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Alkusanat

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) –hanke on Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen rahoittama valtakunnallinen kehittämishanke, jonka toiminta-aika on 1.9.2019-
31.12.2021. Hankkeessa on kehitetty sähköinen jatkuvan oppimisen tiekartta, SOTETIE-
sivusto, jonka avulla edistetään ja uudistetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
jatkuvaa oppimista erityisesti geneerisen osaamisen alueella.

SOTETIE-hankkeessa on julkaistu lukuisia jatkuvaan oppimiseen liittyviä blogeja, jotka 
nyt tuodaan teemoiteltuna luettaviksi tässä sähköisessä e-julkaisussa. 

Inspiroivia lukuhetkiä! 

Kuopiossa 8.12.2021 

Päivi Tikkanen
Erityisasiantuntija, SOTETIE-hankkeen hankejohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
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JATKUVAN OPPIMISEN
KOULUTUKSEN NYKYTILAA
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Esipuhe

Jatkuvan oppimisen koulutuksen nykytilaa 
 
Sotetie –hankkeen tarkoituksena oli selvittää muun muassa, miten jatkuvan oppimisen 
nykykäytänteissä, kuten amk-erikoistumiskoulutuksissa, kehitetään sosiaali- ja terveyden-
huollon edellyttämää ammatillista erikoisosaamista. Aluksi tarkasteltiin korkeakoulujen 
jatkuvan oppimisen arviointikäytäntöjä ja osaamistavoitteita. Seuraavaksi paneuduttiin 
koulutukseen osallistujien, työelämän edustajien ja ammattikorkeakoulujen edustajien 
käsityksiin oppimisen mahdollisuuksista, esteistä ja työelämäyhteistyöstä. Lopuksi arvioi-
tiin tuloksia suhteessa syväoppimiseen. Aineisto blogikirjoituksiin on koottu eri tahoille 
tehdyistä kyselyistä, haastatteluista ja korkeakoulujen dokumenttien analyysistä. Nykyti-
lan kartoitusta tehtiin yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammat-
tikorkeakoulun yhteistyönä.

Aluksi tehtiin sähköinen kysely korkeakoulujen jatkuvan koulutuksen vastuuhenkilöille 
sekä dokumenttianalyysi korkeakoulujen sivuilla markkinoiduista koulutuksista. Käsitteet 
näyttäytyivät sekavina ja ne ymmärrettiin eri avoin. Tiedotuksella oli erilaisia rakenteita, 
mikä teki tiedon löytämisen vaikeaksi tavoitteiden, arvioinnin sekä saatavuuden osalta. 
Arviointi oli niukkaa ja satunnaista sekä opintojakson aikaan keskittyvää. Vaikuttavuusar-
viointia ei ollut, työelämän mukanaolo oli vaihtelevaa ja sitä on tarpeen kehittää. Opis-
kelijat olivat eriarvoisessa asemassa monin tavoin. Näyttäisikin olevan tarvetta valtakun-
nallisille linjauksille.   

Seuraavaksi tehtiin sähköinen kysely jatkuvan oppimisen opiskelijoille. Näin saatiin tietoa 
jatkuvan oppimisen opiskelun esteistä ja mahdollistavista tekijöistä korkea-asteella sosi-
aali- ja terveysalalla opiskelevilta. Heiltä kysyttiin lisäksi opintojen antia omalle kasvulle 
ja kehitykselle sekä urakehitykselle ja merkitystä omalle työyhteisölle. Yleisin syy opintoi-
hin hakeutumiseen oli osaamistarpeet työssä ja niiden muutokset. Toisaalta nousi huoli 
omasta jaksamisesta. Opiskelijakysely vahvisti tiedotuksen kehittämisen tarpeet ja nosti 
esiin odotuksia niin oppilaitoksille kuin esihenkilöille. Työelämässä esiintyvä eriarvoisuus 
uuden osaamisen hyödyntämisessä korostuu myös tässä kyselyssä. Asenneilmaston suh-
teen on paljon tehtävää kohti jatkuvaa oppimista kaikkien oikeutena ja myös velvolli-
suutena. Opinnoilla on myönteistä merkitystä sekä työyhteisössä että henkilökohtaisella 
tasolla ja ne herättävät monenlaisia reaktioita työyhteisöissä.  

Seuraavaksi tehtiin teemahaastattelut jatkuvan koulutuksen opettajille. Nämä vahvistivat 
opiskelijakyselyn tuloksia muun muassa jatkuvan oppimisen koulutusten merkityksestä 
ja haasteista. Opettaminen näissä opinnoissa on merkityksellistä opettajille. He odottavat 
työelämäyhteistyölle lisää mahdollisuuksia ja heidän sekä myös opiskelijoiden osallista-
mista suunnitteluun nykyistä enemmän. 

Seuraavaksi haastateltiin työelämän edustajia. Korkeakouluilta odotetaan aktiivisuutta 
yhteistyössä sekä kohdennettua koulutustarjontaa. Koulutuksessa syventyvän osaamisen 
odotettiin näkyvän käytännön työssä. Niiden odotetaan olevan ajan hermolla ja ope-
tuksen näyttöön perustuvaa sekä tunnistavan heikkoja signaaleja. Haastateltavat myös 
nostivat esiin koulutusmäärärahojen niukkuuden koulutusvalintoja tehtäessä.  
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Lopuksi paneuduttiin syväoppimisen maailmaan. Sen mahdollisuudet tulisi tiedostaa 
opintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sitä haastetaan monelta tahol-
ta. Se elää tehokkuuden, kilpailun, digitalisaation ja monenlaisten oppimisympäristöjen 
maailmassa. Toisaalta sen varmistamiseksi on tarpeen kehittää välineitä. Sitä ei tulisi pitää 
itsestäänselvyytenä. Tarvitaan siis laajaa ja syvää yhteistyötä korkeakoulujen sekä sosiaa-
li- ja terveysalan organisaatioiden kesken. Jatkuva oppiminen, syväoppiminen ja yhtei-
nen toiminnan reflektointi tarjoavat mahdollisuuden vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Tiina Järvelä
Tapio Myllymaa
Mikko Nieminen
Anne Puska 
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SOTETIE-Blogi
13.1.2020

Jatkuvan oppimisen koulutuksen sekava maailma

SOTETIE-hankkeen työpaketin 5 toimenpiteen 5.1 tavoitteena on kuvata jatkuvan oppi-
misen koulutuksen (JOK) nykytilaa Suomessa. Ensimmäinen tehtävä on laatia asiantunti-
ja-analyysit jatkuvan oppimisen koulutuksen arviointikäytännöistä ja osaamistavoitteista. 
Tietoa kerättiin sote-alan osaamistavoitteita ja arviointia käsittelevistä dokumenteista, 
korkeakoulujen jatkuvan oppimisen opintotarjontaa kuvaavilta verkkosivuilta, erikois-
tumiskoulutusten julkisesti ilmaistuista tavoitteista (OPH julkinen luettelo) sekä korkea-
koulujen jatkuvan oppimisen toimijoille osoitetulla kyselyllä. Tämän blogikirjoituksen 
tarkoituksena on nostaa esiin ensimmäisiä havaintojamme nykytilanteesta. Syvempään 
analyysiin palataan seuraavissa blogeissa ja artikkeleissa.

Jatkuvan oppimisen koulutus (JOK) on käsitteenä varsin vakiintumaton, pirstaleinen ja 
jäsentymätön. Käsite nähdään korkea-asteella sisältävän kaiken koulutuksen ammatti-
tutkinnosta jatkokoulutukseen, kestoltaan lyhytkestoisista yksittäisistä asiantuntijaluen-
noista pitkäkestoisiin täydennys-, erikoistumis- tai tutkintoon johtavaa koulutuksiin. Ero 
ammattikorkeakoulujen (AMK) ja yliopiston (YO) edustajien näkemyksissä on perustut-
kinto-opinnoissa. AMKin edustajat katsovat perustutkinto-opintojen kuuluvan JOK:een, 
kun taas YO-edustajat näkevät JOK:n olevan kaikkea perustutkinnon jälkeistä koulutusta. 
Ero selittynee silläkin, että monet opiskelijat jatkavat ammatillisen tutkinnon jälkeen am-
mattikorkeakouluissa.

Tietoja koulutuksista oli hankala löytää niin korkeakoulujen omilta kuin yleisiltäkin koulu-
tussivustoilta. Siinä missä muutamat korkeakoulujen sivustot selkeästi jäsenneltyinä tar-
josivat lyhyet yleiskuvaukset eri nimikkeillä toteutettavasta JOK-tarjonnasta helposti, oli 
valtaosalla koulutussivustoista tarjonta esitetty pirstaloidusti mitä moninaisimpien otsi-
koiden alla tai luettelonomaisesti listattuina lainkaan jaottelematta. Koulutuksia löytyi eri 
otsikoiden alta: täydennyskoulutus, tilauskoulutus, työvoimakoulutus, räätälöity koulu-
tus, jatkuvan oppimisen koulutus tai lisäkoulutus, mikä vahvistaa havaintoamme jatkuvan 
oppimisen koulutukseen liittyvästä käsitesekamelskasta.

