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työyksiköstä. Täydennyskoulutusta pidetään vastausten perusteella tärkeänä osana työtä 
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ABSTRACT 

 

 
Outi Kaiponen. The disability services employees’ experiences of their own expertise 
and updating training. Oulu, spring 2012, 32 p., 1 appendix. 
 
Diaconia University of Applied Sciences, Oulu unit. Degree Programme in Nursing. 
Registered nurse. Language: Finnish. 
 
The purpose of the thesis was to describe the disability services employees’ experiences 
of their own expertise and updating training. The aim was to improve the quality of 
nursing based on the results of the thesis. 
 
The thesis was made by using a qualitive method and it was made with the disability 
services of a private company. There were five units involved altogether. A form 
interview was used for material collecting (N = 52). The material was analyzed by using 
content analysis. 
 
According to the results it can be said that employees think that they have good skills in 
interplay and in social situations. Updating training was considered as an important part 
of work. Employees were also willing to participate in it. Medicine training was the 
most wanted updating training. 
 
The results of the thesis can be used in development discussions and when planning 
updating training. The results of the thesis can also be used in recruiting. A further study 
could be made to verify employees’ skills after the updating training. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työelämän nykypäivän vaativuus haastaa työntekijän opiskelemaan ja oppimaan uutta 

jatkuvasti. Kouluttautumisesta ja oppimisesta on hyötyä paitsi työntekijälle, myös 

yritykselle. Oman henkilökunnan kehittämiseen kannattaa panostaa. Se on helppo tapa 

turvata omalle yritykselle tulevaisuudessa osaava henkilöstö (Hätönen 2000, 7.) 

Sairaanhoitajan on kehitettävä omaa ammattitaitoa jatkuvasti, jotta pystyy toimimaan 

työssään tulevaisuudessa, sen vaatimalla tavalla (Liimatainen 2009, 26). 

 

Työntekijöiden sitouttaminen omaan työhön voi olla haastavaa. Työnantajan tulee ottaa 

toiminnassaan huomioon työntekijöiden hyvinvointi. Työntekijät ovat toiminnan 

keskeinen menestystekijä. Henkilöstön kehittämisellä vaikutetaan palveluiden laatuun ja 

työntekijöiden hyvinvointiin (Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2011.)  

 

Sairaanhoitajan työskentelykenttä on monimuotoinen. Osa sairaanhoitajista työskentelee 

vammaispalvelussa vastaavina hoitajina ja lähiesimiehinä ja ovat näin vastuussa 

työntekijöistään. Lähiesimiehen tehtävä on huolehtia omien työntekijöiden 

työhyvinvoinnista (Kanste 2005, 21). Lähiesimiehellä tulee olla ajantasainen tieto 

henkilökunnan osaamisesta ja täydennyskoulutustarpeista. 

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä oululaisen yksityisen palveluntuottajan kanssa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli hoitotyön kehittäminen ja hoitotyön laadun 

parantaminen vammaispalvelussa. Opinnäytetyössä kuvataan vammaispalvelun 

henkilökunnan osaamista sekä täydennyskoulutustarvetta. Opinnäytetyön tuloksia 

voidaan hyödyntää henkilökunnan kehityskeskusteluissa ja henkilökunnan 

täydennyskoulutusta suunniteltaessa. Opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää myös 

henkilökunnan rekrytoinnissa. 
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2 OSAAMINEN JA TÄYDENNYSKOULUTUS VAMMAISPALVELUISSA 
 

 

2.1 Osaaminen ja osaamiskartoitus 

 

Osaaminen on monitahoinen asia. Siinä yhdistyy tiedot ja taidot sekä niiden 

monipuolinen käyttäminen. Siihen sisältyy myös kyky arvioida omaa osaamistaan sekä 

työn organisointi (Hätönen 2005, 12) Työntekijän osaamisessa tulee ilmi tiedon luova ja 

monipuolinen käyttö. Työntekijä osaa arvioida myös omaa toimintaansa ja osaamistaan 

(Osaamisen määrittely 2008.) 

 

Osaamista tarvitaan työssä, jotta työntekijä pystyy suoriutumaan työstään, joka kehittyy 

koko ajan. Työntekijän osaaminen heijastuu siihen, kuinka hän pystyy ennakoimaan 

työssään tulevia tilanteita ja auttaa näin ollen työntekijää selviytymään työstään 

paremmin. Osaaminen on myös koko työyhteisön ja organisaation etu. Tällaiset 

organisaatiot ovat hyviä uusien käytänteiden kehittäjiä, eivätkä jää muutoksessa muista 

jälkeen (Osaaminen ja työn kuormittavuus i.a.) 

 

Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluu eri osa- alueita. Sairaanhoitajan tulee 

osata toimia eettisesti. Eettisen toiminnan takana ovat ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 

sekä hoitotyön eettiset ohjeet (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006.) 

Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa sairaanhoitajan tehtävää on kuvattu sairaanhoitajan 

olevan yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä varten. Sairaanhoitajan pyrkimyksenä on ihmisten 

terveyden edistäminen ja ylläpitäminen (Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996.) 

 

Sairaanhoitajan terveyden edistämisen näkökulma on sairaanhoitajan työssä yksi 

osaamisen alue. Sairaanhoitajalla tulee olla taitoa tukea eri asiakas/potilasryhmiä heidän 

auttamisessa ja ohjaamisessa oman terveyden hoitamisessa (Ammattikorkeakoulusta 

terveydenhuoltoon 2006.) Terveyden edistämisellä pyritään vaikuttamaan eri asioihin, 

jotka vaikuttavat terveyteen, kuten taloudelliset, poliittiset tai ympäristötekijöihin 

liittyvät asiat (Terveyden edistämisen toimintamallit 2006). 

 

Jokaisen sairaanhoitajan tulee itse huolehtia ammattitaidon säilymisestä ja 

kehittämisestä (Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996). Sairaanhoitajan pitää osata 
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tunnistaa oma osaamisensa ja sen puutteet. Sairaanhoitajan hoitotyön osaaminen 

tarkoittaa, että sairaanhoitaja tuntee ajantasaisen hoitotieteen. Hoitotieteen lisäksi on 

oltava teoreettista osaamista lääketieteen ja farmakologian alalta. Myös yhteiskunta- ja 

käyttäytymistieteet liittyvät monitieteiseen päätöksentekoon. Sairaanhoitajan on siis 

osattava hakea tietoa ja pystyä arvioimaan saamaansa tietoa kriittisesti 

(Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006.) 

