista oli suhteuttanut arviointiasteikon omaan 

työkuvaansa ja arvioinut sitä vasten omaa osaamistaan. Näinkin osaamiskarttaa voi 

käyttää, mutta tulosten verrannollisuus kärsi ja osaamistarpeiden tunnistaminen kartan 

avulla vaikeutui. Työryhmätyöskentelyssä käydyt keskustelut ja siellä tuotettu tieto aut-

toivat minua merkittävästi kehittämistarpeiden tunnistamissa kartoituksen tuottaman 

tiedon lisäksi. 

 

Epäonnistumista koen myös työelämän ohjausryhmän työskentelystä ja tiedottamisesta 

heille projektin eri vaiheista. Koko ohjausryhmän koolle saaminen oli vaikeaa. Kokouk-

seen osallistumisesta tapahtui viime hetken peruutuksia tai kutsusta huolimatta ei saa-

vuttu paikalle syytä ilmoittamatta. Omassa organisaatiossa johtava ylihoitaja vaihtui 

projektin aikana. Osa ohjausryhmän jäsenistä vastasi sähköpostiviesteihin pitkällä vii-

veellä, ja ajoittain uusinta viesteistäni huolimatta, en saanut vastausta ollenkaan. Mietin, 
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että onko eri organisaatioissa erilainen kulttuuri käyttää sähköpostia viestimenä? Näiden 

asioiden takia olin ajoittain turhautunut ja pettynyt. Näistä asioista ja niiden merkityk-

sestä projektin onnistumiselle minun olisi pitänyt avoimesti keskustella asianomaisten 

kanssa. Kuitenkin tieto siitä, että hoitajat kokivat projektin tärkeänä ja se nähtiin osana 

YPEK:n hoitajien koulutuskokonaisuutta, rohkaisi minua jatkamaan työtäni. 

 

Tutkimuksen käytännöllisiä seurauksia tulisi pohtia myös eettisestä näkökulmasta, mikä 

syventää toimivuusperiaatteen käyttöä luotettavuuden tarkastelussa. Tutkimuksen laatua 

arvioidaan sen pohjalta, miten siinä on käsitelty eettisiä ongelmia. (Heikkinen & Syrjä-

lä, 2008, 158.) Eettisiä näkökohtia olen pohtinut usein projektin aikana päätöksiä teh-

dessäni ja raporttia kirjoittaessani. Mielestäni osaamisen arvioinnissa liikutaan varsin 

herkällä ja henkilökohtaisella alueella. Tämän takia olen toiminnallani pyrkinyt kaiken 

aikaa varmistamaan sen, ettei yksittäistä henkilöä voida raportissa tunnistaa.  

 

Ohjausryhmä teki osaamiskartoituksen osalta päätöksen vastaamisesta nimettömästi, 

jolloin hoitajat pystyivät arvioimaan osaamistaan mahdollisimman rehellisesti. Kerätty-

jä taustatietoja tarkistelin raportissa ainoastaan kuntakohtaisina yhteenvetoina. Yksittäi-

set ammatti- ja ikäryhmän tai työkokemuksen pituuden perusteella mahdollisesti tunnis-

tettavat hoitajat liitin tarvittaessa muihin ryhmiin, jotta tunnistaminen ei olisi mahdollis-

ta. Diabetesosaamiskoituksen tulokset ovat mielestäni organisaation omaa tietoa, vaikka 

ne onkin tuotettu kehittämisprojektissa. Tämän takia näin tärkeänä, että tarkistelin näi-

täkin tietoja raportissani vain kuntakohtaisina yhteenvetoina.  

 

Olen pohtinut työryhmien edustavuutta eettisenä kysymyksenä. Heti projektin alussa 

selvisi, että ammattitaitovaatimuskuvausta oli mahdotonta tehdä koko työyhteisön kans-

sa yhdessä. Päädyin ratkaisuun, että jokaiselta kotipalvelualueelta tulisi työryhmään 

vähintään yksi edustaja. Työryhmän jäsenet veisivät työryhmässä työstettyjä asioita 

omiin yksiköihinsä, joissa ne kommentoinnin jälkeen palautuisivat työryhmälle uudel-

leen muokattaviksi. Näin menetellen kaikki hoitajat olisivat saaneet mahdollisuuden 

osallistua. Ruoveden työryhmän hoitajat kokivat tällaisen työskentelyn itselleen vie-

raaksi. Halusin kunnioittaa heidän näkemystään ja luovuin suunnitelmasta. Mänttä-

Vilppulan työryhmässä en enää tätä mahdollisuutta ottanut esille, mikä minua myö-

hemmin harmitti. Puutteena pidän sitä, etten projektin aikana ehtinyt esittelemään am-

mattitaitovaatimuskuvausta kaikille YPEK:n hoitajille ja siten varmistumaan, että myös 

muut hoitajat sen hyväksyvät. Ammattitaitovaatimuskuvaukseen sisältyy ajatus sen dy-
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naamisuudesta. Tämäkin kuvaus on voimassa vain niin kauan kuin se vastaa työstä nou-

sevia tarpeita. 

 

 

7.2.5 Havahduttavuus 

 

Havahduttavuutta on pidetty erityisesti narratiivisen tutkimuksen arviointiin sopivana, 

mutta sitä käytetään arviointikriteerinä myös muissa laadullisissa tutkimuksissa. Tiedet-

tä arvioidaan yhä tietoisemmin sen herättämien kokemusten ja tunteiden perusteella. 

Havahduttavuuteen voidaan pyrkiä käyttämällä kokeilevia esitystapoja, kuten draamaa 

tai runoutta. (Heikkinen & Syrjälä, 2008, 159–160.)  