Koulutusten tarkemmat sisältö- tai toteutuskuvaukset löytyivät poikkeuksetta vain yli-
opistojen sivustoilta. Koulutusten otsikoiden perusteella ei voinut päätellä kohderyhmää, 
oliko koulutus tarkoitettu vain sosiaali- ja terveysalalle vai monialaisesti kohdennettu. 
Menneitä koulutuksia oli kuvattu vaihtelevasti. Harvoin koulutukseen liittyvää palaute-
tietoa näkyi hyödynnettävän markkinoinnissa. Jäimmekin miettimään, miten ihmeessä 
opiskelijaksi hakeutuva onnistuu hankkimaan tarvitsemansa tiedon. Millä perusteella ha-
kija valitsee, mihin koulutukseen hakeutua?

Jäimmekin miettimään, miten ihmeessä opiskelijaksi hakeutuva onnistuu hankkimaan 
tarvitsemansa tiedon?

Tavoitteiden kirjaamisessa on eroja. Ne voivat puuttua kokonaan, olla kirjattuina tai löytyä 
“rivien välistä” tai tavoitteet saattavat löytyä kurssin kuvauksesta muun tekstin yhteydes-
sä ilmaistuna käsitteillä tarkoitus, hyödyt, osaaminen, tavoitteet ja hyödyt tai esimerkiksi 
ilmaisulla “tällä koulutuksella saavutat”. Tavoitteina oli usein esitetty opetettava sisältö, 
mutta itse oppimisen tavoitteet puuttuivat. Alunperin OKM:n rahoittamien erikoistumis-
koulutusten osalta osaamistavoitteet on selkeästi esitetty ja julkaistu julkisessa luettelos-
sa, kun taas muiden jatkuvan oppimisen koulutusten osalta nousi esiin tiettyjä haasteita.

Jatkuvan oppimisen koulutuksen sekava maailma
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Rahoitusmallit korkea-asteella ohjaavat vahvasti JOK-käsitteen sisältöä ja siihen liittyviä 
koulutuskäytäntöjä. SOTE-alalla JOK poikkeaa muista aloista mm. siinä, että työnanta-
jat eivät yleisesti kustanna, budjetoi tai välttämättä edes tue henkilöstönsä koulutuksiin 
osallistumista.Ehkä tästä syystä markkinaehtoisten koulutusten sijasta sote-alalla ylei-
sempää näyttää olevan osallistujalle edullisemmat avoimen AMK:n opinnot tai verkosto-
hankkeina toteutettavat koulutukset.

Sote-alalla yleisempää näyttää olevan osallistujalle edullisemmat avoimen AMK:n 
opinnot tai verkostohankkeina toteutettavat koulutukset.

Yleisenä ilmiönä todetaan joustavan opetuksen toteutusten yleistyminen viime vuosina 
mm. verkko-opintojen, satelliittikoulutusten (sovitun korkeakoulun tutkinto-opintojen 
suorittaminen korkeakoulujen ja työelämän verkostotoimintana) ja räätälöityjen opinto-
jen muodossa. AMK:issa on alettu tarjota opiskelijoille ns. korkeakouludiplomiopintoja, 
jossa opiskelija voi koota yhteen diplomiin tietyn määrän yksittäisiä avoimen amk:n opin-
toja. Avoin AMK/YO -opintojen hyödyntäminen kanavana näyttäisikin tarjoavan asiakas-
lähtöisempiä ja ketterämpiä mahdollisuuksia vastata muuttuviin osaamisvaatimuksiin 
kuin myös selkeyttävän toimintamalleja koulutusorganisaatioille, työelämälle kuin itse 
oppijallekin. Erityisesti sote-alalla koulutuksen maksullisuus asettaa alalla toimivat am-
mattilaiset eriarvoiseen asemaan jatkuvan oppimisen koulutukseen osallistumisessa.

Avoin AMK/YO -opintojen hyödyntäminen kanavana näyttäisikin tarjoavan asiakas-
lähtöisempiä ja ketterämpiä mahdollisuuksia vastata muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

Vetääksemme yhteen näitä ensihavaintojamme hanketoimenpiteemme alkumetreillä, 
haluamme nostaa mietittäväksi, mitä tälle käsitesekamelskalle voisi tehdä. Mitä tarkoi-
tusta perinteinen pirstaloiminen täydennys-, lisä-, erikoistumiskoulutuksiin palvelee? 
Mielestämme JOK käsitteen tarkempi määrittely ja käyttöönotto yksinkertaistaisi asiaa ja 
tekisi koulutuksista tiedottamisesta asiakaslähtöisempää, yksinkertaisempaa ja selkeäm-
pää. Se myös helpottaisi yhteismitallisen arviointi- ja seurantamittariston kehittämisessä, 
mikä on nykytilanteessa koettu erityisen haasteelliseksi. Tästä syystä monet korkeakoulut 
ilmaisevatkin JOK:n arvioinnissa ja seurannassa olevan suuria aukkoja.
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02 Arvioinnin kirjava kartta

SOTETIE –hankkeen työpaketti 5.1 tehtävänä teimme syksyllä 2019 kyselyn jatkuvan op-
pimisen koulutuksen (JOK) toimijoille. Teemoina olivat näkemykset JOK:een sisällytet-
tävistä koulutuksista, koulutusten tavoitteista ja arviointikäytänteistä sekä työelämän ja 
JOK:n yhteyksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 ammattikorkeakoulun tai yliopiston jat-
kuvan oppimisen koulutuksen vastuuhenkilöä (N=17). Tässä blogissa jaamme arvioinnista 
esiinnousseita ajatuksia sekä kyselyn tulosten että kirjallisuuden pohjalta. JOK:n arviointi 
jakaantui osaamisen arviointiin ja itse koulutuksen toteutuksen arviointiin. Arvioinnista 
on kirjallisuudessa varsin vähän mainintoja, mutta maininnoissa painotus on osaamisen 
arvioinnissa. Vaikuttavuuden arvioinnin tarve tuodaan esiin kirjallisuudessa, mutta konk-
reettisesti toimintaa on yllättävän vähän (Kukkonen 2017, 13).

Arviointi jakaantui osaamisen arviointiin ja itse koulutuksen toteutuksen arviointiin.

Jatkuvan oppimisen koulutuksissa arviointi vaihtelee ilman yhtenäisiä arviointikäytäntö-
jä. Kysymys koulutuksen arvioinnista näyttää johtavan usein opiskelijoiden arviointiin ja 
arvosanojen antamiseen eikä itse koulutuksen arviointiin. Opetuksen aikaisen arvioinnin 
lisäksi palautteita kerätään joissakin oppilaitoksissa opiskelijoilta jopa 1-5 vuotta koulu-
tuksen päätyttyä. Vasta tällöin todellisista koulutuksen koetuista hyödyistä voidaan pu-
hua, kun on saatu kokemus koulutuksessa hankitun uuden tiedon ja taidon hyödyntämi-
sestä työelämässä.

Kyselyn mukaan arviointikäytännöt kukin korkeakoulu valitsee pääsääntöisesti tilanteen 
mukaan. Yleisimmin arviointikäytäntöinä ilmaistiin erilaiset opiskelijapalautteet, joita or-
ganisaatiokohtaisesti kerättiin opinnoista välipalautteina tai opintojen lopussa palauttee-
na koko koulutuksesta. Koulutuksen arvioiminen vaikuttavuusarviointeineen jää yleisesti 
toteuttamatta. Joissakin erikoistumisopinnoissa on valtakunnallisesti toteutettuja yhtei-
siä ja yhteisesti suunniteltuja arviointeja.

Koulutuksen arvioiminen vaikuttavuusarviointeineen jää yleisesti toteuttamatta.

Arviointi nähdään monella tavalla merkittävänä suunnittelun, markkinoinnin ja kehittä-
misen työvälineenä, ja yksittäisiä arvioinnin kehittämishankkeita löytyy. Valtaosa vastan-
neista piti itse samoin kuin koki omassa organisaatiossaan JOK –arviointia pidettävän tär-
keänä tai erittäin tärkeänä. Mielenkiintoista oli se, että tärkeänä pitäminen ei kuitenkaan 
johtanut organisaatioissa toimenpiteisiin tai enempiin keskusteluihin.