 

Lähihoitajan tulee osata käyttää sosiaali- ja terveysalan osaamistaan erilaisissa 

työtehtävissä. Vammaispalvelun asukkaat ovat vammaisia, joilla on eri syyt asua 

palvelukodissa. Palveluasuminen on monelle nuorelle mahdollisuus itsenäistymiseen ja 

kotoa muuttoon. Hoitajien on osattava olla apuna tarpeeksi, mutta antaa myös 

asukkaalle mahdollisuus itsenäisen elämän harjoitteluun (Ahponen 2008, 20). 

Lähihoitaja osaa työskennellä suunnitelmallisesti ja tarpeen vaatiessa joustavasti 

erilaisissa tilanteissa sekä osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvoperustan mukaisesti ja 

tunnistaa eettisiä ongelmia ja osaa ratkaista ne. Lähihoitaja pitää yllä ammattitaitoaan 

lisä- ja täydennyskoulutuksella sekä tietää omat velvollisuudet ja oikeudet ja osaa 

toimia niiden edellyttämällä tavalla. Lähihoitajan osaa huomioida oman työkykynsä ja 

pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 

lähihoitaja 2010.) 

 

Työntekijöiden koulutus- ja työtaustat ovat erilaiset. Saman koulutuksen omaavilla voi 

olla hyvinkin erilaiset osaamisen alueet. Jokaisella työntekijällä tulisi olla mahdollista 

kehittää itseään jatkuvasti, prosessina, joka jatkuisi koko työssä olo ajan. Tämä siksi, 

ettei ehtisi urautua niin, että työtehtävien hoitaminen muuttuu rutiiniksi, eikä työ 

merkitse enää samoja asioita, kuin työuran alussa (Ruohotie 1999, 50.)  

 

Kaikki eivät voi tietää kaikesta yhtä paljon, eikä se ole edes tarkoituksen mukaista. 

Olennaista on, että työntekijät olisivat valmiita antamaan oman osaamisensa käyttöön ja 

olisivat valmiita kehittämään osaamistaan (Kivilahti 2011, 36). Samaa tietoa eli samaa 

koulutusta ei siis kannata tarjota kaikille, vaan jokaisen työntekijän tähänastinen 

osaaminen tulisi tehdä näkyväksi, jotta koulutus olisi täsmällistä ja hyöty siitä 

mahdollisimman suuri (Hopia, Niskanen, Peltokoski & Heikura 2008, 118.) 
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Osaamiskartoituksella pyritään saamaan selville hoitajien tieto/taito. Jo olemassa olevan 

osaamisen lisäksi opinnäytetyössä halutaan saada selville, mitä osaamisen alueita täytyy 

kehittää ja millaista koulutusta henkilökunta tarvitsee. Kartoituksen pohjalta tehty 

tarpeen määrittely on osa tulevan koulutuksen suunnittelua (Hätönen 2000, 13). 

 

Osaamiskartoituksesta saatavia tietoja voidaan käyttää työntekijöiden 

täydennyskoulutuksessa ja työn kehittämisessä (Osaamiskartoituksesta osaamisen 

kehittämiseen 2008). Yksi osaamiskartoituksen tavoitteista on pystyä ennakoimaan 

tulevaisuutta, jotta osaaminen ja tarve on mahdollista saada kohtaamaan 

(Osaamiskartoitus; perusteita 2009). Tulevaisuudessa osaaminen ja oppiminen ja työn 

kehittäminen ovat terveysalan asioita joita työntekijöitä odotetaan. Niin työntekijöiden, 

kuin johtajienkin täytyy sietää jatkuvaa muutosta työn vaatimuksissa (Lammintakanen, 

Kinnunen 2006, 16, 17.) Erityisesti muutoksessa ja muutenkin arvostetaan työntekijää, 

joka oppii uusia asioita nopeasti ja on valmiuksia toimia uusissa tilanteissa. Jotta näin 

voi toimia, täytyy työntekijän kouluttautua jatkuvasti (Hätönen 2000, 9.) 

 

 

2.2 Hoitotyön laatu ja kehittäminen 

 

Laatumääritelmiä on tehty paljon. Määritelmä riippuu siitä, miltä kannalta asiaa 

katsotaan. Hoitotyössä laatua ajatellaan asiakkaan(potilaan) näkökulmasta. Myös 

hoitotyön koko prosessin toimivuutta tarkastellaan (Lonkila 2006). Sairaanhoitajan 

tehtävänä on pitää huolta hoitotyön laadusta omassa yksikössään. Sairaanhoitajalla on 

myös velvollisuus pyrkiä parantamaan laatua (Ammattikorkeakoulusta 

terveydenhuoltoon 2006.) Laadunhallinta on siis osa sairaanhoitajan tehtäviä, se sisältää 

työn suunnittelua ja toteutuneen työn arviointia (Koivuranta- Vaara 2011).  

 

Laadun kehittämisessä sairaanhoitajan on pyrittävä parantamaan palvelun laatua, jotta 

vammaispalvelun asiakkaat hyötyisivät palveluista mahdollisimman paljon. Kun 

asiakkaat hyötyvät, hyötyy siitä myös koko yritys (Hulkari 2006.) Laadun 

kehittämisessä tulee muistaa eri näkökulmat siitä mitä laatu on. Asiakas katsoo asiaa 

kuitenkin eri tavalla kuin työntekijä tai yksikön vastaavana hoitajana toimiva 

sairaanhoitaja (Muurinen 2003.) 
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Laatutyö tulisi olla arjessa kaikkien tekemää työtä. Se ei saisi olla erillään normaaleista 

työtehtävistä. Sairaanhoitajan tehtävänä onkin olla esimerkkinä työntekijöille ja 

motivoida heitä laatutyöhön, vaikka se voi olla haastavaa (Lumijärvi, Jylhäsaari 1999, 

57). 

 

Laatutyö ja laadunhallinta tähtäävät ennen kaikkea työn kehittymiseen ja on osa työn 

kehittämistä. Työn kehittämistä tulisi tehdä aktiivisesti organisaation jokaisella tasolla, 

koska se on loppujen lopuksi kaikkien etu. Kehittymisen myötä työntekijöiden työssä 

jaksaminen paranee ja työntekijät ovat sitoutuneempia työhönsä. Yrityksen kannalta 

työn jatkuva kehittäminen on tärkeää, jotta toiminnan jatkaminen on mahdollista 

(Kehittämisen hyödyt 2010.) 

 

 

2.3 Täydennyskoulutus 

 

Terveydenhuollossa täydennyskoulutusta on ohjaamassa eri lait. Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä, erikoissairaanhoitolaki ja työterveyshuoltolaki ovat näitä lakeja. 