 

Mielestäni minun itse on vaikea arvioida havahduttavuusperiaatteen toteutumista, koska 

kokemus tapahtuu tutkimukseen osallistuneiden tai tutkimusraporttia lukevan omassa 

mielessä. Toivon kuitenkin tämän kehittämisprojektin ja raportin havahduttavan ja roh-

kaisevan hoitajia ja lukijaa kehittämään omaa ja työyhteisönsä osaamista ja siten kas-

vamaan omassa asiantuntijuudessaan. 

 

 

7.3 Kokemuksia diabetesosaamisen kehittämisestä ja jatkokehittämisaiheita 

 

Tämä projekti antoi minulle mahdollisuuden oppia paljon uusia asioita systemaattisesta 

diabetesosaamisen kehittämisestä. Oppimistulos syntyy usein yritysten, erehdysten ja 

onnistumisien summana. Näin myös on tässä työssä. 

 

Olen kokenut tämän opinnäytetyön tekemisen erittäin mielekkäänä sen takia, että kehit-

tämisprojekti kohdistui suoraan käytännön työelämään. Sain tehdä sitä yhdessä hoitajien 

kanssa, joihin yleensä olen enimmäkseen yhteydessä puhelimitse. Uskon tämän vahvis-

taneen yhteistyömme sujuvuutta myös jatkossa. Mukavalta tuntuu ajatus, että voimme 

vielä jatkaa diabetesosaamisen kehittämistyötä, vaikka opinnäytetyön projektiosuus on 

saatu päätökseen. 

 

Terveydenhuollon diabetesosaamiskartan käyttö projektissa oli mielestäni hyvä valinta. 

Mikäli minulla vielä joskus on mahdollista käyttää Tedikaa osaamisen kehittämiseen, 

tulen panostamaan entistä enemmän sen käyttöönoton informoimiseen. Jatkokehittämis-
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aiheena voisi olla diabetesosaamiskartan laatiminen kotipalveluun siten, että sen taso-

kuvaukset olisi tehty suoraan siellä vaadittavaan osaamiseen. 

 

Toimintatutkimuksen käyttäminen kehittämistoiminnassa oli minulle uusi kokemus. Sen 

käytön ymmärtämiseen ja sisäistämiseen auttoi tutustuminen metodioppaisiin ja tutki-

muksiin, joissa sitä oli käytetty. Alun haparoinnin jälkeen varmuus toimintatutkimuksen 

soveltuvuudesta työhöni vahvistui ja ymmärsin sen tarjoavan juuri niitä mahdollisuuk-

sia, joiden avulla pääsisin lopputulokseen. Mielestäni on hyvä pitää mielessä, mitä No-

bel runoilija Szymborska (2012, 47) kiteyttää runossaan Perspektiivi: ”hän joka katselee 

ylhäältä erehtyy helpoiten.” Osaamisen kehittämisessä näin erittäin tärkeänä sen, että 

pääsin tekemään sitä yhteistyössä kotipalvelun hoitajien kanssa.  

 

Projektin aikana on mieleeni tullut monia ajatuksia, mitä vielä voisi tehdä. Ammattitai-

tovaatimukseen liittyy ajatus sen dynaamisuudesta ja muuttuvuudesta. Tässäkin projek-

tissa tehty ammattitaitovaatimuskuvaus on voimassa vain niin kauan kuin se vastaa työ-

elämästä nousevia vaatimuksia. Sen ajan tasalla pitäminen vaatii jatkossa päivittämistä. 

Mielestäni tähän sopisi hyvin työryhmä, joka olisi koottu eri kotihoitoalueiden hoitajis-

ta. Ryhmän kanssa voisimme jatkossa tavata säännöllisesti ja vaihtaa ajatuksia ajankoh-

taisista asioista sekä huolehtia ammattitaitovaatimuskuvauksen päivittämisestä ja diabe-

tesosaamisen kehittämisen jatkumisesta.   

 

Yhtenä tärkeänä jatkokehittämisaiheena näen diabetesosaamisen systemaattisen kehit-

tämisen myös muissa YPEK:n ja YPTH:een yksiköissä. Sen avulla voitaisiin varmistaa 

hoitohenkilökunnan riittävä osaaminen diabeteksen ehkäisyssä, varhaisessa tunnistami-

sessa ja hoidossa. Kehittäminen lisäisi eri organisaatioissa toimivien työntekijäryhmien 

keskinäistä luottamusta toistensa osaamiseen diabeetikoiden hoidossa ja seurannassa. 

 

Koko tätä diabetesosaamisen kehittämisprojektia sopii hyvin kuvaamaan lainaus Jonat-

han Wilsonin (2011, 9) kirjasta Pelien peli: ”Tahdolla, luonteella, yrityksellä, voimalla, 

vauhdilla, intohimolla ja taidolla on kullakin osuutensa. Siitä huolimatta pelissä on 

myös teoreettinen ulottuvuus”.  
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LIITTEET 

Liite 1. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutuksen kuvaus   1(2)

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa diabetesosaamisesta 

tehtyjä ammattitaitovaatimuskuvauksia. Tutkimuskysymyksenä oli: millaisia ammatti-

taitovaatimuskuvauksia diabetesosaamisesta on tehty kotipalveluun? Tavoitteena oli 

hahmottaa olemassa olevien tutkimusten kokonaisuutta ja hyödyntää saatuja tuloksia 

ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehtävässä kehittämisprojektissa. 

 

Alustavat haut tein monista eri tietokannoista, jonka avulla opin tiedonhakua eri tieto-

kannoista ja sain alustavaa tietoa hakusanojen käytettävyydestä. Hakustrategian suunnit-

teluun käytin apuna ammattikorkeakoulun informaatikkoa. Haut suoritin helmi- ja huh-

tikuun välisenä aikana vuonna 2011.  