Opintosuoritusten arviointi

Valtaosa JOK-opinnoista nähdään normaaleina tutkinto-opintoina, jotka toteutetaan 
avoin AMK/yliopisto- tai Campus Online –opintoina. Opetussuunnitelmissa on määri-
telty arviointikriteerit ja -tapa (joko numeerinen arviointi tai hyväksytty/hylätty). Valta-
osin opiskelija-arvioinnit toteutuvat numeerisina opintosuoritusten arviointeina. Muina 
oppimisen arviointikäytäntöinä mainitaan kirjalliset kehittämistehtävät, vertaisarvioinnit, 
itsearvioinnit, oppimispäiväkirjat, opettajan ja opiskelijan väliset arviointi- ja palautekes-
kustelut. Oman oppimisen reflektointi on joissakin koulutuksissa osa opintosuoritusta. 
Erikoistumiskoulutuksissa on OPS-rakenne ja arviointikäytänteet sovittu ennen koulutus-
ten aloittamista valtakunnallisissa verkostoissa.
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Opintojen arviointikäytännöt ovat kytköksissä koulutusmuotoon ja koulutukselle asetet-
tuihin tavoitteisiin. Tilauskoulutukset voivat olla lyhytkestoisia, ja silloin arviointi usein 
kohdistuu asiakaskokemukseen liittyen koulutuksen järjestelyihin ja asiakkaan kokemuk-
seen koulutuksen sisällöistä ja hyödyllisyydestä. Samalla kysytään aina toiveita, millaista 
koulutusta asiakas haluaa jatkossa toteutettavan. Tällä palautetiedolla pyritään kehittä-
mään koulutustarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tai koulutukseen haluavien 
tarpeisiin.

Palautetiedolla pyritään kehittämään koulutustarjontaa vastaamaan paremmin työ-
elämän tai koulutukseen haluavien tarpeisiin.

Kirjallisuudenkin mukaan erikoistumiskoulutusten (yliopisto ja ammattikorkeakoulut) 
arviointikäytännöt vaihtelevat. Koulutuksen koordinointi lisää mahdollisuutta yhteisiin 
arviointikäytäntöihin, mutta suunnitteluvaiheen jälkeinen arviointi todettiin vähäiseksi 
lukuun ottamatta opetuksen antamista. (Rauhala & Urponen 2019, 34-54, 49.)

Opiskelijapalautteet

Yleisimpänä koulutusten arviointikäytäntönä mainitaan opiskelijapalautteiden keräämi-
nen koulutusten päätyttyä, opintojaksokohtaiset palautteet tai opiskelijoilta kerättävät 
väliarvioinnit/palautteet koulutuksen toteutuksen puolivälissä. Koulutuksia saatetaan ar-
vioida myös oppimistehtävinä opiskelijoiden oman oppimisen reflektoinnin kautta. Vain 
jokunen vastanneista mainitsee palautteissa kysyttävän opiskelijan arviointia koulutuk-
sen vaikuttavuudesta omaan työhön.

Vain jokunen vastanneista mainitsee palautteissa kysyttävän opiskelijan arviointia kou-
lutuksen vaikuttavuudesta omaan työhön.

Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus –selvitys (Kangasniemi, 
Hipp, Häggman-Laitila, Kallio, Karki, Kinnunen, Pietilä, Saarnio, Viinamäki, Voutilainen 
ja Waldén, 2018) on tavallaan koko julkaisu arviointia osaamistarpeista ja niiden toteu-
tumisesta eri koulutuksissa. Osaamisen muutoksen arvioinnin osalta pääasialliset arvi-
ointimenetelmät olivat palautekyselyt (46%) ja itsearvioinnit (25%). Julkaisun mukaan 
tavoite asiakkaiden osallistumisesta sote-koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin on tarpeen asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi ja palvelupolkujen oppimiseksi 
ja kehittämiseksi. Koulutusorganisaatioiden ja työelämän toteuttaman osaamisen kehit-
tämisen hanketyöskentely on vilkasta, mutta vain välttävästi dokumentoitua ja arvioitua. 
Julkaisu toteaa myös osaamisen muutoksen mittaaminen puuttuvan.

Työelämäpalautteet

Suullisia tai kirjallisia työelämäpalautteita koulutuksista mainitsee säännöllisesti kerättä-
vän vain neljä 17:stä vastanneesta (23,5%). Työelämäpalautteita kerätään yhteisissä ta-
paamisissa, asiakaskyselyillä ja uraseurantakyselyillä.

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämistarpeina on mainittu osaamisen kehittäminen 
ja siihen liittyen osaamisen arviointi- ja seurantajärjestelmä. Lähinnä kyseessä on tavoite 
työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteisten käytäntöjen laatimisesta. (OKM 2019, 16.)
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Kliinisen hoitotyön erikoisosaamisen tarkastelussa asetetaan keskeisiksi tavoitteiksi yh-
tenäisten osaamistavoitteiden ja osaamisen arviointimenettelyiden määrittely. Koulutuk-
sen arviointiin ei julkaisussa oteta kantaa. (STM 2016, 15.)

Määrällinen arviointi

Määrällistä tietoa jatkuvan oppimisen koulutusten arvioimiseksi kerätään lähinnä kor-
keakoulujen rahoitusmallin edellyttämillä mittareilla: opintopistekertymät, koulutuksen 
suorittaneiden/valmistuneitten määrä, tutkintojen määrä, koulutuksen taloudellinen 
tuotto sekä tuotospanos –suhteet. Markkinaehtoisen täydennys- ja tilauskoulutuksen 
määrällinen arviointi keskittyy siitä saataviin tuottoihin ja tuotospanos -suhteisiin ja to-
teutuneiden kauppojen määriin.

Asiakas- ja opiskelijapalautekyselyistä saadaan myös numeerista tietoa, minkä avulla 
seurataan koulutusten saamien arviointien kehittymistä. Vain yksi 17:sta vastaajasta mai-
nitsee käytössä olevan organisaation sisäisen arvioinnin ja reaaliaikaisen tavoite- ja tulo-
sinfon, joka kootaan analysoiden kerätyt työyhteisöpalautteet, opettajien kanssa käydyt 
keskustelut, tutkintojen määrät, jatkuvan oppimisen opintopisteet, liiketoiminnan eurot 
ja toteutuneet kaupat.

Virityksiä seurantajärjestelmän kehittämiseksi on meneillään joissakin oppilaitoksissa. 
Tämän tapainen kehittämistyö on järkevää tehdä yhdessä ja sopii tämän hankkeen teh-
täväksi. Järkevää lienee jättää riittävästi joustavuutta kunkin oppilaitoksen ja toteutuksen 
omalle kehittämiselle. Tarve JOK-arvioinnin kehittämiseen tiedostetaan yleisesti, ja arvi-
ointitietojen systemaattisempi hyödyntäminen nähdään tärkeäksi.

Tarve JOK-arvioinnin kehittämiseen tiedostetaan yleisesti, ja arviointitietojen syste-
maattisempi hyödyntäminen nähdään tärkeäksi.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Käytänteiden kirjavuus näkyy myös kysyttäessä vaikuttavuuden arviointia, joka yleises-
ti pidetään tärkeänä. Opiskelijapalautteiden lisäksi vaikuttavuuden arvioinnissa keinoi-
na näyttäytyvät eri työelämäyhteistyöfoorumit. Pääasiallisesti vaikuttavuuden arviointi 
toteutuu työelämän edustajien ja opiskelijoiden koulutuksesta antamien palautteiden 
avulla ja työelämäyhteistyön eri foorumeilla (neuvottelukunnat, ohjausryhmät, säännöl-
liset työelämätapaamiset). Palautteissa tarkastellaan esim. koulutukselle asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista.

Muina yksittäisinä vaikuttavuuden arvioinnin menetelminä mainittiin koulutustuotteen 
kysynnän seuraaminen, korkeakoulujen rahoitusmalliin liittyen suoritettujen opintopis-
teiden määrät sekä koulutuksen jälkeen työllistyminen. Neljä vastaajista mainitsee toteu-
tettavan koulutuksen suorittaneille kohdennettuja osaamisen hyödyntämisen kyselyitä 
1-5 vuotta koulutuksesta. Lapissa hankkeena toteutuva maakunnallinen ennakointiklus-
teritoiminta arvioi ja suunnittelee JOK:een liittyviä osaamis- ja kehittämistarpeita sekä 
arvioi JOK vaikuttavuutta maakunnallisella tasolla osana ennakointityöskentelyä uraky-
selyin, työelämäpalauttein ja koulutuksen kysynnän kartoituksilla.
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Neljä vastaajista mainitsee toteutettavan koulutuksen suorittaneille kohdennettuja osaa-
misen hyödyntämisen kyselyitä 1-5 vuotta koulutuksesta.

Tilauskoulutuksissa (markkinaehtoinen täydennyskoulutus) koulutuksen vaikuttavuutta 
arvioidaan yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa. Miten vaikuttavuutta tarkasti ottaen ar-
vioidaan, ei vastauksista tarkemmin ilmene. Koulutustuotteiden konseptointi ja siihen 
liittyen koulutusten vaikuttavuuden arvioinnin mittarien laatiminen on kehittämishank-
keena käynnistetty yhdessä kyselyymme osallistuneessa yliopistossa.

Yhteensä kahdeksan 17:stä vastaajasta toteaa, että JOK vaikuttavuutta ei arvioida lain-
kaan, ei ainakaan systemaattisesti, tai vastaajalla ei ole tiedossa, miten sitä arvioitaisiin. 
Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että JOK vaikuttavuuden arviointi kaipaa selkeää mit-
taristoa ja vaikuttavuuden arvioinnin motivoimista.