Täydennyskoulutuksen tavoitteena ovat työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen ja 

ylläpito (Terveydenhuollon täydennyskoulutus 2004). Ammatillinen koulutus tuo 

hoitotyöntekijälle pohjan, jonka lisäksi tule kouluttaa itseään, jotta ammattitaito riittää 

työn vaatimuksiin (Risikko 2001, 142). 

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä sanotaan, että terveydenhuollon 

ammattihenkilö on velvoitettu ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan. Laissa 

velvoitettaan myös terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajaa siitä, että 

terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla mahdollisuus työssään tarvittavaan 

täydennyskoulutukseen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994.) 

Työterveyshuoltolaissa velvoitetaan työterveyshuollon ammattihenkilön työantaja 

huolehtimaan työntekijän täydennyskoulutuksesta vähintään kolmen vuoden välein 

(Työterveyshuoltolaki 2001.) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että 

terveydenhuollon ammattihenkilöt osallistuvat riittävästi täydennyskoulutukseen 

(Erikoissairaanhoitolaki 1989). 

 



 11

Täydennyskoulutusta tulee järjestää henkilöstölle 3- 10 päivää vuodessa. 

Täydennyskoulutuksen järjestämisessä tulee ottaa huomioon henkilökunnan koulutus ja 

heidän työtehtävänsä. Täydennyskoulutuksesta koituvat kustannukset ovat työnantajan 

vastuulla (Terveydenhuollon täydennyskoulutus 2003.) Kaikkien työntekijöiden ei siis 

ole tarkoituksenmukaista osallistua samoihin koulutuksiin. 

 

Terveydenhuolto on sellainen ala, jossa täydennyskoulutus nousee tärkeäksi osaksi 

työtä. Tämä johtuu siitä, että terveydenhuollossa tapahtuu koko ajan muutoksia. 

Hoitokäytännöt muuttuvat ja erityisesti teknologia menee jatkuvasti eteenpäin, vaatien 

henkilökunnalta uusien tietojen ja taitojen oppimista tarvittaessa nopeasti. Lisäksi oman 

vaativuutensa työhön tuo se, että potilailla/ asiakkailla on koko ajan lisääntyviä 

vaatimuksia liittyen heidän hoitoonsa (Terveydenhuollon täydennyskoulutus 2003.) 

 

Hoitotyö on muuttuva ala ja koko ajan tulee uutta tietoa saataville. Hoitohenkilökunnan 

tuleekin miettiä omaa osaamistaan suhteessa työtehtäviin. Täydennyskoulutus on osa 

hoitotyöntekijöiden arkea. Arkeen tulisi liittää ajatus siitä, että kaikki uudet tilanteet, 

olipa ne järjestettyä koulutusta tai ei, voivat antaa tietoa ja tilanteista voi saada uutta 

osaamista (Bonis 2008). Työntekijöille tulisi olla tarjolla sellaista koulutusta, mitä 

työntekijä kokee tarvitsevansa. Pitkän työuran tehneellä hoitajalla on jo paljon 

kokemuksen tuomaa tietoa, mitä vastavalmistuneella työntekijällä ei vielä ole (Hill 

2010). Täydennyskoulutus kannattaa räätälöidä jokaiselle työntekijälle sen mukaan mitä 

hän jo osaa. Koulutustavoitteet tulisi nousta työyhteisöstä, työntekijöiltä tai johtajilta 

(Renlund 2010). 

 

Yrityksissä tulisi olla suunnitelmallinen henkilöstön kehittämisohjelma, jotta 

työtekijöillä olisi tarvittavat taidot ja osaaminen juuri oikeaan aikaan ja oikeassa 

paikassa (Hätönen 2000, 7.) Henkilökunnan kouluttaminen tähtää myös toiminnan 

laadun parantamiseen ja nostaa toiminnan vaikuttavuutta. Sen tarkoituksena on myös 

lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä henkilökunnan työssä viihtymistä. Se vaikuttaa myös 

kustannustehokkuuteen (Vallimies- Patomäki 2004, 84.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Opinnäyteyön tarkoituksena oli kuvata yksityisen palveluntuottajan vammaispalvelun 

työntekijöiden kokemaa osaamistaan ja täydennyskoulutustarpeitaan. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli kehittää hoitotyön laatua vammaispalvelussa. Opinnäytetyö tuo tietoa 

siitä, millaista täydennyskoulutusta vammaispalvelun työntekijä kokee tarvitsevansa.  

 

1. Millaista osaamista ja millaisia vahvuuksia vammaispalvelun työntekijät tunnistivat 

itsessään? 

 

2. Millaista täydennyskoulutusta vammaispalvelun työntekijät kokivat tarvitsevansa? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimusympäristö 

 

Tutkimusympäristönä toimi oululainen yksityinen vanhusten- ja vammaisten 

palvelutalo. Palvelutalo sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa. Se vuokraa 

palveluasuntoja ikääntyneille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Tutkimuksessa 

mukana oli viisi vammaispalveluiden yksikköä. 

 

Vammaispalvelut sisältävät erilaisia palvelukoteja sekä kotihoitoa. Työntekijät ovat 

pääsääntöisesti lähihoitajia. Yksiköiden esimiehenä toimii sairaanhoitaja tai sosionomi. 

Vammaispalvelut tarjoavat eritasoista hoitoa asiakkaasta riippuen. Asiakkaiden tarpeet 

riippuvat vammasta tai sairaudesta, jonka vuoksi ei pysty suoriutumaan arjesta, ilman 

jonkinlaista apua tai avustusta. Jokaisen asiakkaan tarpeet ja palveluntarve huomioidaan 

yksilöllisesti. 

 

Palvelukodeissa eletään tavallista arkea, siihen kuuluvine askareineen. Osa asukkaista 

opiskelee tai käy töissä tai päivätoiminnassa. Erilaiset harrastukset kuuluvat asukkaiden 

elämään, joissa heitä avustetaan tarvittaessa. Yhteisöllisyys on kotien periaate, jossa 

kaikki otetaan huomioon. Palvelukodit eroavat toisistaan toiminnan luonteen tai 

asukkaiden palvelutarpeen perusteella. Toisista eniten poikkeaa tilapäishoidon yksikkö, 

jossa ei asuta pysyvästi, vaan ollaan lyhyempiä aikoja, esimerkiksi omaishoitajan 

lakisääteisten vapaiden ajan. 