 

Tiedonlähteinä hauissa käytin ALEKSI- ja ARTO -artikkeliviitetietokantoja, Medic-, 

Linda-, Chinahl- ja Cochrane -tietokantoja sekä PubMed -kirjallisuusviitetietokantaa. 

Haussa käytin sekä vapaasanahakua että MeSH-termejä (Medical Subject Headings) 

suomeksi ja englanniksi. Vapaasanahauissa käytettiin myös VESA -verkkosanaston 

tarjoamia rinnakkaistermejä, niiden lyhenteitä ja yhdistelmiä.  

 

Alustavien hakujen niukkojen tulosten takia hakutermeiksi valitsin monia aihepiiriin 

liittyvää termiä, vaikka tutkimuskysymyksiä oli vain yksi. Hakutermeiksi valittiin seu-

raavat termit: diab*etes ja kotihoi*to (home care / home care workers), jotka yhdistettiin 

erikseen muihin sanoihin AND-operaattorilla, osaami*nen (know-how, competence), 

diabetesosaaminen, ammattitai*to (professional competence), ammattitaitovaat*imus 

(professional competence), ammatillinen kehitys, pätevyy*s, kompetens*si (competen-

ce), kelpoisuus (qualification), kvalifi*kaatio (qualification, Vocational qualifications), 

ja kotipalvelu (home-help service). Lyhennysmerkeiksi valittiin kunkin tietokannan 

ohjeenmukainen merkki. 

 

Sisäänottokriteerit olivat:  

• kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, joiden tuli olla ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon opinnäytetöitä, pro gradu–tutkielmia, lisensiaatintutkimuksia, väi-

töskirjoja tai tieteellisiä artikkeleita. 
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2(2) 

• julkaisukieli oli suomi ja englanti. Englanninkielisissä tutkimuksissa hakutermin tuli 

esiintyä abstraktissa ne olivat saatavana maksuttomasti kokotekstinä (Full Text). 

• Menetelmäkriteeriksi valittiin sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset tutkimukset.  

• Julkaisuajankohta 2000–2011 

Poissulkukriteerinä oli 

• tutkimukset, jotka käsittelivät vain sairaanhoitajia. 

 

TAULUKKO: Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valittujen tutkimusten lukumää-

rä hakuprosessin eri vaiheissa. 

Tietokanta  Otsakkeen 

mukaan vali-

tut  

Tarkempaan lukuun va-

litut  

Tutkimukseen valitut  

Linda  52  4 

3 pro gradua ja  

1 väitöskirja  

3 pro gradu-tutkielmaa 

Medic  23  5 pro gradu -tutkielmaa  4 pro gradu -tutkielmaa  

ARTO  12  2 Stakesin raporttia  1 Stakesin raporttia  

Aleksi  11  1 0  

Cinahl  22  0  0  

Cochrane  96  2  0  

PubMed  35  0  0  

 

Aineiston analysointi tapahtui elokuussa 2011. Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

ei tuottanut yhtään aineistoksi hyväksyttäviä artikkeleita tai tutkimuksia.  

 

Aineistosta nousi kuitenkin paljon opinnäytetyöni aihepiiriä käsitteleviä tutkimuksia, 

joita olen hyödyntänyt aihepiiriin tutustumisessa. 
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Liite 2. Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän organisaatio (2010) 

    

     valtuustot, hallitukset 

 
Asukkaita31.12.2009       MÄNTTÄ-VILPPULA      RUOVESI 

16 599                                         11 499 5 100   
    

    

    

    

    

    

    

     

STRATEGIA 
TALOUSARVIO 
PALVELUSOPIMUKSET 

JÄSENKUNNAT 
(Mänttä-Vilppula ja Ruovesi)

>>>>>>>>>>>>>> 
OMISTAJAOHJAUS 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

PALVELUSO-

PIMUKSET

vanhusten laitospalv.

vanhusten asumispal.

Vanhusten avopalvelut

Vanhuspalveluiden 

hallinto 

Lastensuojelu

Sosiaali- ja vammais- 

palveluiden hallinto 

Tehtävä Tehtävä

YHTYMÄJOH-
TAJA 

VANHUSPAL-
VELUJOHTAJA 

Tulosaluejohtaja Tulosaluejohtaja

TERVEYDEN-
HUOLTO 

VANHUSPALVE-
LUT 

Tulosalue 1 Tulosalue 2 Tulosalue 3 

SOSIAALITYÖ- JA 
VAMMAISPAL-
VELUT

Tulosaluejohtaja

SOSIAALIJOH-
TAJA 

Tehtävä

Perusterveydenhuolto 

Erikoissairaanhoito 

Aikuis- ja perhesos.työ

Työtoiminnat

Toimeentuloturva

Vamm.taloudell.tukitoim. 

Kehitysvammapalvelut

vamm. työtoiminnat

PALVELUJOHTAJA 

OMA PALVELUTUOTANTO 

9 jäsentä     <<<<<<<<< YHTYMÄHALLITUS

YHTYMÄVALTUUSTO 13 jäsentä    <<<<<< 

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ YHTYMÄJOHTAJA

TARKISTUSLAUTAKUNTA 

YKSILÖJAOSTO 

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 

- toimisto- ja laskentapalvelut 

 

- ateriapalvelut 

- kiinteistöpalvelut 

- hankintapalvelut 

 

YPEK:n organisaatiokaavio: (http://www.ypek.fi/hallinto/organisaatio.pdf) 



72 

Liite 3. YPEK:n kotipalvelun koulutuksien sisältö 

Valmiuksia palvelurakennemuutoksen kohtaamiseen ja tarvittavan ammattitaidon sy-

ventäminen. 