JOK vaikuttavuuden arviointi kaipaa selkeää mittaristoa ja vaikuttavuuden arvioinnin 
motivoimista.

Tunnistettuja kehittämistarpeita ja ehdotuksia hankkeelle

Kehittämistarpeet kiteytyvät systemaattisen jälkiseurannan tarpeisiin siihen soveltuvien 
yhteisten mittareiden ja valtakunnallisten kriteerien puuttumisen vuoksi. Jokunen vas-
taaja mainitsi organisaatiossaan otetun käyttöön tai olevan suunnitteilla systemaattisen 
seurantajärjestelmän. Myös kerättyjen arviointitietojen systemaattinen hyödyntäminen 
organisaatiossa nousee kehittämistarpeeksi.

Kerättyä arviointitietoa hyödynnetään suurelta osin vain rahoitusmalliin liittyvinä tilasto-
tietoina ja organisaatiokohtaisesti koulutuksen sisällöllisessä ja markkinoinnin suunnit-
telussa.

Opintojen aikainen tuki vaihtelee. Erikoistumisopinnoissa etenemistä seurataan ja kes-
keyttämisiin puututaan. Tutorointia on syytä kehittää yhtenäisempään suuntaan. Erityi-
sesti kiinnostus alalta poistuneiden tukemiseen voisi olla suurempaa. Tämä koskee hank-
keen kohteena olevaa SOTE –alaa, jossa on lähivuosina tarpeen saada alan koulutusta 
käyneet jäämään alalle ja poistuttuaan palaamaan. Työvoiman tarve on suuri ja ratkaisuja 
on etsitty mm. tuomalla hoitajia tai hoitoalan opiskelijoita ulkomailta. Tämä on niin iso 
asia, että se voisi olla mukana myös valtakunnallisessa rahoitusmallissa, jossa ollaan kiin-
nostuneita alalla työllistyvistä muttei työhön palaavista.

Arviointitiedoilla olisi merkitystä koulutusten vertailtavuudelle mm. opiskelijoiden tai 
heidän työnantajiensa tehdessä valintoja koulutusten suhteen. Nyt tämmöinen tieto 
puuttuu. Voi kuvitella valinnan tapahtuvan yksittäisten kokemusten levitessä omia tei-
tään. Yksittäisiä kehittämishankkeita mm. mittariston kehittämiseksi on menossa. Tällöin 
ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa kehitetyt mallit eivät jalkaudu koko maata kat-
taviksi ja niiden tuottama hyöty jää vajavaiseksi. Tämän hankkeen tuottaman sähköisen 
tiekartan on sisällettävä koulutuksista saatava, vertailtava palautetieto helposti hyödyn-
nettävässä muodossa ja sen mahdollisuuden levittämisen on hoidettava hyvin. Nyt tätä 
keskustelua käydään paljolti muodollisilla foorumeilla, eikä tieto ole käytettävissä tässä 
ja nyt valintoja tehtäessä. Kyselyn perusteella tälle on selvää tilausta niin, että myös tämä 
kehittämistyön haastavuus tiedostetaan.
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Arviointitiedoilla olisi merkitystä koulutusten vertailtavuudelle mm. opiskelijoiden tai 
heidän työnantajiensa tehdessä valintoja koulutusten suhteen.

Arvioinnin yhdenmukaistamisen puolesta on herätelty keskustelua mm. SITRAN taholta. 
Todetaan, että tutkimusta vaikuttavuudesta on liian vähän, ja että vaikuttavuuden ar-
vioinnin suunnitelma tulisi olla mukana jo koulutusten suunnitteluvaiheessa. Tarvitaan 
arviointi oppimisesta, osaamisen kehittämisestä ja koulutuksesta. Sitra mainitsee myös, 
että on määriteltävä oppimisen toteutumisen ja onnistumisen seurantaindikaattorit. Toi-
minnan vaikuttavuutta on arvioitava ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. (Sitra 2019, 
3, 17, 29, 47.)

Sitra peräänkuuluttaa tarvetta määritellä oppimisen toteutumisen ja onnistumisen seu-
rantaindikaattoreita (SITRAN selvityksiä 150, 2019, 29). Tämä liittyy myös huoleen opinto-
jen tason laskusta. Jos kiinnitämme huomiota pääsääntöisesti opiskelijamääriin ja valmis-
tumisiin, voidaan sitä tehdä myös tehdä ilman että huolehditaan varsinaisesti osaamisen 
kehittymisestä. Kauppakamarin selvityksessä jo vuonna 2012 työelämän edustajat ovat 
herätelleet keskustelua asiasta, joten tämä lienee ollut huolena myös muualla kuin SOTE 
–alueella. Jos tämä tiukkuuden puute alkaa jo tutkintovaiheesta ja jatkuu jatkuvan op-
pimisen koulutuksessa, ollaan pettävällä jäällä. Mittarit ovat tehokkaita instrumentteja 
suuntaan jos toiseenkin. Myös opiskelijat ovat ottaneet kantaa opetuksen laatuun (Hel-
singin Sanomat, 18.1.2020). Voisi ajatella, että myös tutkintoon johtavan koulutuksessa 
tehtävät ratkaisut nostavat haasteita jatkuvalle koulutukselle.

Näyttäisi siltä, että arviointi on pääosin “summittaista koputtelua tuuralla jään pintaan” 
kun pitäisi mitata koko ajan missä mennään. Yhteenvetona voimmekin todeta, että ar-
vioinnin pitäisi olla systemaattista. Puhuttaessa arvioinnista on tarpeen tietää mistä ar-
vioinnista kulloinkin on kysymys. Systemaattisen arviointikäytännön kehittämiseksi tulee 
olla erikseen menetelmät opiskelijoiden osaamisen arvioimiseksi, koulutuksen arvioimi-
seksi ja koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Arviointi on pääosin “summittaista koputtelua tuuralla jään pintaan” kun pitäisi mitata 
koko ajan missä mennään.
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Työelämän osaamistarpeet ja osallistuminen jatkuvan oppimisen 
koulutusten suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

Työelämää osallistetaan osallistumaan

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kirjallisuudessa toistuvasti käytetään termiä ”työ-
elämän osaamistarpeet” ja ”työelämälähtöisyys”. Työelämästä, samoin kuin markkina-
voimista, puhutaan ikään kuin jostakin mystisestä persoonasta, joka toimii ja määrittää 
asioita koulutukseen liittyen. OKMn raportti (2019) painottaa hyvin vahvasti työelämän 
tarpeita, ei niinkään henkilön kasvua. Selvitimme SOTETIE-hankkeen työpaketti 5.1. ny-
kytilan kartoituskyselyssä myös jatkuvan oppimisen koulutuksen (JOK) toimijoiden käsi-
tyksiä työelämän osallistumisesta JOK suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tässä 
blogissa ajatuksia kyselyn tuloksista.

Työelämästä, samoin kuin markkinavoimista, puhutaan ikään kuin jostakin mystisestä 
persoonasta, joka toimii ja määrittää asioita koulutukseen liittyen.

Kuten tiedämme, osallistaminen on jonkun tahon aktiivista toimintaa, ja on siis eri asia 
kuin osallistuminen, mikä voi olla myös passiivista luonteeltaan. Kyselymme perusteella 
korkeakoulut haluavat aktiivisesti osallistaa työelämän edustajia koulutuksen suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin. Osallistamisen tapoina mainittiin strategiset partne-
riudet, viralliset alueelliset verkostotapaamiset ja muut lähinnä virallisluonteiset tai lain 
edellyttämät yhteistyömuodot (esim. neuvottelukunnat, opinnäytetyöt, tutkimusyhteis-
työ, opetussuunnitelmayhteistyö). Joillakin alueilla esiintyy myös vapaamuotoisempaa 
yhteistoimintaa ja vuoropuhelua työelämän edustajien ja koulutuksen kesken. Erilaisia 
foorumeita on siis useita olemassa.

Työelämän osallistamisen tahtotila korkeakouluissa on selkeä, vahva ja positiivinen. Asia 
nähdään tärkeäksi ja siihen satsataan. Kuitenkin variaatio työnantajien tai työelämäedus-
tuksen osallistumisessa jatkuvan oppimisen koulutuksiin on suuri. Saamiemme vasta-
usten perusteella osallistuminen vaihtelee täydellisestä osallistumattomuudesta paikoin 
merkittäväänkin aktiivisuuteen aina kouluttajan roolissa toimimiseen ja opiskelijoiden 
edistymisen ja uuden osaamisen hyödyntämisen seurantaan.

Työelämän osallistamisen tahtotila korkeakouluissa on selkeä, vahva ja positiivinen.