 

 

4.2 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Yleisimpinä aineistonkeruumenetelminä 

pidetään haastattelua ja kyselyä, sekä havainnointia ja dokumentteihin perustuvaa tietoa 

(Tuomi, Sarajärvi 2009, 71). Tässä opinnäytetyössä käytettiin tiedonkeruu menetelmänä 

lomakehaastattelua. Lomakehaastattelu valittiin suuren vastaajamäärän takia. 
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Lomakehaastattelua puolsi myös se, että yrityksessä oli valmis tiedonkeruulomake, 

jonka toimivuutta haluttiin samalla testata. 

 

Lomakehaastattelussa kysymykset on laadittu sen mukaan, mitä tutkimuksella halutaan 

saavuttaa ja minkälaisia ovat tutkimusongelmat. Kysymysten tausta löytyy 

viitekehyksestä (Tuomi, Sarajärvi 2009, 75.) Tässä opinnäytetyössä käytetyssä 

lomakkeessa kysyttiin taustatietojen lisäksi omaa arviota osaamisesta ja 

kehittämishaasteista. Samalla lomakkeella on voitu kartoittaa työnkierto halukkuutta 

sekä tutkintotavoitteista opiskelusuunnitelmaa. 

 

Opinnäytetyöhön osallistui työntekijöitä vammaispalvelun viidestä eri yksiköstä. 

Työntekijät täyttivät tiedonkeruulomakkeen (syksyllä 2011), joka oli työntekijöille 

entuudestaan tuttu (LIITE 1). Yksiköiden esimiehet vastasivat työntekijöiden 

lomakkeiden täyttämisestä ja he keräsivät lomakkeet yhteen. Osa työntekijöistä oli 

täyttänyt lomakkeen jo aiemmin (keväällä 2011). Heitä ohjeistettiin päivittämään 

lomakkeen tiedot. Vammaispalvelupäällikkö luovutti aineiston opinnäytetyön 

tekemiseen. 

 

Nykyinen osaaminen mitataan työntekijöiden itsearvioinnin perusteella. 

Tiedonkeruulomakkeesta käy ilmi ammatillinen koulutus, valmistumisvuosi, käyty 

lisäkoulutus sekä koulutuksien laajuus. Hoitajat valittiin niin, että satunnaisilta 

keikkatyöntekijöiltä ei tietoja kerätty, koska haluttiin, että työstä tullut kokemus näkyisi 

vastauksissa. Tutkimuksen kannalta oli olennaista, että kysymyksiin vastasi ihmiset, 

joilla asiasta on mahdollisimman paljon tietoa (Tuomi, Sarajärvi 2009, 85). 

 

Tiedonkeruulomakkeen kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, joihin jokainen voi 

vastata omalla tavallaan. Kysymysten tausta ja perusteet löytyvät viitekehyksestä, eli 

kaikilla kysymyksillä on jokin tarkoitus, eikä mitään kysytä ilman syytä (Tuomi, 

Sarajärvi 2009, 75.) 

 

Aineisto käsiteltiin laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Tällä menetelmällä 

tutkimusaineistosta voidaan kuvailla tutkittavia asioita. Laadullinen sisällönanalyysi on 

prosessimainen tapahtuma jossa on eri vaiheita. Sisällönanalyysin tarkoitus on saada 

aineistosta saatu tieto yhtenäiseksi ja selkeäksi informaatioksi (Tuomi, Sarajärvi 2009, 
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108). Aineiston keräämisen jälkeen tutustutaan aineistoon. Aineisto luovutettiin 

opinnäytetyötä varten loppuvuodesta 2011, jonka jälkeen voitiin aineistoon 

tutustuminen aloittaa. Aineiston tutustumisen jälkeen voitiin vastauksia alkaa käymään 

systemaattisemmin läpi ja otettiin aineistosta tutkimukseen liittyvät asiat(Tuomi, 

Sarajärvi 2009, 93).   Kaikista vastauksista etsittiin samankaltaisia sanoja ja ne kirjattiin 

muistiin ja niistä muodostui luettelo. Luetteloon otettiin kaikki sanat, jotka liittyivät 

tutkimuskysymykseen. Tämä sanojen kerääminen luetteloksi oli aineiston pelkistämistä 

ja luokittelua. Luetteloinnin jälkeen tehtiin jako, jossa samanlaiset osat yhdistettiin. Ne 

yhdisteltiin samankaltaisuuden perusteella samaan ryhmään. Yksi tällainen ryhmä 

muodosti alaluokan. Alaluokkia syntyi useita, joita jälleen samankaltaisuuden 

perusteella yhdistettiin yläluokiksi. Yläluokista saatiin lopuksi yhdistävät luokat. 

(Latvala, Vanhanen- Nuutinen 2001, 23, 24.) 
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5 TULOKSET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vammaispalvelussa työskentelevien 

työntekijöiden kokemaa osaamista ja täydennyskoulutustarvetta. Opinnäytetyön tulokset 

on esitetty aihealueittain, sen mukaan mitä aineistosta on saatu selville. 

Opinnäytetyöhön osallistuvien lopullinen määrä oli 52 (N=52). Naisia vastanneista oli 

N=46 ja miehiä N=6. Vastanneista lähihoitajia oli 46.  

 

Kuviossa 1 näkyy vastanneiden ammatit, jotka ovat olleet vaatimus työpaikan 

saamiselle vammaispalvelussa. Kuviossa 2 on esitetty ammatit, joita tutkimukseen 

osallistuneilla työntekijöillä myös oli. Kaikki vastaajat eivät olleet ilmoittaneet 

valmistumisvuosia, mutta ne jotka olivat, olivat hankkineet hoitoalan koulutuksen 

toisena ammattina, eli olivat opiskelleet ensin jonkin muun ammatin.  

 

 

 

 
 
 
KUVIO 1. Vastaajien ammatit. 

Vammais -
palvelut

L ä hihoitaja 
(40)

Geronomi
(1)

Sairaanhoitaja
(2)

Sosionomi
(3)

Vammais -
palvelut

L ä hihoitaja 
(46)

Geronomi
(1)

Sairaanhoitaja 
(2)

Sosionomi
(3)
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Vammais-
palvelut

Pukuompelija

Ravintola-
kokki

Laborantti

Merkonomi

Parturi-
kampaaja 

Sähköasentaja

Elintarvikealan 
Perustutkinto 

Tarjoilija

Sähköalan
perustutkinto

Elektroniikka-
asentaja

Sairaala-
apulainen 

Kiinteistön-
hoitaja

Kodinhoitaja

Vammais-
palvelut

Pukuompelija

Ravintola-
kokki

Laborantti

Merkonomi

Parturi-
kampaaja 

Sähköasentaja

Elintarvikealan 
Perustutkinto 

Tarjoilija

Sähköalan
perustutkinto

Elektroniikka-
asentaja

Sairaala-
apulainen 

Kiinteistön-
hoitaja

Kodinhoitaja

 
 

KUVIO 2. Vastaajien tausta- ammatit 

 

 
5.1 Oman osaamisen tunnistaminen 

 

Kysymykseen, paras ammattitaitoni jätti vastaamatta tutkimukseen osallistuneista neljä. 