syksy 2011: 

• Vanhustyön ja kotihoidon kehittämistä ohjaavat järjestelmät (lainsäädäntö, taloudel-

linen, informaatio-ohjaus) valtakunnallisesti ja paikallisesti, ammattitaidon käsite ja 

valmiuksia oman ammattitaidon tarkasteluun, työhyvinvointi: työn kuormittavuus ja 

työn imu 

• Kotihoitoa ja vanhustyötä ohjaava lainsäädäntö asiakkaan, työntekijän ja työnanta-

jan näkökulmasta, edunvalvonta 

• Työyhteisötaidot: tiimityötaidot, alaistaidot, palautteiden kerääminen ja niiden hyö-

dyntäminen (asiakkailta, vertaisilta, esimiehiltä), luottamus yhteistyössä 

• Kirurginen potilas kotihoidon asiakkaana - leikkauksiin valmistautuminen, kotihoito 

leikkauksen jälkeen 

• Hoitotyön kirjaaminen, hoitotahto, fyysisen toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa 

• Hätäensiapu kotihoidon painotuksin 

• Päihteiden käyttäjä kotihoidon asiakkaana 

• Ravitsemus, lääkehoidon erityiskysymyksiä 

• Tavallisempien kansansairauksien hoitoperiaatteet ja uusimmat hoitolinjaukset 

• Mielenterveystyö: mielenterveys ja mielenterveysasiakkaan kohtaaminen, mielen 

sairaudet (masennus, itsetuhoisuus, skitsofrenia), palvelujärjestelmä ja eri toimijoi-

den roolit 

• Päihteiden käyttäjä kotihoidon asiakkaana (jatkoa): päihdeasiakkaan kohtaaminen, 

päihdeasiakkaan kuntoutuksen tukeminen, palvelujärjestelmä ja eri toimijoiden roo-

lit, päihdelainsäädäntö 

• Mielenterveys (jatkoa): lähisuhdeväkivalta, kriisit, lääkehoito 

• Palliatiivinen hoito ja kotisaattohoito 

• Muistioireisen kohtaaminen 

• Muistioireisen kohtaaminen (jatkoa) 

• Avoin teema (ilmoitetaan myöhemmin) 

 

Yhteensä 16 päivää + diabeteskoulutus 2 x 3½ tuntia (iltapäiväkoulutus) 

 

 



73 

Liite 4. Suunnitelma kehittämisprojektin etenemisestä ja aikataulu 

 

Työelämän ohjausryhmä 

2/2011 

Työelämän ohjausryhmä 

6/2011 

Työelämän ohjausryhmä 
9-10/2011 
 

Työelämän ohjausryhmä 

4/2012 

Tulosten julkaiseminen 

Osaamisen mittaus Mänttä- Vilppula 5/2011 
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Kevät 2012 

Syksy 2011 

Osaamisen mittaus Mänttä- Vilppula ja Ruovesi 2/2012 

Koulutustilaisuudet 

10/2011-1/2012 

Talvi 2012 

Kevät 2011 

Kesä 2011 

Diabetesosaamisen kehittäminen

koulutus 
10/2011‐
1/2012

työryhmät 
4‐9/2011

Mittaus 
5/2011 ja 
2/2012
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Liite 5. Diabetesosaamiskartoituksen vastauslomake 

Terveydenhuollon diabetesosaamiskartta 
Arviointiväline 
 
Taustatiedot (ruksaa sopiva vaihtoehto): 
 
Sukupuoli? 
Mies       Nainen         
 
Ikä: 
< 25        26-35        36-45        46-55       > 55         
 
Teen diabetesosaamiseni itsearvioinnin 
Työnantajani pyynnöstä        Käymääni koulutukseen liittyen              
 
Ammattiryhmä (koulutuksesi) 
kodinhoitaja                 lähihoitaja / perushoitaja              
muu   ________________________________________________ 
 
Kuinka pitkä on sosiaali- ja terveydenhuollon työkokemuksesi vuosissa? 
alle 1 vuosi        1-5        6-10        11-15        16-20        
21-25        26-30        yli 30 vuotta         
 
Arvioi kuinka monta päivää käytät diabeetikoiden hoitoon ja hoidonohjaukseen viikos-
sa? 
< 1 työp./vko        1-2 työp./vko        3-4 työp./vko        > 4 työp./vko             
  
DIABETESOSAAMISEN TASOKUVAUKSET OSAAMISALUEITTAIN 
(Ympyröi osaamistasi parhaiten kuvaava vaihtoehto) 
 
1.1  Diabeteksen ehkäisy   0   1   2   3   4   5 
1.2  Diabeteksen diagnosointi ja diabetes sairautena 0   1   2   3   4   5 
1.3  Diabeetikon tutkiminen, hoito ja seuranta 0   1   2   3   4   5 
1.4  Lääkehoidon osaaminen  0   1   2   3   4   5 
1.5  Insuliinihoidon osaaminen  0   1   2   3   4   5 
1.6  Diabeteshoitotyön osaaminen  0   1   2   3   4   5 
1.7  Ravitsemusohjauksen osaaminen (diabeetikon  0   1   2   3   4   5 
        ohjaamisen näkökulmasta) 
1.8  Liikuntaosaaminen (diabeetikon ohjauksen  0   1   2   3   4   5 
  näkökulmasta) 
1.9  Jalkojenhoidon osaaminen  0   1   2   3   4   5 
2  Asiakaslähtöinen työskentely  0   1   2   3   4   5 
3  Vuorovaikutustaidot   0   1   2   3   4   5 
 
 
Kysely; Sanna-Leena Paarlahti                                    © Suomen Diabetesliitto ry 
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Liite 6.  Diabetesosaamisen ammattitaitovaatimukset YPEK:n kotipalvelussa  1(4)