Koulutusten suunnitteluvaiheessa osallistuminen ilmenee erilaisten formaalisten yhteis-
työmuotojen kuten toimikuntien, neuvottelukuntien ja erinäisten lausuntojen antami-
sen muodossa. Markkinaehtoisissa tilauskoulutuksissa työelämän edustajat ovat muita 
koulutusmuotoja aktiivisemmin osallisia koulutuksen sisällön suunnittelussa, ja toisinaan 
jopa opetuksen toteuttajina. Yleiskuvaksi saamissamme vastauksissa jää yhteistoimin-
nan pintapuolisuus ja työelämän edustajien heikko osallisuus niin koulutuksen sisältöjen 
suunnittelussa, toteutuksessa kuin mielekkäässä arvioinnissakin. Kiinnostus siitä, miten 
työelämässä hyödynnetään koulutuksen tuottamaa uutta osaamista, jää satunnaisesti 
toteutettujen yksittäisten arviointikyselyiden varaan.

Yleiskuvaksi jää yhteistoiminnan pintapuolisuus ja työelämän edustajien heikko osal-
lisuus niin koulutuksen sisältöjen suunnittelussa, toteutuksessa kuin mielekkäässä ar-
vioinnissakin.
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Keskusteluja toteutuksiin liittyen käydään koulutuksen aikana koulutusmuodosta ja kou-
lutuksen tilanneen työnantajan aktiivisuudesta riippuen. Toteutusvaiheen osallistumisek-
si nähdään myös toimintaympäristön tarjoaminen harjoitteluun sekä opinnäytetyön tai 
kehittämistehtävän tekemiseen. Opitun soveltamista omalle työpaikalle seurataan vähän, 
eikä uuden osaamisen näkyvyyteen satsata työpaikoilla huolimatta siitä, että koulutus 
on selkeästi satsannut uuden osaamisen tuottamiseen ja soveltamiseen työyhteisöissä.

Koulutusten arviointivaiheessa työelämän edustajien osallistuminen vaihtelee niin ikään 
suuresti täydellisestä osallistumattomuudesta erilaisiin yhteistyöfoorumeihin osallistumi-
seen, joissa annetaan palautetta tai keskustellaan kerätyistä palautteista JOK yleisarvioin-
nin tekemiseksi. Yhteistyö yleisilmeeltään näyttäytyy varsin etäiseltä ja viralliselta.

Työelämän osaamistarpeet vai trendit?

Tulevaisuuden oppimistarpeita korkeakouluissa arvioidaan seuraamalla ajankohtaiskes-
kusteluja, työelämän trendejä ja julkaisuja sekä osallistumalla keskusteluun koulutuksen 
ja työelämän yhteistyöverkostoissa. Strategisilla kumppanuuksilla näyttäisi olevan merki-
tystä syvemmän osaamiskartoituksen tekemisessä. Koulutussuunnittelijat seuraavat yh-
teiskunnallista keskustelua sekä työelämän trendejä. Tietynlaiset trendit näyttäisivätkin 
vaikuttavan muita enemmän koulutusten kysyntään ja tarjontaan. Kiinnostavaa olisi tar-
kemmin selvittää, mitkä tekijät oikeasti säätelevät JOK:ia – todellinen tarve työelämässä 
nyt ja tulevaisuudessa vai trendien markkinointi?

Mitkä tekijät oikeasti säätelevät JOK:ia – todellinen tarve työelämässä nyt ja tulevaisuu-
dessa vai trendien markkinointi?

Jo aiemmissa blogeissamme todettu JOK:n käsitteellinen sekavuus ja koulutusmuotojen 
moninaisuus näkyvät koulutusten tavoitteiden asetteluissa ja niiden saavuttamisen kri-
teeristön puuttumisena. Jos JOK on yksilön jatkuvan oppimisen koulutusta, tavoitteet ja 
sisällöt voisi olettaa nousevan yksilöllisistä tarpeista. Jos taas JOK on työelämän muut-
tuviin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, voisi vastaavasti olettaa, että työelämän 
edellyttämä uusi osaaminen olisi selkeämmin ilmaistu mitattavina kriteereinä. Kummas-
sakin painotuksessa siis selkeät, ymmärrettävät ja vertailtavat tavoitteet auttaisivat asiaa.

Jatkuvan oppimisen koulutusten kytkeminen kiinteämmin työelämässä alueellisesti tai 
paikallisesti meneillään oleviin kehittämishankkeisiin voisi myös olla järkevä ja merkittävä 
uusi avaus toimivammalle ja vaikuttavammalle yhteistyölle. Nythän tilanne lienee se, että 
sote-alalla koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeita rahoittavat eri tahot, joilla on 
myös erilaiset intressit.

Korkeakoulut eivät voi yksipuolisesti kuunnella sitä, mitä työelämä tarvitsee, vaan niiden 
yhteiskunnallinen tehtävä on olla aktiivinen tekijä myös työelämän uudistamisessa. Siksi 
tarvitaan sellaisia verkostoja, joissa tuottajat ja käyttäjät kohtaavat ja voivat yhdessä tuot-
taa uutta osaamista tutkimustietoa reflektoiden ja soveltaen. Toimiakseen tällaisessa yh-
teistyössä osapuolten tulisi olla tasa-arvoisia toimijoita ilman jakolinjojen synnyttämistä 
niin osaamisen kuin rahoituksenkaan suhteen. Ei ole hyvä asia, että taho, jolla on rahaa, 
yksin määrittelee tulevaisuuden osaamiset. Sen tulisi olla kaikkien osapuolten yhteinen 
tavoite. Toki Oppilaitosten olisi uudistettava myös työelämän ulkopuolella olevien osaa-
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mista, mikä edellyttää laajempien haasteiden tunnistamista jatkuvan oppimisen koulu-
tuksen suunnittelussa. Pitkään työstä poissaolleella voisi ajatella olevan puutteita myös 
perustutkinnon osista.

Korkeakoulut eivät voi yksipuolisesti kuunnella sitä, mitä työelämä tarvitsee, vaan nii-
den yhteiskunnallinen tehtävä on olla aktiivinen tekijä myös työelämän uudistamisessa.

Yhteistyöltä osataan odottaa tiettyjä formaalisia yhteistyön foorumeita, joita myös mei-
dän selvityksessämme tuli esiin. Kauppakamarin osaamisselvityksessä (2012, 21) oppilai-
tosyhteistyön parhaat muodot nähdään varsin perinteisinä ja selvityksestämmekin tut-
tuina. Vaikka selvityksessä kyse ei ollut erityisesti sosiaali- ja terveysalasta, on meidänkin 
huomioitava koulutustarpeiden nousevan myös tutkintoon johtavan koulutuksen puut-
teista. Kun tehdään arviointia, on eri koulutustasojen elettävä yhdessä ja hyödynnettävä 
toistensa saamaa tietoa ja kokemusta. Selvityksessä (Kauppakamari 2012, 11) vajaa kym-
menen prosenttia Kauppakamarin jäsenyrityksistä koki vastavalmistuneiden osaamisen 
huonoksi. Tällainen uusi ja perusteellisempi selvitys sosiaali- ja terveysalalta olisi tarpeen, 
jotta voisimme tietää, mitä ovat tästä johtuvat jatkuvan oppimisen koulutuksen osaa-
mistarpeet, ja miten yhdessä tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa voisimme vastata 
tähän haasteeseen.

Maailma muuttuu – entä osaaminen?

Työvoimassa tapahtuu muutoksia sosiaali- ja terveysalalla muun muassa eläköitymisen 
vuoksi, ja jatkuvan oppimisen koulutuksia haastaa kohdennettu tarve tietää, mitkä orga-
nisaatiot ja missä näin menettävät tärkeitä avainhenkilöitä, ja mitä se menetetty tai tu-
levaisuudessa menetettävä osaaminen sisältää. Niin ikään markkinoilla tapahtuvat muu-
tokset aiheuttavat osaamisen muutoksia. Asiakaskunnan muutokset mm. asiakkaiden 
ikääntymisen ja vaatimustason kasvun myötä puhuttavat, kuten nyt vanhustenhuollossa 
tai mielenterveys- ja päihdetyössä. Myös henkilökunnan roolien muutokset kasvattavat 
koulutustarpeita esimerkiksi työn itsenäisen vastuun lisääntymisen kautta. Kaikki nämä 
seikat edellyttävät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä työelämän ja koulutuksen kesken toi-
mivan JOK:n mahdollistamiseksi ja oppimisympäristöjen sulautumiseksi yhteen, joita 
mm. SITRANn raporteissa mainitaan (SITRA 2019a, 31; SITRA 2019b,14).

Isoja haasteita on niissä vaatimuksissa, joita tulevaisuuden osaamisessa pidetään tärkei-
nä. Mistä saadaan rahoitusta esimerkiksi koulutukselle, joka kehittää aloitekykyä, vies-
tintätaitoja tai sosiaali- ja terveysalan asiakaspalvelutaitoja, joita mm. Kauppakamarin 
selvityksessä mainitaan. (Kauppakamari 2012, 4, 15 – 16). Jotta näihin koulutuksiin olisi 
tungosta, pitää nämä koulutustarpeet tiedostaa oikeasti työelämässä. Tällaiset koulutuk-
set tulee myös toteuttaa monialaisesti. Työnantajan lienee helpompi kustantaa koulu-
tuksia, joista on lyhyen tähtäimen hyötyä kuin koulutusta, josta hyötyy ehkä joku muukin 
työnantaja yksittäisen työntekijän jatkuvan koulutuksen pitkällä polulla. Kansantaloudel-
lisesti nuo pitkän aikavälin muutokset ovat merkityksellisiä.