Vastauksissa näkyi, että työntekijöillä on monenlaista osaamista. Aineistosta nousi neljä 

pääluokkaa. Niitä olivat vuorovaikutus, terveyden edistäminen, työssä jaksaminen ja 

ohjaaminen. 
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Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

 

Välitön asiakastyö

Asiakkaan
kohtaaminen

Vuorovaikutus

Työturvallisuus

Terveyden 
edistäminen

Työn suunnittelu

Viriketoiminta

Hoitotyön
menetelmät

Työssä jaksaminen

Ohjaaminen

Henkilökunnan 
osaaminen

 

 

KUVIO 3. Henkilökunnan kokema osaaminen 

 

 

Vuorovaikutustaidot olivat monen vastaajan mielestä omaa vahvinta osaamista. 

Koettiin, että on helppoa kohdata erilaisia ihmisiä (asiakkaita) ja päästä heidän kanssaan 

luontevaan vuorovaikutukseen. Aineistossa oli myös vastauksia, joissa korostettiin 

myös vuorovaikutustaitoja työyhteisössä, eikä pelkästään asiakkaan ja työntekijän 

välillä. Osalla vastaajista oli osaamista myös erilaisten vaihtoehtoisten vuorovaikutus 

menetelmien osalta. Tukiviittomat kuuluivat monen vastaajan osaamisalueeseen. 

 

”…työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, suunnitella työtä 
kiireessäkin, toimia vaativissakin asioissa rauhallisesti, olla 
ystävällinen ja sosiaalinen hoitaja…” 
 
”Osaan toimia erilaisten ihmisten kanssa” 

 

Aineiston perusteella osaamista arvioitiin olevan erilaisissa hoitotyön menetelmissä. 

Moni koki olevansa työssään parhaalla osaamisalueella erilaisissa toimenpiteissä, kuten 

haavanhoidossa tai asiakkaan toimintakyvyn ja sen hetkisten tarpeiden tunnistamisessa.  
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 ”Perushoito. Haavaumien hoito ja peck- asiakkaiden 
hoitaminen” 

 
Työturvallisuuteen liittyviä asioita pidettiin yhtenä osaamisen alueista. 

Työturvallisuuteen miellettiin ergonominen työote ja osassa vastauksista oli huomioitu 

sekä työntekijän, että asiakkaan turvallisuusnäkökulma esimerkiksi asiakkaan 

siirtymisessä avustamisessa. Apuvälineiden käyttö koettiin vahvuutena. Osa vastaajista 

kertoi myös osaavansa kiinnittää huomiota ympäristön turvallisuuteen niin työntekijän, 

kuin asiakkaan näkökulmasta. 

 

”osaan käyttää apuvälineitä ja neuvoa niiden käytössä, osaan 
hyödyntää yksikössämme käytettävien erilaista puhetta tukevia 
ja korvaavia kommunikaatio menetelmiä” 
 
”Työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, suunnitella 
työjärjestyksen kiireessä, toimia vaativissakin asioissa 
rauhallisesti, olla ystävällinen ja sosiaalinen hoitaja. Osaan 
käyttää apuvälineitä.” 

 

 

Erilaiset viriketoiminnot ovat työntekijöiden kokemaa osaamista. Näissä tilanteissa 

korostui ohjaustaidot. Vastausten perusteella käy ilmi, että viriketoimintaa omana 

vahvuutena pitävä työntekijä omaa osaamista monenlaisesta viriketoiminnan osa- 

alueesta. Myös asiakkaiden ohjaustaidot kaikissa päivittäisissä asioissa koettiin vahvana 

osaamisena. 

 

 ”…työympäristön viihtyvyys ja erilainen viriketoiminta on 
minulle tärkeää.” 

 

 

5.2 Oman työn osaamishaasteet 

 

Kysymykseen oman työn osaamishaasteista vastasi 41 henkilöä. Tyhjäksi kysymyksen 

oli jättänyt 4 henkilöä. Henkilökunnan vastauksista työn haasteista, nousi kolme 

pääluokkaa. Näitä olivat työssä jaksaminen, työn suunnittelu ja välitön asiakastyö.  
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Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

 

Ergonomia

Aikataulut

Laaja asiakaskunta

Työn organisointi

Kuntouttava työote

Haastavasti
käyttäytyvät 
asiakkaat

Työssä jaksaminen

Välitön asiakastyö

Työn 
osaamishaasteet

 

 

KUVIO 4. Kokemukset oman työn osaamishaasteista. 

 

Kiire nousi esiin aineistossa useasti. Sen koettiin heikentävän työssä jaksamista 

pidemmällä aika välillä. Toisissa vastauksissa kiire liitettiin työn suunnitteluun ja 

koettiin, että kiire aiheuttaa työn huonoa suunnittelua.  

 

Yhtenä suurimpana työn haasteista koettiin olevan haastavasti käyttäytyvät asiakkaat ja 

erilaisten sairauksien ja vammojen tuntemus ja niiden oikea hoito. Koettiin, että työssä 

haastavaa on tunnistaa asiakkaan tarpeet erilaisten sairauksien ja niiden oireiden takia. 

 

  
 

”Haasteellista työssä on antaa aikaa kaikille tasapuolisesti ja 
osata huomioida kunkin asiakkaan tarpeet oikein. Tietyissä 
tapauksissa rajojen asettelu siten, että ne ovat tasapuolisia 
kaikille → yhteiset pelisäännöt. Haasteita asettaa ehkä 
joidenkin asiakkaiden haasteellinen käyttäytyminen.” 
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5.3 Henkilökunnan täydennyskoulutus tarpeet 

 

Opinnäytetyöhön osallistuneista kahdeksan jätti vastaamatta täydennyskoulutus tarpeen 

kartoittamiseen. Pääluokkia muodostui aineiston perusteella kolme. Ne olivat 

työhyvinvointi, terveyden edistäminen ja työn kehittäminen. Työhyvinvointiin liitettiin 

erilaiset työtä helpottavat apuvälineet ja niiden oikea käyttö. Myös työntekijöiden 

fyysinen ja psyykkinen jaksaminen tulivat vastauksissa esiin. 