Osaamisalue Kuvaus osaamisesta 

Diabeteksen 

ehkäisy 

• Tunnen tyypin 2 diabeteksen keskeiset riskitekijät 
• Osaan käyttää työssäni tyypin 2 diabeteksen riskitestiä  
• Osaan perustella, miksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja riskiteki-

jöiden seulonta on tärkeää 
• Tunnen elintapojen (tupakointi, alkoholin käyttö, liikunta, ruokava-

lio ja painonhallinta) merkityksen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä 
ja osaan soveltaa sitä työssäni 

• Tiedän, että kaiken ikäiset ihmiset voivat sairastua erilaisiin diabe-
testyyppeihin 

• Tunnen metabolisen oireyhtymän pääpiirteittäin 
• Tiedän verensokerin raja-arvot, jolloin pitää ottaa yhteyttä tervey-

denhuollon ammattilaiseen (diabeteshoitaja tai kotisairaanhoitaja) 
• Osaan hyödyntää diabeteshoitajan/kotisairaanhoitajan osaamista 

asiakkaan tarpeen ja työyhteisön toimintakäytäntöjen mukaisesti 
Diabeteksen 

diagnosointi ja 

diabetes sai-

rautena 

• Tunnen ja ymmärrän tyypin 1 diabetes ja tyypin 2 diabeteksen 
keskeiset erot 

• Tunnen diabeteksen oireet ja ikääntymisen vaikutuksen oireiden 
ilmenemiseen 

• Tiedän, mitä ovat matala verensokeri ja insuliinisokki sekä minkä-
laiset oireet niihin liittyvät. Tiedän miten ikääntyminen saattaa vai-
kuttaa oireiden ilmenemiseen 

• Tiedän, mitä ovat korkea verensokeri ja happomyrkytys ja minkä-
laiset oireet niihin liittyvät sekä miten ikääntyminen saattaa vaikut-
taa oireiden ilmenemiseen 

• Tunnistan diabeetikon henkeä uhkaavat tai muuten vakavat tilan-
teet, osaan antaa niissä ensiapua tai toimia muuten asianmukaisesti 
sekä ohjata jatkohoitoon 

• Osaan oireettomien diabeetikoiden seulonnan 
• Osaan veren sokeripitoisuuden tutkimukset ja verensokerin raja-

arvot ja tiedän milloin pitää ottaa yhtyettä terveydenhuoltoon. 
• Tiedän diabeteksen aiheuttamat elinmuutokset ja niiden syntyyn 

vaikuttavat tekijät 
• Tiedän sydän ja verisuonisairauksien merkityksen diabeetikolla ja 

osaan ottaa nämä huomioon hoidossa 
• Osaan diabeetikon verenpaineen tavoitetason ja ymmärrän kohon-

neen verenpaineen merkityksen diabetesta sairastavalla. 
• Ymmärrän veren lisääntyneen hyytymistaipumuksen ja ASAn 

käyttötarkoituksen sekä käytön vasta-aiheet 
Diabeetikon 

tutkiminen, 

hoito ja seu-

ranta 

Tunnen diabeetikon seurantaan ja hoitoon liittyvät keskeiset asiat ja 
osaan soveltaa tietoja diabeetikon hoidossa ja ohjauksessa oman am-
mattini ja työyhteisöni toimintakäytäntöjen puitteissa 
• Osaan mitata verensokerin ja tyypin 1 diabeetikolla ketoaineet ja 

toimia mittaustulosten perusteella 
• Osaan sokeritasapainon hoitoon liittyvän seurannan  
• Osaan mitata verenpaineen ja toimia mittaustulosten perusteella 
• Osaan kohonneeseen verenpaineeseen liittyvän seurannan  
• Osaan seurata painoa ja ymmärrän, että painon pysyminen ennal-
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laan iäkkäällä diabeetikolla on hyvän metabolisen tilanteen merkki. 
Iäkkäällä diabeetikolle liikaa laihtumista on vältettävä. 

• Tunnen iäkkäiden hoidossa elintapojen merkityksen ja hoitosuosi-
tukset pääpiirteissään (tupakointi, alkoholin käyttö, liikunta, ruo-
kavalio, painonhallinta) 

• Tunnen iäkkäiden hoidossa diabeteksen, kohonneen verenpaineen, 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitosuositukset pääpiirteissään 
ja tiedän mistä ne löytyvät 

• Osaan tukea diabeetikkoa tupakoinnin lopettamisessa ja tarvittaes-
sa ohjata hänet jatkohoitoon  

• Osaan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvän kotona annettavan 
perusohjauksen ja seurannan 

• Osaan tutkia jalkojen ihon, ohjata iäkästä diabeetikkoa jalkojen 
omahoidossa ja osaan lievien jalkaongelmien hoidon 

• Osaan ohjata diabeetikolle sopivien jalkineiden valinnan 
• Osaan neuvoa suun ja hampaiden perushoidon ja tarvittaessa auttaa 

diabeetikkoa sen toteuttamisessa 
• Osaan iäkkään diabeetikon hoidon erityispiirteet ja ottaa nämä 

huomioon hänen hoidossaan 
• Lääkehoito • Tunnen vastuuni ja rajani lääkehoidon osalta 

• Tiedän, mitkä diabeteslääkkeet voivat aiheuttaa verensokerin liial-
lisen laskun 

• Tiedän, että lääkityksen unohtaminen tai liika-annos saattaa aiheut-
taa vaaratilanteen. Osaan ensiavun ja ohjata diabeetikon tarvittaes-
sa jatkohoitoon 

