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Sairaanhoitajien jatkuva osaamisen kehittyminen on välttämätöntä nykyisessä 

jatkuvasti muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Siinä 

esihenkilöillä ja johtamisella on tunnistettu olevan merkittävä rooli. 

 

Sairaanhoitajien osaamisen jatkuvalle kehittymiselle on selkä tarve ja sitä tulee tukea 

kaikissa sairaanhoitajauran vaiheissa (kuva: Cedric Fauntleroy/pexels.com) 
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Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon suurin ammattiryhmä, joten heidän 

työpanoksellaan ja osaamisellaan on merkittävä vaikutus hoitoon pääsyyn, 

toiminnan sujuvuuteen, terveystuloksiin, kustannuksiin, alan pitovoimaan sekä 

työvoiman rekrytointiin [1] [2]. Siksi kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden 

tulisi harkita investointeja sairaanhoitajien ammatillisen kasvun ja kehityksen 

tukemiseen [3] sekä nähdä henkilöstön osaaminen ja kokemukset kilpailuetuna 

suhteessa muihin organisaatioihin. 

Sairaanhoitajan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata ei-suoraviivaiseksi 

elinikäiseksi prosessiksi, jossa sairaanhoitaja osallistuu aktiivisesti osaamista 

kehittäviin toimiin. Toimien tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää osaamista ja tukea 

tavoitteiden saavuttamista uralla. [4] Osaamisen kehittymiseen liittyy läheisesti 

ammatillinen kasvu, jota kansainvälisessä kirjallisuudessa kuvataan useilla eri 

käsitteellä. Näitä ovat muun muassa continuing nursing education, life-long learning 

and professional skills development [5]. Suomessa kirjallisuudessa käytettyjä 

termejä ovat muun muassa ammatillinen kasvu, elinikäinen oppiminen ja jatkuva 

oppiminen [6] [7] [8]. 

Tässä artikkelissa kuvataan aiempaan kirjallisuuteen perustuen, miten 

sairaanhoitajien osaamisen kehittymistä voidaan tukea työuran eri vaiheissa. 

Osaamisen johtamista ja kehittymistä tukevien menetelmien kartoitus on yksi osa 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ”Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat 

osaamistarpeet (OSMU)” -hankkeen kartoittavaa vaihetta. 

Tuen tarve vaihtelee uran eri vaiheissa 

Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen alkaa opintojen alussa, jolloin 

ammattikorkeakoulun opettajat ja käytännön harjoittelussa toimivat 

opiskelijaohjaajat toimivat roolimalleina ja tukevat opiskelijaa ammatillisuuden 

kehittymisessä [9]. Valmistumisen jälkeen sairaanhoitajan osaamisen kehittymiseen 

vaikuttavat työyhteisön jäsenet ja erityisesti johdon antama tuki. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö (2015/1659) velvoittaa 

terveydenhuollon ammattihenkilön ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan 



edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin 

säännöksiin ja määräyksiin. 

Lain mukaan työnantajan tulee seurata henkilöstön osaamisen kehittymistä. 

Työnantajan tulee luoda terveydenhuollon ammattihenkilölle edellytykset osallistua 

tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä ylläpitää ja kehittää 

osaamistaan muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä voidakseen harjoittaa 

ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilön 

osaamisen kehittäminen perustuu siis jatkuvan ammatillisen osaamisen 

kehittämisen periaatteisiin [8]. 

Sairaanhoitajien kokemuksista osaamisen kehittymisen toteutumisesta on vähän 

tutkittua tietoa. Jo nyt kuitenkin tiedetään, että sairaanhoitajien osaamisen 

kehittyminen jatkuu koko työuran ajan ja osaamisen ylläpitäminen on tärkeää. 

Sairaanhoitajien tavoitteet, motivaatio ja tarpeet vaihtelevat kuitenkin iän ja työuran 

vaiheen mukaan. Organisaatioissa osaamisen kehittämisestä vastaavien henkilöiden 

tulisikin ottaa huomioon sairaanhoitajien henkilökohtainen ammatillinen tila ja 

heidän todelliset tarpeensa, kun ammatillista kasvua edistävää toimintaa 

suunnitellaan. Tällä edistetään myös sairaanhoitajien alalla pysymistä. [10] 

Sairaanhoitajien keskeisimmiksi ammatillisen kasvun edistäjiksi on tunnistettu 

itsemotivaatio, käytännön merkitys, työpaikalla tapahtuva oppiminen, osallistava 

johtaminen sekä positiivinen organisaatiokulttuuri. Edistävillä tekijöillä on todettu 

olevan keskinäinen riippuvuus jatkuvan ammatillisen kehityksen toteutumissa. [11] 