 

 

 

Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

 

Työssä jaksaminen

Työn apuvälineet
Työhyvinvointi

Sairaudet, vammat

Terveyden 
edistäminen

Välillinen asiakastyö

Oppiminen

Hoitotyön
menetelmät

Työn kehittäminen

Henkilökunnan kokema
täydennyskoulutustarve

 

 

KUVIO 5. Henkilökunnan kokema täydennyskoulutustarve 
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Terveyden edistämisen moni vastaajista kokee tärkeänä osana ja siihen liittyvää 

koulutusta osataan myös toivoa. Työn kehittämiseen toivotaan apuvälineitä 

täydennyskoulutuksesta. Erilaiset asiakasryhmät ovat asia, joka aineistossa hyvin 

selvästi tulee ilmi. Erilaisten vammojen ja pitkäaikaissairauksien hoito, ovat paljon 

toivottuja täydennyskoulutusaiheita. 

 

 ”Tartuntataudeista, koska minulla on asiasta liian vähän 
tietoa, enkä omasta mielestä ole tarpeeksi tietoinen 
tartuntataudeista.” 

 
 ”Lisäkoulutus kiinnostaa kehitysvammaisuudesta/autismista, 

kommunikointi keinot. Myös muistisairaiden kohtaaminen ja 
hoitaminen.” 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Tulosten tarkastelua 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vammaispalvelun työntekijöiden kokemaa 

osaamista ja täydennyskoulutustarvetta. Tutkimuskysymykseen millaista osaamista 

vammaispalvelun työntekijät kokevat omaavansa, saatiin aineistosta esiin 

vuorovaikutustaidot niin asiakkaiden, kuin työntekijöiden välillä. Tulosten perusteella 

voidaan sanoa, että työntekijät kokevat vahvuutenaan vuorovaikutustilanteet ja 

sosiaaliset taidot.  

 

Tutkimuskysymykseen omat täydennyskoulutustarpeet, vastaukset ovat yksilöllisiä ja 

riippuvat hieman työskentely yksiköstä, mutta myös paljon samankaltaisuuksia löytyy, 

tästä esimerkkinä lääkehoitoon liittyvä koulutus. Eniten täydennyskoulutuksella 

haluttiin työkaluja asiakkaiden terveyden edistämistyöhön. Työhyvinvointiin liittyvää 

koulutusta kaivattiin aineiston perusteella toiseksi eniten. 

 

Oman osaamisen tunnistamisessa vastaajista valta- osa nosti jonkin luonteenpiirteen 

osaamisensa ensimmäiseksi asiaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi sosiaalisuus, 

rauhallisuus, luotettavuus. Kukaan vastaajista ei kokenut vastausten perusteella 

omaavansa jotain taitoa tai tietoa aiemmasta ammattitutkinnosta. Vahvuuksina koettiin 

sellainen työ tai tehtävät joista oli aiempaa kokemusta tai sellainen, jota nyt työssään 

teki. Tiikkaisen (2008) tekemässä tutkimuksessa, jossa arvioitiin 

perusterveydenhuollossa työskentelevien sairaanhoitajien osaamista, käy ilmi, että 

osaaminen on vahvinta sellaisilla osa- alueilla, jota työssään käyttää. 

 

Oman osaamisen arviointi on haastava tehtävä. Tässä opinnäytetyössä käytetyssä 

aineistossa kysymykset olivat avoimia, eivätkä näin ollen johdatelleet vastaajaa 

mihinkään suuntaan. Paloniemen (2004) tekemässä tutkimuksessa osaamista arvioitiin 

tähän tarkoitetun mittarin avulla. Mittariin valmiiksi määritetyt osa- alueet ja niiden 

kysymykset ohjaavat vastaajia. Silloin kaikilla vastaajilla on myös samat lähtökohdat 

vastata ja se, että osaamisen osa- alueet ovat valmiiksi määritelty, tuo se myös 

vastauksiin saman linjan. 
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Työntekijät ovat voineet vastauksissaan kertoa, haluamansa asiat ja todellisuudessa 

osaamista on varmasti paljon enemmän, kuin tuloksissa käy ilmi. Vastaajien tyyli 

vastata avoimeen kysymykseen vaikuttaa varmasti tuloksiin. Joku voi kirjoittaa 

avoimeen kysymykseen pitkästi ja hyvinkin laajasti ja toinen vastaa lyhyesi, 

luettelomaisesti samaan kysymykseen. Huomion arvoinen seikka on se, että kukaan 

vastaajista ei nostanut aikaisemmin hankittua ammattia osaamisen alueekseen. Vaikka 

monella työntekijällä on toinenkin ammatti, ei sen koettu vahvistavan omaa 

ammattitaitoa, tai sitä ei ainakaan mainittu. 

 

Oman työn haasteisiin vastasi 41 henkilöä. Haasteet olivat osaltaan samanlaisia, mutta 

myös se millaista työtä teki ja missä työyksikössä, vaikutti siihen, mikä koettiin 

haastavana työssä. Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat olivat yksi asia, joka toistui 

useammassa vastauksessa.  

 

Omia täydennyskoulutustarpeita sisältävään kysymykseen oli vastattu kahdeksaa lukuun 

ottamatta. He olivat jättäneet vastauskohdan kokonaan tyhjäksi, ilman selitystä. 

Täydennyskoulutustarpeet olivat samansuuntaisia samassa yksikössä työskentelevillä. 

Jonkin verran vastauksiin vaikutti oma työnkuva. Lääkekoulutuksen tarve oli 

huomattavan suuri ja se oli mainittuna työyksiköstä riippumatta. Tästä voi päätellä, että 

hoitohenkilökunta toteuttaa lääkehoitoa kaikissa tutkimukseen osallistuneissa 

yksiköissä. Lääkekoulutuksen tarvetta perusteltiin useassa vastauksessa sillä, että 

lääkkeet vaihtuvat jatkuvasti.  

 

Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi sellainen seikka, että sellaiset asiat joissa 

täydennyskoulutusta koetaan tarvittavan, ovat samoja asioita myös oman työn 

vahvuuksia käsittelevässä osuudessa. Esimerkiksi apuvälineiden käyttö oli haluttu 

täydennyskoulutus ja toisaalta se koettiin omassa työssä alueeksi jonka osaa. Tästä voisi 

päätellä, että jokaisessa yksikössä ei ole yhtä paljon osaamista tietyistä asioista. Tämä 

voi johtua siitä, että toisessa yksikössä työskentelevät käyttävät työssään enemmän 

apuvälineitä kuin toiset. Voi myös olla, että joillain työntekijöillä on jo olemassa olevaa 

täydennyskoulutusta asiasta. Tärkeää olisi, että nämä tiedot ja taidot tulisivat 

tasapuolisesti kaikkien käyttöön ja tietoon. 
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Täydennyskoulutustarpeista nousi selkeästi haastavasti käyttäytyvän asiakkaan 

kohtaaminen. Vastauksissa ei ollut eritelty millaista haastavaa käytöstä tässä 

tarkoitetaan. Käytöksen arviointi on jokaisen oma ja toinen voi pitää tietynlaista 

käytöstä haastavan, kun toinen ei sitä sellaisena koe. Oman työn osaamisen vahvuuksina 

ei kukaan maininnut osaamistaan haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa 

kohtaamisessa. 