Mistä saadaan rahoitusta esimerkiksi koulutukselle, joka kehittää aloitekykyä, viestintä-
taitoja tai sosiaali- ja terveysalan asiakaspalvelutaitoja?
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Maksullisuuden vaikutukset tavoitteiden saavuttamiseen

Yleisesti ottaen JOK:en maksullisuus nähtiin parantavan opiskelijoiden opiskelumotivaa-
tiota ja opintoihin sitoutumista. Vastaavasti maksullisuus nähtiin ongelmallisena erityises-
ti sote-alalla, jossa työnantajilla ei ole perinnettä kustantaa tai tukea henkilöstönsä kou-
lutusta toisin kuin muilla toimialoilla. Käytännön katsotaan ohjaavan sotealalla JOK:ten 
painottumista avoin AMK/yliopisto -koulutuksiin mahdollistaen sote-henkilöstölle edul-
lisemman väylän osallistua, ja samalla tarjoten koulutuksiin yksilöllisempiä sisältövali-
koimia. Myös ylempien ammattikorkeakoulu-tutkintojen (YAMK) suorittajien määrät li-
sääntyvät koko ajan ja erikoistumisopintojen ja YAMK:in suhde herättää hämmennystä. 
Voisivatko ne toimia niin, että erikoistumiskoulutukset (ERKO) olisivat osa ylempää ja 
suoritettaisiin avoimessa ammattikorkeakoulussa? Opiskelijan itse toimiessa maksajana, 
hänellä on myös mahdollisuus valita, mitä opiskelee. Mutta onko tämä se haluttu vastaus 
ns. ”työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin”?

Miksi ylipäänsä puhutaan ns. ”työelämän osaamistarpeista”, jos niiden kehittymistä tai 
niiden mukaisen osaamisen soveltamista koulutusten jälkeen työelämässä ei oikeasti ku-
kaan seuraa tai tue? Kiinnostavaa on, että maksajan puuttuminen on yleistä juuri sote-
alalla, missä ollaan tekemisissä ihmishenkeä ja elämää koskettavien seikkojen kanssa. 
Ristiriitaisesta tilanteesta huolimatta sote-ammattilaiset hakeutuvat erilaisiin jatkuvan 
oppimisen koulutuksiin varsin aktiivisesti. Mikä tämän mysteerin selittää?

Miksi ylipäänsä puhutaan ns. ”työelämän osaamistarpeista”, jos niiden kehittymistä tai 
niiden mukaisen osaamisen soveltamista koulutusten jälkeen työelämässä ei oikeasti 
kukaan seuraa tai tue?

Sisällöllisen koulutussuunnittelun lisäksi korkeakoulut ovat satsanneet runsaasti peda-
gogisiin uudistuksiin opetuksen joustavuuden ja koulutukseen osallistumisen mahdol-
listamiseksi. Mutta kysymykseksi nousee, saavutetaanko opiskelijoiden tai työelämän 
osaamistarpeen tavoitteet riittävässä määrin verkkokursseilla tai videoluentoja seuraa-
malla? Miten voisimme saada yhteismitalliset mittarit jatkuvan oppimisen koulutukseen 
osaamistarpeiden todellisen kehittymisen seuraamiselle ja osaamistason arvioimiselle? 
Kuka on se asiakas, jota pitäisi kuunnella – ja kuunnella missä asioissa JOK:iin liittyen?

Jatkuvan oppimisen koulutuksen kannustimet

Pitäisikö JOK:n rahoituksen ollakin muiden kuin työnantajan maksamaa? Mikäli maksaja 
on opiskelija itse, on hänelle taattava mahdollisuus saada tutkinto tai diplomi, joka an-
taa mahdollisuuksia myös urakehitykseen sisältäen myös positiiviseen palkkakehityksen. 
Tässä tarvitaan yhteistyötä sekä työntekijä- että työnantajajärjestöjen kanssa. Työttömien 
osalta taas haasteena on, kannattaako aika käyttää työpaikan etsimiseen puutteellisin 
osaamisin vai itsensä kehittämiseen kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi. Paremmasta 
osaamisesta kannattaa maksaa, ja viestin pitää olla selkeä.

Paremmasta osaamisesta kannattaa maksaa!
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Jotta eriarvoistumista voitaisiin vähentää jatkuvassa oppimisessa, on mietittävä uusia 
mahdollisuuksia kuten oppimissetelien käyttöä (SITRA 2019a, 38; OKM 2019, 44). Tällöin 
oppiminen ei olisi kiinni työsuhteesta. Oppimiseen tarvitaan joka tapauksessa kannusti-
mia. Jatkuva oppiminen on niin merkittävä asia, että rahoituspohjaa on syytä yksinker-
taistaa. Miten olisi koulutusveron luonteinen maksu niin yksityisille yrityksille, henkilöille 
kuin julkiselle sektorille kuten jo on liikenteessä, jätehuollossa, jne. Miten JOK:n rahoitta-
minen voi olla vähemmän merkityksellistä?

Kannustimia syntyy toki myös työpaikoilla. Jos pystymme siellä kasvamaan oppiviksi yh-
teisöiksi, joissa osaamista arvostetaan ja peräänkuulutetaan tavoitetta jatkuvan osaami-
sen kehittämisen kulttuurin edistämisestä, tehdään palvelus jatkuvalle oppimiselle. (OKM 
2019, 57). Pitäisikö nyt panostaa koulutuksiin, jotka tukisivat tätä tavoitetta työpaikoilla 
koulutusorganisaatiot mukaan lukien. Silloin kun oppivat organisaatiot kohtaavat yh-
teistyössä voisi olettaa, että yhteistyö on sujuvampaa ja yhteiset tavoitteet tiedostavaa. 
Jotta meillä olisi käsitys osaamistarpeista, on otettava käyttöön osaamiskartoitukset, joka 
mahdollisuutena mm. OKMn raportissa todetaan (OKM 2019,17). Joillakin aloilla on ole-
massa helppokäyttöisiä työkaluja oman osaamisen kartoittamiseen ja omien kehittymis-
tarpeiden tunnistamiseen (mm. Haaga-Helia). Tarvitsemme myös sosiaali- ja terveysalalle 
helppoja työkaluja osaamisen tunnistamiseen jatkuvan oppimisen polulle sekä oppijan, 
oppilaitoksen että työnantajien näkökulmasta.

Jos pystymme työpaikoilla kasvamaan oppiviksi yhteisöiksi, joissa osaamista arvoste-
taan ja peräänkuulutetaan tavoitetta jatkuvan osaamisen kehittämisen kulttuurin edis-
tämisestä, tehdään palvelus jatkuvalle oppimiselle.

Oma haasteensa työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyölle tuo osaamisen tun-
nistaminen pidemmissä koulutuksissa ja yksilöllisen oppimisen tuottaminen. Sosiaali- ja 
terveysalalla ei ole olemassa määrävälein tapahtuvaa osaamisen tsekkausta. Työelä-
mäyhteistyölle on siis valtavasti haasteita – mutta myös paljon käyttämättömiä mahdol-
lisuuksia.
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Vaasan ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä on SOTETIE -hankkeessa tar-
kasteltu jatkuvan oppimisen koulutusten tavoitteiden ja arvioinnin nykytilaa. Aineistoa on 
koottu korkeakouluille suunnatun kyselyn ja sote-alan osaamistavoitteita esiin tuovien 
julkaisujen, erikoistumiskoulutusten opetussuunnitelmien sekä verkossa julkaistujen kor-
keakoulujen jatkuvan oppimisen koulutusten tekstien avulla.

Tässä artikkelissa esitämme nykytilankartoituksen pohjalta joitakin suosituksia jatkuvan 
oppimisen koulutuksen kehittämiselle. Suositukset on jaettu viiteen teemaan: 1) käsitteet 
ja koulutusmuotojen selkeys, 2) koulutuksen sisältö, 3) koulutusarviointi, 4) työelämäyh-
teistyö ja osaamisen arviointi sekä 5) jatkuvan oppimisen koulutuksen opintopolku.

Käsitteet ja koulutusmuotojen selkeys

• Koulutuksista käytettäviin käsitteisiin pitää etsiä selkeyttä ja yhtenäisyyttä. Nykyinen 
sekamelska ei palvele eri osapuolia. Käsitteet elävät omaa elämäänsä ja ymmärretään 
eri tavalla.

• Toisaalta kyse ei ole vain käsitteistä. Myös koulutusta on yhdenmukaistettava, jotta ei 
tule päällekkäistä koulutusta. Mm. erikoistumisopintojen sisällyttäminen osaksi YAMK-
opintoja voisi olla järkevää, käyttää opiskelija sitä tutkintoon tai ei. Selkeys väylissä 
helpottaisi myös tiedottamista koulutuksista, ja viimemainitussa tapauksessa säästyisi 
pohdinnoilta voiko AHOToida vai ei.