Verratessa sairaanhoitajaopiskelijoita, vastavalmistuneita ja jo pidemmän työuran 

omaavia sairaanhoitajia on jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemisen tarpeissa 

tunnistettu eroja. Opiskelijat pitivät tärkeänä mahdollisuutta osallistua 

jatkokoulutukseen. He halusivat riittävästi aikaa sopeutua uusiin tehtäviin ja pitivät 

perehdytysohjelmia välttämättöminä uuteen tehtävään siirryttäessä. [2] 

Vastavalmistuneet taas kokivat tuen, ohjauksen ja koulutuksen olevan tärkeitä 

siirryttäessä opiskelijasta sairaanhoitajaksi. He halusivat tuntea olonsa tuetuksi 

tämän uran alkuvaiheen aikana ja he etsivätkin tukea kasvulleen muun muassa 

muilta sairaanhoitajilta, mentoreilta ja ohjaajilta. Valitettavan moni kuitenkin koki 



jäävänsä ilman riittävää perehdytystä, minkä usein katsottiin johtuvan esimerkiksi 

työntekijöiden puutteesta. [2] 

Pidempään alalla työskennelleet kokivat, että heiltä odotettiin kykyä toimia 

kouluttajina, vaikka heille ei aikaisemmin oltu luotu riittäviä resursseja opetettavien 

tietojen ja taitojen opiskeluun [2]. 

Esihenkilö osaamisen kehittymisen tukijana 

Hoitotyön johtamisen tehtävänä on luoda edellytykset turvalliselle, vaikuttavalle, 

laadukkaalle ja tulokselliselle hoitotyölle. Osaamisen johtamisella vastataan 

toiminnan vaatimusten mukaisesti hoitohenkilöstön, kuten sairaanhoitajien, 

osaamisen kehittymisestä ja varmistamisesta [8]. 

Esihenkilöillä on tunnistettu olevan merkittävä rooli sairaanhoitajien osaamisen 

kehittymisen tukemisessa [12]. Sairaanhoitajien näkökulmasta johtajat edistävät 

osaamisen kehittymistä tukemalla, kannustamalla, arvostamalla ja luomalla 

oppimisen mahdollisuuksia työyhteisössä. Tuen puute taas voi lannistaa henkilöstöä 

ja näin ollen saattaa estää osaamisen kehittymistä. [13] 

Pidemmän työuran omaavien sairaanhoitajien kokemusten mukaan hoitotyö 

edellyttää jatkuvaa kehittymistä, mutta heidän mielestään jatkuva oppiminen ja 

koulutus eivät ole etusijalla johdon näkökulmasta. Esihenkilöt tarjoavat esimerkiksi 

koulutusta ensisijaisesti uransa alkuvaiheessa oleville hoitajille. Lisäksi pidemmän 

työuran omaavat sairaanhoitajat kokivat, etteivät he saa riittävästi tukea 

esihenkilöiltä ammatillisen osaamisen toteutumiseen ja tämä saattaa olla yhtenä 

merkittävänä esteenä turvallisen potilashoidon toteutumiselle. [2] 

Osaamisen kehittymiselle on selkeä tarve 

Tulevaisuudessa jatkuvalle sairaanhoitajien osaamisen kehittymiselle nykyisessä 

monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä 

on selkeä tarve ja sitä tulee tukea kaikissa sairaanhoitajauran vaiheissa. Jatkuva 

osaamisen kehittyminen tulisi toteuttaa siten, että se helpottaa opiskelijoiden ja 



vastavalmistuneiden sairaanhoitajien siirtymistä työelämään, ja mahdollistaa myös 

pidempään työskennelleiden jatkuvan systemaattisen osaamisen kehittymisen. 

Esihenkilöillä on keskeinen rooli sairaanhoitajien ammatillisen kasvun 

mahdollistajana. Esihenkilöiden käyttäytymisellä, toiminnalla ja johtamistaidoilla 

voidaan sekä edistää että estää osaamisen kehittymisen toteutumista. 
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Tiivistelmä: Sairaanhoitajien jatkuva osaamisen kehittyminen on välttämätöntä nykyisessä 

jatkuvasti muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Siinä esihenkilöillä ja 

johtamisella on tunnistettu olevan merkittävä rooli. Tämän julkaisun tarkoituksena on 

kuvata aiempaan kirjallisuuteen perustuen, miten sairaanhoitajien osaamisen kehittymistä 

voidaan tukea työuran eri vaiheissa. Tulosten mukaan jatkuva osaamisen kehittyminen 

sairaanhoitajilla tulisi toteuttaa siten, että se helpottaisi opiskelijoiden ja vastavalmistuvien 

sairaanhoitajien siirtymistä työelämään sekä mahdollistaa myös pidempään 

työskennelleiden jatkuvan systemaattisen osaamisen kehittymisen. Esihenkilöillä on 

keskeinen rooli sairaanhoitajien ammatillisen kasvun mahdollistajana ja he voivat omalla 

käyttäytymisellä, toiminnalla ja johtamistaidoilla sekä edistää että estää osaamisen 

kehittymisen toteutumista. 
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