 

Se, kuinka paljon työntekijät ovat keskustelleet täydennyskoulutustarpeistaan omia 

täydennyskoulutustarpeita arvioidessaan, ei tiedetä. Jossain määrin vastausten 

samankaltaisuus antaisi viitteitä, että vastauksista on keskusteltu työyhteisössä. Tämä ei 

välttämättä ole huono asia, sillä juuri avoin keskustelu tuo asioita julki ja ne saadaan 

näkyviksi. Jokin täydennyskoulutuksen osa voi tietysti jäädä kirjaamatta, mikäli sitä ei 

ole yhteisissä keskusteluissa tuotu ilmi tai se ei ole saanut keskustelussa kannatusta 

muilta. 

 

 

6.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Opinnäytetyössä on kerrottu mistä tutkimusaineisto on peräisin ja kuinka sitä on 

käsitelty. Tulosten esittämisessä on käytetty kuvioita, josta selviää laadullisen 

sisällönanalyysin vaiheet. Mahdollisimman tarkat kuvaukset eri vaiheista lisää 

opinnäytetyön uskottavuutta. Tulososassa on suoria lainauksia aineistosta. Tämä lisää 

luotettavuutta ja tuo jokaiselle mahdollisuuden itse pohtia tutkimuksen vaiheita. 

(Kankkunen, Vehviläinen- Julkunen 2009, 160.) 

 

Opinnäyteyön tulosten luotettavuutta voi heikentää se, että tiedonkeruulomakkeen 

kysymykset olivat avoimia ja niihin vastattiin vapaasti. Mikäli kysely tehtäisiin 

uudestaan, ei tulos välttämättä olisi sama. 

 

 

6.3 Opinnäytetyön tutkimuseettisyys 

 

Opinnäytetyön eettisesti oikeellinen tulos saadaan kun tutkimus tehdään hyvän 

tieteellisen käytännön määrittelemällä tavalla. Tutkimusta tehdessä tulee kunnioittaa 
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muita tutkijoita ja heidän työtään ja heidän tekemiä tutkimuksia. Rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus ovat perustana tulosten esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. 

Myös tutkimusten tulosten avoimuus kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.)  

 

Opinnäytetyössä on kiinnitetty huomiota lähteiden merkitsemiseen asianmukaisesti, 

jotta muiden tekemä työ on selkeästi havaittavissa.  

 

Opinnäytetyön tutkimusympäristön nimeä ei ole opinnäytetyössä mainittu. 

Vastanneiden työyksikkö ja henkilöllisyys eivät tule ilmi missään vaiheessa tutkimusta. 

Opinnäytetyön aineistona käytettyjen lomakkeiden täyttäminen on ollut vapaaehtoista ja 

työntekijät ovat olleet tietoisia niiden käytöstä osaamis- ja täydennyskoulutustarpeiden 

kartoittamisessa. Opinnäytetyössä käytetyt suorat lainaukset ovat sellaisia, että niistä ei 

pysty tunnistamaan yksittäistä työntekijää (Kankkunen, Vehviläinen- Julkunen 2009, 

160). Aineistoa analysoitaessa, on aineistoa kunnioitettu ja vastaukset ovat pysyneet 

muuttumattomina läpi analyysin.  

 

Tiedonkeruulomakkeiden kopiot hävitetään polttamalla tutkimuksen valmistuttua. 

Lomakkeet on säilytetty salassa ulkopuolisilta ihmisiltä, eikä aineistoa ole nähnyt muut, 

kuin opinnäytetyön tekijä. 



 27

LÄHTEET 

 

 

Ahponen, Helena 2008. Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen. Väitöskirja. 

Vammala. Vammalan kirjapaino oy. 

 

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon 2006 Viitattu 13.1.2012. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr24.p

df 

 

Bonis, Susan A. 2008. Knowing in nursing: a concept analysis. Viitattu 14.2.2012. 

Saatavissa http://www.nelliportaali.fi, EBSCO Academic Search Premier- 

aineisto. 

 

Erikoissairaanhoitolaki 1989. Viitattu 15.1.2012. www.finlex 

 

Hill, Karen S. 2010. Improving quality and patient safety by retaining nursing expertise. 

Viitattu 15.2.2012. Saatavissa http://www.nelliportaali.fi, EBSCO Academic 

Search Premier- aineisto. 

 

Hopia, Hanna; Niskanen, Annu; Peltokoski, Jaana; Heikura, Kaija 2008. Elinikäinen 

oppiminen - esimerkkejä koulutuksesta ja työelämästä. Suomen graafiset 

palvelut oy. 

 

Hulkari, K. 2006. Työssäoppimisen laadun käsite, itsearviointi ja kehittäminen sosiaali- 

ja terveysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Väitöskirja. Tampereen 

yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Saatavissa http://acta.uta.fi/pdf/951-44-

6684-5.pdf 

 

Hätönen, Heljä 2000. Mistä liikkeelle? Kehitystarveanalyysi oppivan organisaation 

kehittämiseen. Helsinki: Yliopistopaino 

 

Hätönen, Heljä 2000. Osaava henkilöstö – nyt ja tulevaisuudessa. Vantaa. 

Tummavuoren kirjapaino Oy. 



 28

 

Hätönen, Heljä 2005. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Helsinki . Edita Prima Oy 

Kankkunen, Päivi; Vehviläinen- Julkunen, Katri 2009. Tutkimus hoitotieteessä. 

Helsinki. WSOYpro Oy. 

 

Kanste, Outi 2005. Moniulotteinen hoitotyön johtajuus ja hoitohenkilöstön työuupumus 

terveydenhuollossa. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Lääketieteellinen 

tiedekunta. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. 

 

Kehittämisen hyödyt 2010. Saatavissa 

http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/tyoyhteison_kehittaminen/kehit

tamisen_hyodyt/sivut/default.aspx 

 

Kivilahti, Eevaliisa 2011. Suomalaisten sairaanhoitajien kokema työhyvinvointi 

Suomen ja Norjan terveydenhuollon organisaatioissa. Pro gradu. Lapin 

yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 

Koivuranta- Vaara Päivi 2011. Terveydenhuollon laatuopas. Viitattu 7.10.2011. 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2597.  