• Kun otetaan uusia käsitteitä kuten diplomiopinnot, on niiden suhde entisiin käsitteisiin 
sovittava.

Koulutuksen sisältö

• Syytä paneutua siihen, miten monet dokumenteissa tärkeinä esiin nostetut geneeriset 
osaamiset saadaan elämään opetussuunnitelmissa.

• Tutorointia kannattaa kehittää jatkuvan koulutuksen lähtökohdista.
• Työelämässä olevat tarvitsevat tutorointia ja osaamisen arvioinnin menetelmiä pystyäk-

seen täydentämään osaamistaan tulevaisuusorientoituneesti ja pysyäkseen alalla.
• Painopistettä muutettava tulevaisuuden osaamiseen ja itsensä kehittämiseen silläkin 

uhalla, että nykyhetken osaamispainotukset jäävät vähemmälle.

Tarvitaan yhtenäinen alusta, mistä 
oppijat löytävät jatkuvan oppimisen 
koulutustarjonnan ja missä voi halu-
tessaan itse luoda oman opintopol-
kunsa.
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Koulutusarviointi

• Koulutusten arviointiin tulee kehittää systemaattisuutta, jotta eri osapuolet pystyvät 
arvioimaan koulutuksia suhteessa omiin tarpeisiinsa.

• Arvioinnin kokonaisuus on huomioitava sisältäen suunnittelun, toteutuksen ja koulu-
tuksen jälkeisen ajan. Näin saadaan sekä kehitettyä koulutuksia, että arvioitua todellis-
ta vaikuttavuutta.

• Korkeakoulujen autonomiasta huolimatta arviointikäytänteisiin on saatava yhteismital-
lisuutta mittareita kehittämällä.

• Tilanne johtaa vähitellen siihen suuntaan, että eri puolilla tehdään työtä irrallaan muista 
korkeakouluista, hyvät käytännöt eivät leviä ja resursseja haaskaantuu, emmekä tarvit-
se kymmeniä seurantajärjestelmiä.

• Yhtenäisiin kriteereihin pohjautuvilla arviointitiedoilla olisi merkitystä koulutusten ver-
tailtavuudelle mm. opiskelijoiden tai heidän työnantajiensa tehdessä valintoja koulu-
tusten suhteen.

• Erityisesti tarvitaan vaikuttavuuden arviointia. Vaikuttavuuden arvioinnille on korkea-
kouluissa hyvä tahtotila ja se on nyt syytä laittaa käytäntöön.

• Kannattaa kehittää välineitä, joilla opiskelija voi itsenäisesti arvioida osaamistaan ja sen 
kehittämistarpeita – joillakin aloilla helposti käytettäviä välineitä jo on.

• Opiskelun yhteydessä tapahtuvaa itsearviointia tulee koota ja hyödyntää.
• Tavoitteiden tulee olla realistisia ja yhtenäisiä suhteessa koulutuksen laajuuteen ja pää-

määrään. Nyt käsitteet kovin kirjavia tavoitteita esitettäessä ja sama koulutus voi olla 
eri sisältöinen riippuen järjestäjästä.

Työelämäyhteistyö ja osaamisen arviointi

• Jatkuvan oppimisen opinnot voidaan kytkeä tiiviimmin työelämän osaamistarpeisiin 
esim. osaamisen kartoittamisella. Näin voidaan lisätä työnantajien sitoutumista.

• Työntekijänä ja ihmisenä kehittyminen on jatkuvan oppimisen koulutuksen perusta, 
jollaisena sitä on syytä arvostaa.

• Työelämän koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistumisen tapoja 
on kehitettävä ja onnistuneet mallit(hyvät käytännöt) saatava jakoon kaikissa vaiheissa. 
Toistaiseksi siinä onnistutaan heikosti ja siksi opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa.

• Jokaisen korkeakoulun tulee kehittää omaa rooliaan työelämän uudistamisessa eikä 
ajautua talouden ehdoilla ajopuuksi.

• Sote-alalla osaamisen kehittymisestä kannattaa maksaa.
• Työelämän kehittämishankkeet tulee selkeästi kytkeä JOK:iin
• Jatkuvan oppimisen koulutusten tavoitteet tulee ilmaista siten, että tulokset on mitatta-

vissa yhteismitallisesti (mitä opiskelija saa, mitä työnantajat saavat). Tavoitteiden tulee 
olla selkeästi ilmaistuina sekä osaamistavoitteina että sisältökuvauksina.

• Jatkuvan oppimisen koulutusten tulee linkittyä kohderyhmään eli oppimista tavoittele-
van oppijan näkökulma tulee tuoda paremmin esille tavoitteiden asettelussa.

• Talouskysymykset ja eriarvoisuuden vähentäminen.
• Koulutuksia kannattaa yhdistää selkeiksi kokonaisuuksiksi taloudellisen kestävyyden 

näkökulmasta.
• Sote-alalla on lisättävä keskustelua koulutuksen rahoituksesta. Innokkaat opiskelijat 

maksavat nykyisellään omasta pussistaan, mutta hyöty koulutuksesta tulee monille 
osapuolille.
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• Opiskeluvalintojen pitäisi perustua työelämän ja yksilön omiin tarpeisiin, ei koulutuksen 
hintaan. Nyt seurataan rahoitusmalleja oppilaitoksissa, ja opiskelijat joutuvat seuraa-
maan omaa rahapussiaan.

• Erilaisten jatkuvan koulutuksen muotojen kesken on syytä vähentää eriarvoisuutta. 
Jopa erikoistumisopintojen hinnoissa on opiskelijoille tulevissa maksuissa isoja eroja. 
Toinen opintokokonaisuus voi olla ilmainen, toinen jopa 2000 euroa (4900€ lääkkeen-
määräämiskoulutus!).

• Huomiota pitäisi terästää työelämän ulkopuolella oleviin, koska heitä on sosiaali- ja 
terveysalalla paljon. Tämä edellyttää rahoituksen uudistamista.

JOK opintopolku

• Jatkuva koulutus on syytä nähdä sote-alalla lapsuudesta vanhuuteen, avoimena ja hou-
kuttelevana.

• Yhteistyötä jatkuvan koulutuksen osalta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken 
on lujitettava, jotta opintopolut selkeytyisivät käsitteistä lähtien.

• Pirstaloiminen erikoistumiskoulutuksiin ja avoin yo/amk -koulutuksiin voisi yhtenäis-
tää korkeakouludiplomikoulutuksiksi, joista diplomit selkeästi hyväksyttää osa yamk-
tutkintoon.

• Korkeakoulujen on järkevää markkinoida osaamiskartoituksia myös opintojen suunnit-
telun pohjaksi pidemmällä aikavälillä.

• Tarvitaan yhtenäinen alusta, mistä oppijat löytävät jatkuvan oppimisen koulutustarjon-
nan ja missä hän voi halutessaan itse luoda oman opintopolkunsa.

 

Kirjoittajat
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05 Kutsu osallistumaan sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimisen 
kehittämiseen korkea-asteella

Harkitsetko oman osaamisesi täydentämistä korkeakoulujen tarjoamilla opinnoilla tai 
oletko parhaillaan opintojen parissa?

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa SOTETIE-hankkeessa kartoitetaan tietoa 
korkea-asteen jatkuvan oppimisen opiskelun esteistä, mahdollisuuksista ja työelämäyh-
teyksistä. Kohderyhmänä ovat korkea-asteella sosiaali- ja terveysalalla opiskelevat sekä 
opintoja harkitsevat.

SOTETIE-hankkeessa tuotetaan sote-alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, 
joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta. Hankkeen tarkoituksena on 
luoda yhtenäinen malli koulutusten suunnitteluun, joustavaan toteutukseen ja arviointiin 
korkeakoulujen ja työelämän yhteistyönä. Tietoa hankkeesta löydät osoitteesta: https://
blogi.savonia.fi/sotetie/

Vaikuta osallistumalla nimettömänä keskusteluun kommentoimalla tätä aihetta (15.5.2020 
mennessä)

JA/TAI

vastaamalla kyselyyn viimeistään 15.5. linkin kautta tai kopioimalla se osoitekenttään:

Opinnoissa olevat: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/10360/lomake.html

Opintoja harkitsevat: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/10372/lomake.html

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä, eikä vastaajan identiteettiä ilmaista analyy-
sissä. Taustatiedot ovat ainoastaan tutkijan käytössä analyysiä varten.

https://blogi.savonia.fi/sotetie/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/
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– Jatkuvan oppimisen koulutusten esteet ja mahdollisuudet ja 
opiskelijoiden tuomat kehittämisideat

Mahdollisuuksien ja esteiden kirjoa

Korkea-asteen opinnoissa olevilla jatkuvan oppimisen esteitä ja mahdollistavia tekijöitä 
olivat oma fyysinen ja psyykkinen jaksaminen, talous ja työpaikan tuki sekä koulutuksen 
sisältö ja toteutus. Opiskelijan omaan jaksamiseen vaikuttaa henkilökohtainen perheti-
lanne. Perhe ja arjen aikatauluttaminen, oman ajankäytön suunnittelu ja priorisointi on 
haastavaa. Erityisesti koronatilanne on lisännyt monessa perheessä tarvetta lasten ko-
tikoulun ja -hoidon järjestämiseen. Tästä seurauksena on työrauhan häiriintyminen ja 
keskittymisen mahdottomuus. Lisäksi omat asenteet ja toimintamallit voivat olla esteitä 
opiskelulle. Puolison myötämielisyys ja kannustus sekä rauhallinen kotiympäristö mah-
dollistavat opintoja. Perheen ja lähipiirin tuki vaikuttavat ratkaisevasti opintoihin hakeu-
tumiseen. Sosiaali- ja terveysala on tyypillisesti naisvaltaista, joten opintoihin on mah-
dollista panostaa vasta lasten ollessa isompia tai muutettua kotoa. On tärkeää tarkastella 
omaa elämäntilannetta ja mahdollisesti raivata pois jotakin, jotta opiskelu mahdollistuu.