• Tunnen apteekkien lääkevaihdon ja tiedän miten se vaikuttaa käy-
tännössä 

• Tiedän miksi ASA kuuluu diabeetikon lääkitykseen 
• Tiedän ja tunnen erilaiset diabeteslääkkeet, niiden perusvaikutus-

mekanismit, käyttöaiheet, tavalliset sivuvaikutukset, vasta-aiheet ja 
mahdolliset lääketurvallisuuteen liittyvät seurantakokeet sekä nii-
den soveltuvuuden iäkkään diabeetikon hoitoon 

• Tiedän, että diabeteslääkkeet ovat erityiskorvattavia ja osaan ohjata 
diabeetikkoa näiden suhteen ammattini puitteissa 

• Osaan tukea diabeetikkoa lääkehoitoihin sitoutumisessa 
Insuliinihoito • Tunnen insuliinivalmisteet, eri insuliinivalmisteiden vaikutusajat ja 

käytön perustan 
• Tiedän insuliinien oikean säilytystavan ja säilyvyyden 
• Osaan oikean insuliinin pistostekniikan ja oikeat pistospaikat  
• Ymmärrän katkeamattoman insuliinivaikutuksen merkityksen ja 

tarpeen 
• Osaan pistää glukagonin insuliinisokissa 
• Tiedän, milloin insuliinihoidon aloitus on tarpeen 
• Osaan ohjata diabeetikkoa ennakoimaan ja hoitamaan liian matalaa 

verensokeria 
• Tunnen insuliinin annosteluvälineet (erilaiset kynät) ja osaan tar-

vittaessa ohjata käytössä 
• Osaan ohjata diabeetikkoa insuliinin pistämisessä ja pistospaikois-

sa 
• Osaan perusinsuliinihoidon ja sekoiteinsuliinin käytön tyypin 2 

diabeetikolla ja ohjata siinä (tilannekohtaisesti) 
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• Osaan toteuttaa tyypin 1 diabeetikon insuliinihoidon ja seurannan 
monipistoshoidossa (perusinsuliinin ja ateriainsuliinin annostelu 
verensokerin, ruokailun ja liikunnan mukaan) 

• Osaan tunnistaa erityistilanteet, jolloin insuliinihoitoon on muutos-
tarvetta ja tiedän mihin ottaa yhteyttä 

• Tuen ja kannustan diabeetikkoa insuliinihoitoon sitoutumisessa 
tunnistaen ja lievittäen myös sairauteen ja sen hoitoon liittyviä pel-
koja 

Ravitsemus • Ymmärrän, että terveellinen, monipuolinen syöminen on tärkeää 
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa 

• Tiedän pääpiirteissään, millaista on terveellinen, ravitsemus-
suositusten mukainen syöminen laadultaan, määrältään ja ate-
riarytmiltään. 

• Ymmärrän, että ravitsemussuositukset toimivat perustana ruokava-
lio-ohjaukselle 

• Ymmärrän terveellisen syömisen ja painonhallinnan merkityksen 
metabolisen oireyhtymän sekä tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa ja ohjauksessa 

• Tiedän tärkeimmät energian, kovan ja pehmeän rasvan, hiilihyd-
raattien sekä kuidun ja suolan lähteet 

• Ymmärrän, että onnistunut diabeteksen hoito vaatii lääkehoidon ja 
syömisen yhteensovittamista 

• Osaan kertoa perusinformaation diabeetikon ruokavalion periaat-
teista 

• Tunnistan tilanteet, milloin tarvitaan perusteellisempaa ruokavalio-
ohjausta ja osaan toimia asianmukaisesti, jotta asiakas pääsee ohja-
ukseen 

• Osaan arvioida ruokavalion monipuolisuutta 
• Osaan tunnistaa yksipuolisen ruokavalion ja vajaaravitsemuksen 

vaaran 
• Tunnen peruselintarvikkeiden ravintokoostumuksen ja osaan hyö-

dyntää sitä sekä ruokavalion että ruoanvalmistuksen ohjaamisessa 
• Osaan arvioida aterioiden hiilihydraattimäärän ja hyödyntää veren-

sokerin omaseurantaa ateriainsuliinin annostelussa 
• Osaan ottaa hoidossa huomioon asiakkaan iän (vanhukset), ja mui-

den yksilöllisten tekijöiden ja olosuhteiden asettamat vaatimukset 
ja rajoitteet 

• Osaan ottaa iäkkään diabeetikon hoidossa huomioon yksilöllisten 
tekijöiden ja olosuhteiden asettamat vaatimukset ja rajoitteet 

• Tunnen ruokavaliohoidon mahdollisuudet ja tunnistan tilanteet, 
joissa ruokamuutokset eivät riitä ja tarvittaessa osaan konsultoida 
terveydenhuollon muita ammattihenkilöitä 

Jalkojenhoito • Tiedän, että diabetes voi vaurioittaa jalkoja 
• Tiedän, että oikea jalkojen omahoito ja sopivien kenkien käyttö voi 

ehkäistä jalkaongelmia 
• Osaan leikata terveet varpaankynnet 
• Osaan jalkojen perushoidon 
• Osaan jalkaterveyden ylläpitämisen, ongelmien varhaisen toteami-

sen ja itsehoidon/perushoidon avulla ennaltaehkäistä jalkaongelmia 
• Tunnen diabeetikon jalkojenhoitosuositukset pääpiirteissään 

Liikunta • Tiedän, että oikein annosteltu liikunta edistää terveyttä ja elämän-
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laatua 
• Tiedän, että väärin annostellulla liikunnalla on terveysriskejä, ja 

annan liikuntaohjeita oman osaamiseni rajoissa. Ohjaan tarvittaessa 
eteenpäin 

• Tiedän, että sopivilla jalkineilla on tärkeä merkitys diabeetikolle, ja 
osaan ohjata diabeetikkoa sopivien jalkineiden hankinnassa, jalko-
jen perushoidossa sekä niiden hyvinvoinnin tarkkailussa 