 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994. 18 § Täydennyskoulutusvelvollisuus. 

Viitattu 15.1.2012. www.finlex.fi.  

 

Lammintakanen, Johanna; Kinnunen, Juha 2006. Hoitotyön osaamisvaatimukset ja 

merkitys tulevaisuuden terveyspalveluissa. Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Latvala, Eila; Vanhanen- Nuutinen Liisa 2001. Laadulliset tutkimusmenetelmät 

hoitotieteessä. Juva. WS Bookwell Oy. 

 

Liimatainen Anja 2009. Sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittyminen 

perusterveydenhuollossa. Tapaustutkimus laajennetusta tehtäväkuvasta. 

Lisensiaattitutkimus. Viitattu 7.2.2012. 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20100015/urn_nbn_fi_uef-

20100015.pdf. Tuloste tekijän hallussa. 

 



 29

Lonkila Paula. 2006. Hoitoisuusluokituksen käyttö osana hoitotyön laadun arviointia. 

Hoitohenkilökunnan näkökulma. Pro gradu. Viitattu 13.10.2011. 

www.oulu.fi/hoitotiede/LonkilaP.htm. Tuloste tekijän hallussa. 

 

Lumijärvi Ismo, Jylhäsaari Jussi 1999. Laatujohtaminen ja julkinen sektori.Tammer- 

Paino Oy, Tampere 

 

 

Muurinen, Seija 2003. Hoitotyö ja hoitohenkilöstön rakenne vanhusten lyhytaikaisessa 

laitoshoidossa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. 

Saatavissa http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5683-1.pdf 

 

Osaaminen ja työn kuormittavuus 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=53630&name=DLF

E-11119.pdf 

 

Osaamisen määrittely. 2008. Viitattu 2.9.2010. Saatavilla www-muodossa 

http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/lastensuojelunkasikirja/tyontuki/osaamiskartoitus/maarittely/ 

 

Osaamiskartoitus; perusteita 2009. Viitattu 2.9.2012. 

http://www.oulu.fi/tuke/osaamiskartoitus.htm#Osaamiskartoitus.  

 

Osaamiskartoituksesta osaamisen kehittämiseen 2008. Viitattu 2.9.2010. Saatavilla 

www-muodossa http://www. sosiaaliportti.fi.  

 

Paloniemi, Susanna 2004. Ikä, kokemus ja osaaminen työelämässä Työntekijöiden 

käsityksiä iän ja kokemuksen merkityksestä ammatillisessa osaamisessa ja 

sen kehittämisessä. Väitöskirja. Viitattu 7.2.2012. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13327/9513920399.pdf

?sequence=1 

 

Renlund, Hanna 2010. Lähihoitajien täydennyskoulutuksen suunnittelua. Opettajan 

koulutuksen kehittämishanke. Viitattu 3.2.2012. Saatavilla 



 30

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14618/Renlund_Hann

a.pdf?sequence=2. 

 

Risikko, Paula 2001. Hoitotyön vuosikirja 2002. Tampere. Tammer- Paino Oy. 

 

Ruohotie, Pekka 1999. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Juva. WS Bookwell Oy. 

 

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 1996. Viitattu 20.1.2012. 

http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo_ja_hoitotyon/sairaanho

itajan_tyo/sairaanhoitajan_eettiset_ohjeet/ 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2011. Viitattu 29.12.2011. 

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/henkilosto.  

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010. Viitattu 23.12.2011. 

http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf.  

 

Tuomi, Jouni; Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkaaminen. Viitattu 2.3.2012. 

http://www.tenk.fi/hyva_tieteellinen_kaytanto/kaytanto.html 

 

Terveyden edistämisen toimintamallit 2006. Viitattu 3.3.2012. 

http://www.tekry.fi/web/pdf/publications/2006/2006_002.pdf 

 

Terveydenhuollon täydennyskoulutus 2003. Viitattu 15.1.2011. 

http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/view/1242251.  

 

Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus 2004. Viitattu 15.1.2011. 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1068121 

 

Työterveyshuoltolaki 2001. Viitattu 15.1.2012. www.finlex.fi 



 31

 

Vallimies- Patomäki, Marjukka 2004. Hoitotyön vuosikirja 2004. Tampere. Tammer- 

Paino Oy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

LIITE 1. Tiedonkeruulomake  

HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMISSUUNNITELMA 
 
1. Työntekijän tiedot 
Nimi  Päivämäärä 
 
Palveluyksikkö 
 
 

2. Koulutus 
 
Ammatilliset tutkinnot/ valmistumisvuosi 
1.  
 
2.  
 
3.       
 
Syventävät opinnot/erikoistuminen ja ajankohta 
 
 
Täydennyskoulutukset ja ajankohta  
 
 
 
 
   
3. Työnkierto 
Jos haluat työnkiertoon, niin minne (rastita yksi tai useampia toivomiasi 
vaihtoehtoja) 
   
Vanhusten asumispalvelut:   
 

     Kairos-Koti       Kannelkoti       Annansilmä       Willa Lupiini 
 
Vammaisten asumispalvelut: 
 

     Celesta               Oulunsalo        Veturi 
 
     Kotihoitopalvelut 
 
     Sairaanhoitopalvelut 
 
     Tilapäishoito 
 
     Kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut  
 
     Asukaspalvelut ja palvelukeskus 
 
     Ravintolapalvelut 
 
     Siivouspalvelut 
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     Talous- ja henkilöstöhallinto 
 
 
     Esimiestyö/johtaminen 
 
             En halua työnkiertoon tällä hetkellä 
 
Lisätietoja  
       
       
 

4. Nykyisen työni osaamishaasteet 
 
 
 
 
 
5. Paras ammattitaitoni, tämän osaan 
 

 

 

 

 

6. Omat koulutussuunnitelmani (tutkintotavoitteinen koulutus/ajankohta) 
 
 
 
 
 
 
7. Täydennyskoulutustarpeet (mistä aiheesta ja miksi (perustelut) tarvitset 
koulutusta lisätäksesi osaamistasi ja voimavarojasi työssäsi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän tiedonkeruun pohjalta tehdään henkilöstön koulutuskartoitus ja 
koulutussuunnitelma. 
Henkilökohtaiset tiedot käsitellään aina luottamuksellisesti. 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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Palauta lomake yksikkösi esimiehelle sähköpostitse. 