• Ymmärrän terveysliikunnan, kuntoliikunnan ja urheiluharjoittelun 
erot 

• Ymmärrän iän, diabeteksen lisäsairauksien ja muiden sairauksien 
tuomat rajoitteet liikunnan toteuttamisessa 

• Tunnen terveysliikunnan suositukset 
• Tunnen liikunnan edut ja haitat diabeteksen hoidossa 
• Tiedän periaatteet siitä, miten diabeetikon tulisi varautua liikuntaan 

(matalien verensokereiden ennakointi) 
• Osaan antaa diabeetikolle ensiavun matalaan verensokeriin 
• Osaan motivoida diabeetikkoa liikkumaan 

4(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Liite 7. Koulutustilaisuuksien oppimistavoitteet aihealueittain   1(3) 

Iäkkään diabeetikon kotihoito I -luennon oppimistavoitteet: 

Diabetestyypit, sairauden oireet ja toteaminen 

Tavoitteena oli, että hoitaja 
• ymmärtää, että diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joille on yhteistä verensoke-

rin nouseminen liian korkealle. 
• ihminen voi sairastua eri diabetestyyppeihin missä iässä tahansa 
• oppii tunnistamaan korkean verensokerin oireet ja tiedostaa myös sen, että tyypin 2 

diabetes voi olla pitkään oireeton 
• tietää, että ikääntyminen saattaa vaikeuttaa diabeteksen toteamista ja korkeasta ve-

rensokerista johtuvat oireet saatetaan sekoittaa muiden sairauksien aiheuttamiin oi-
reisiin 

• oppii normaalin verensokerin, kohonneen paastosokerin, heikentyneen sokeriai-
neenvaihdunnan ja diabeteksen raja-arvot 

Sokeriaineenvaihdunta 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• oppii ymmärtämään, miten normaali sokeriaineenvaihdunta toimii ja mitä muutok-

sia siinä tapahtuu tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksessa sekä insuliiniresistenssissä. 
• oppii, miten normaali ikääntyminen vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaan  
Diabeteksen akuutit komplikaatiot 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• oppii tiedostamaan sen, että diabetekseen saattaa liittyä diabeetikon henkeä uhkaa-

via komplikaatioita: happomyrkytys eli ketoasidoosi, nonketoottinen hyperosmo-
laarinen kooma ja liian matala verensokeri eli hypoglykemia, joka voi edetä insulii-
nisokkiin. 

• tunnistaa näiden eri komplikaatioiden oireet 
• osaa antaa välittömän ensiavun 
• osaa järjestää asiakkaan tarkoituksen mukaiseen jatkohoitoon 
• tiedostaa miten ikääntyminen ja pitkään sairastettu diabetes voi vaikeuttaa oireiden 

tunnistamista  
• pyrkii omalta osaltaan toimimaan siten, että akuutit komplikaatiot olisi ehkäistävis-

sä 
Diabeteksen aiheuttamat lisäsairaudet 

Tavoitteena oli, että hoitaja 
• tiedostaa, että diabeteksen seurauksena saattaa kehittyä lisäsairauksia (sydän- ja 

verisuonisairaudet, munuaissairaudet, silmäsairaudet, hermovauriot ja jalkaongel-
mat), joita hyvällä hoidolla pyritään ehkäisemään 

• ymmärtää, että lisäsairaudet heikentävät diabeetikon elämänlaatua, voi lisätä avun 
tarvetta kotona tai laitoshoidon tarvetta ja aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia sekä 
moninkertaistaa diabeteksen hoidosta aiheutuvia kustannuksia 

• tiedostaa, että pitkään sairastaneella ja iäkkäällä diabeetikolla sydäninfarkti saattaa 
olla kivuton, jolloin infarktin aiheuttamien muiden oireiden tunnistaminen ja niihin 
reagoiminen nopeasti on tärkeää 

• tiedostaa, että neuropatia saattaa aiheuttaa monenlaisia oireita riippuen vaurioitu-
neiden hermojen sijainnista: raajat, verenkierron säätely, suolisto, virtsaaminen, 
erektiohäiriöt, kasvojen alueen hermot ja hypoglykemioiden aistiminen 

Tyypin 2 diabeteksen seulonta ja riskitestilomakkeen käyttö 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
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• ymmärtää diabetesriskin seulonnan ja ennaltaehkäisyn tärkeyden ja osaa käyttää 
diabetesriskilomaketta omassa työssään 

 

Iäkkään diabeetikon kotihoito II -luennon oppimistavoitteet: 

Diabeteshoidon tavoitteet 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• ymmärtää diabeteksen hoidon yleiset tavoitteet 
• ymmärtää ikääntymisen merkityksen hoidon tavoitteiden asettamisessa 
Hyperglykemian hoito 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• ymmärtää, että diabeteksen hoito tulee suunnitella jokaiselle diabeetikolle yksilölli-

sesti hänen elämäntilanteeseensa sopivaksi. 
• ymmärtää, ettei diabetestyyppi voi olla hoidon valinnan ainut peruste 
• tietää, että Diabeteksen Käypä hoito -suosituksesta löytyy tiedot hyperglykemian 

lääkehoidosta 
• tietää ja tuntee erilaiset diabeteslääkkeet, niiden perusvaikutusmekanismit, käyttö-

aiheet, tavalliset sivuvaikutukset, vasta-aiheet ja mahdolliset lääketurvallisuuteen 
liittyvät seurantakokeet sekä niiden soveltuvuuden iäkkään diabeetikon hoitoon 

• tietää, mitkä diabeteslääkkeet voivat aiheuttaa verensokerin liiallisen laskun 
• tietää, että lääkityksen unohtaminen tai liika-annos saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 

Osaa ensiavun ja ohjata diabeetikon tarvittaessa jatkohoitoon 
• tietää miksi ASA kuuluu diabeetikon lääkitykseen 
• tietää, että diabeteslääkkeet ovat erityiskorvattavia ja osaa ohjata diabeetikkoa näi-

den suhteen ammattinsa puitteissa 
• Osaan tukea diabeetikkoa lääkehoitoihin sitoutumisessa 
Insuliinihoito 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• tuntee eri insuliinivalmisteet, niiden vaikutusajat ja käytön perustan 
• tietää, että insuliinihoito on aina aiheellinen tyypin 1 diabeteksessa 
• ymmärtää katkeamattoman insuliinivaikutuksen merkityksen ja tarpeen 
• tietää, että insuliinihoito voidaan toteuttaa usealla eri tavalla 
• osaa ottaa huomioon hypoglykemiariskin iäkkään diabeetikon insuliinihoidossa 
• tietää, että kortisonihoito diabeetikolla lisää usein insuliinintarvetta 
• ymmärtää ns. korjausinsuliinin käyttöperiaatteen 
• osaa insuliinin oikean säilytyksen ja tietää niiden säilyvyyteen vaikuttavat asiat 
• osaa oikean pistostekniikan ja tietää pistospaikat 
Hiilihydraattien arviointi 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• tietää, mitkä ruoat sisältävät hiilihydraatteja 
• tietää, että mikäli iäkkäällä diabeetikolla on käytössään haiman insuliinituotantoa 

lisäävä lääke tai insuliinihoito, on riittävästä hiilihydraattien syömisestä huolehdit-
tava jokaisella aterialla 

• osaa arvioida aterioiden hiilihydraattimäärän ja hyödyntää verensokerin omaseu-
rantaa ateriainsuliinin annostelussa 

• osaa hyödyntää hiilihydraattikäsikirjaa hiilihydraattimäärän arvioinnissa 
Verensokerin omaseuranta 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• osaa verensokerin oikean mittaustekniikan ja hallitsee mittauslaitteen käytön 
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• ymmärtää, että verensokerin seuranta on oleellinen ja välttämätön osa diabeteksen 
hoitoa ja ymmärtää, mitä verensokerin seurannalla tavoitellaan 

• ymmärtää, että mittaustarve on yksilöllinen, johon vaikuttaa diabetestyyppi, hoito-
muoto, hoidon tavoitteet, sokeritasapaino ja diabeetikon sen hetkinen tilanne 

Diabetes ja alkoholi 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• tietää alkoholin ja diabeteslääkityksen samanaikaiseen käyttöön liittyvät riskit 
• tietää alkoholin ja verensokeria alentavien lääkkeiden lisäävän hypoglykemiariskiä 
• tietää, että runsaan alkoholinkäytön yhteydessä tarvitaan toimenpiteitä alhaisen 

verensokeri estämiseksi 
• osaa ehkäistä verensokerin liiallisen laskun alkoholinkäytön yhteydessä  
Sairauspäivät 
Tavoitteena oli, että hoitaja 
• tietää, että kuume- ja tulehdussairaudet nostavat verensokeria ja myös ketoaineita 

saattaa ilmaantua vereen ja virtsa, minkä takia tarvitaan tehostettua mittaamista 
• osaa diabeteslääkkeiden annostelun sairauspäivinä 
• osaa huolehtia riittävästä hiilihydraattien ja nesteen saannista sairauspäivien aikana 
• osaa ohjata iäkkään diabeetikon herkästi jatkohoitoon, jos hänen vointinsa heikke-

nee 
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Liite 8. Diabeteskoulutuksen arviointilomake 

DIABETESKOULUTUKSEN PALAUTE 

Osallistuin: 

□ 1. koulutustilaisuuteen (11.1, 17.1 tai 24.1) aiheena mm. diabetes sairautena ja lisä-

sairaudet 

□ 2. koulutustilaisuuteen (2.2, 8.2 tai 15.2) mm. hyperglykemian hoito ja hiilihydraat-

tiarviointi 

 

Vastasiko koulutus ja sen sisältö odotuksiasi (5= erittäin hyvin … 1= huonosti) 

5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 
Arvioi koulutustilaisuuksien hyödynnettävyyttä työhösi (5= erittäin hyvin … 1= huo-

nosti) 

5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 
Kouluttajan asiantuntemus (5= erittäin hyvä … 1= huono) 

5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 
Mitä haluaisit sanoa kouluttajalle: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Minkä yleisarvosanan antaisit koulutuksesta (5= erittäin hyvä … 1= huono) 

5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 □ 
Oma diabetesosaamisena koulutuksen jälkeen 

□ parani huomattavasti □ parani jonkin verran □ pysyi ennallaan 

Mitä diabeteskoulutusta toivoisit saavasi jatkossa: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 9. YPEK:n kotipalvelun diabetesosaamiskartoitukseen projektin lopussa osallistu-

neiden taustatiedot ammattiryhmittäin 
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Liite 10. YPEK:n kotipalvelun diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneiden arvio dia-

betesosaamisesta projektin lopussa  

 

 

 

 
KUVIO X. YPEK:n diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneiden perus-/lähihoitajien 

arvio omasta diabetesosaamisesta kehittämisprojektin lopussa. 

 

 

 

 
KUVIO X. YPEK:n diabetesosaamiskartoitukseen osallistuneiden kodinhoitajien arvio 

omasta diabetesosaamisesta kehittämisprojektin lopussa. 
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