Perussairaudet, henkinen kuormittuvuus, stressinsieto ja palautuminen vaikuttavat 
omaan vointiin ja jaksamiseen. Lisäksi työelämän kiire ja hektisyys kuormittavat. Opin-
toihin ei ole aikaa panostaa tarpeeksi ja muun muassa kokopäivätöitä tekevillä opiskelu 
saattaa olla on tehotonta. Kiireen ja stressin keskellä aikatauluttaminen ja ajankäytön 
suunnittelu lisäävät jaksamista ja opiskelumotivaatiota.

Opiskelijat asettivat odotuksia niin työnantajalle, esimiehille, oppilaitoksille kuin 
oppijoille itselleenkin

Työpaikan tuella ja työelämäyhteistyöllä on merkittävä rooli jatkuvan oppimisen kehit-
tämisessä. Suurin osa jatkuvan oppimisen koulutuksista on maksullisia ja usein kalliita. 

Mitä ja miten
Tietoa jatkuvan oppimisen esteistä ja mahdollistavista tekijöistä korkea-asteella so-
siaali- ja terveysalalla opiskelevilta sähköisellä kyselyllä toukokuussa 2020. Samalla 
kysyimme opintojen antia omalle kasvulle ja kehitykselle sekä urakehitykselle ja mer-
kitystä omalle työyhteisölle.

Kuka vastasi
Kyselyyn vastasi 70 opiskelijaa, joista lähes kaikki olivat naisia.
Eniten vastaajia oli Satakunnasta, minkä lisäksi joka kymmenes vastaaja oli Pirkan-
maalta tai Pohjanmaalta. Loput vastaajista olivat Varsinais-Suomesta, Ahvenan-
maalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta, Noin puolet vastanneista suorittavat 
erikoistumisopintoja. Loput osallistuivat perustutkintoon tai ylempään AMK/maiste-
ritutkintoon johtavaan koulutukseen, AMK/yliopisto-opintoihin tai täydennyskoulu-
tukseen.
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Työnantaja ei välttämättä tue opintoja rahallisesti ja erityisesti sijaisten opiskelu tapahtuu 
pääosin omakustanteisesti. Työnantajan tulisi tukea jatkuvaa oppimista ja nähdä koulu-
tuksen merkitys työntekijän ammatillisuuden vahvistajana. Yksi keino on tukea koulutuk-
seen osallistumisesta työaikajärjestelyin. Taloudelliseen tilanteeseen ratkaisu voisi olla 
opiskelun mahdollistaminen työajalla työnantajan kustantamana. Työnantajan taloudel-
linen tuki voi olla maksullisen koulutuksen kustantamista joko kokonaan tai osittain ja/
tai koulutukseen osallistumiseen käytetyn ajan laskemisena työaikaan joka kokonaan tai 
osittain.

JOK-opinnot aloittava tarvitsee kaiken mahdollisen tuen myös työyhteisöltä. Koulutusten 
tavoitteissa mainitaan usein työelämälähtöisyys. Jos työyhteisön asenne jatkuvaan oppi-
miseen on kielteistä, tieto jää jakamatta ja hyödyt saamatta. Viime kädessä tästä kärsii 
potilas/asiakas. Työpaikoilla tulisi kannustaa ja mahdollistaa koulutusta säännöllisesti. 
Osa työajasta käytettäisiin opiskeluun, oppiminen olisi osa työtä. Työnantajien muka-
naoloa koulutuksessa kannatettiin. Jatkuvan koulutuksen pitäisi olla velvoitettua, vaikka 
omaa valintaa kiinnostuksen mukaan korostettaisiinkin. Tämä olisi tärkeää siksikin, että 
kaikki eivät ole halukkaita osaamisen päivittämiseen. Jatkuvan koulutuksen asenneilmas-
toon liittyen toivottiin muutosta. Itsensä kehittämisen pitäisi olla jokaisen oikeus.

Tarjonta ja tiedotus kuntoon

Jatkuvan oppimisen koulutuksessa merkittävänä tekijänä on opintojen tarjonta, sisältö 
ja toteutus. Opintojen sisältö ei aina vastaa opiskelijoiden odotuksia. Opetusmenetelmiä 
tulee uudistaa. Digitalisaation kehittymisestä ja sen tuomista vaihtoehdoista huolimat-
ta lähipäivät ja läsnäolopäivät koetaan etäpäiviä mielekkäämpinä. Opiskelijat kokevat 
opinnot usein joustamattomiksi, rakenteet kankeiksi ja vaihtoehtoisia, oppijalähtöisiä 
suoritustapoja olevan niukasti. Kurssin aloitus ja tehtävänanto tulee olla selkeitä. Lisäksi 
opettajan tietoteknisiä taitoja tulee vahvistaa. Myös vaihtoehtoisia suoritustapoja tulee 
pohtia. Tarjonnan odotetaan olevan tasaista ja monipuolista. Lisää odotettiin lyhyitä työ-
elämässä tarjottavia kursseja. Näistä voisi kerätä opintopisteitä vähitellen.

Opinnoista informoimista tulisi kehittää monipuolisesti. Tässä tiedotuksessa olisi 
tärkeää avata sitä, mihin opinnot tuovat lisämahdollisuuksia ja mitä opinnot konk-
reettisesti pitävät sisällään. Jatkokoulutusmahdollisuudet voisi olla esillä perusopin-
noissa kannustuksena. Tiedotusportaalissa olisi hyvä olla esiteltynä koulutusta ai-
healueittain.

Kirjoittajat:

Ulla Isosaari, HTT, yliopettaja, Vaasan ammattikorkeakouluTiina Järvelä
Tiina Järvelä, YTM HTM LTO,lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu
Tapio Myllymaa, KM SHO ESH SH, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Mikko Nieminen, SHYAMK TtK, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Anne Puska, TtM TTH lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu
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Osaamista, innostusta ja asenteiden muuttumista työyhteisössä

Jatkuvan oppimisen koulutuksessa olevat opiskelijat kuvaavat opintojen merkitystä työ-
yhteisölle, avaavat reaktioita työyhteisössä sekä merkitystä henkilökohtaisella tasolla.

Työhön koettu merkitys liittyi uuden osaamisen karttumiseen ja viemiseen työyhteisöön. 
Opiskelijoille karttui substanssiin liittyvää osaamista. Myös esimiestyön osaaminen ja 
työyhteisötaidot kehittyivät. Osaamisen koettiin tuottavan laadukkaampaa hoitoa, te-
hokkaampaa työskentelyä sekä kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijat kokivat saaneensa 
uutta tietoa ja he myös veivät sitä omiin työyhteisöihinsä. Tietoa myös koettiin vastaan-
otettavan hyvin. Uuden oppiminen vei uutta näkökulmaa ja ajattelua työyhteisöihin. 
Kehittämistä tapahtui erityisesti opinnäytetöiden ja kehittämistehtävien kautta. Koulut-
tautuminen oli vaikuttanut innostuksen lisääntymiseen ja asenteen muutosta opintoja 
kohtaan myös muissa työntekijöissä.

Luottamusta, kiinnostusta, odotuksia ja tsemppausta

Työyhteisön positiivisina reaktioina näkyi kiinnostus, luottamuksen kasvu, ihmettely, 
myönteinen asenne ja tukeminen. Koulutus oli aiheuttanut tunteen siitä, että opiskelijaan 
luotetaan työyhteisössä enemmän. Kiinnostus ja ihmettely on näkynyt kyselynä koulu-
tuksen sisällöstä sekä sen annista. Työyhteisön tuki ja myönteisyys ovat ilmenneet myön-
teisenä ja tukevana suhteutumisena sekä kannustuksena, tsemppauksena ja rohkaisuna. 
Työpaikoilla odotetaan, mitä koulutuksesta on tuomisina työhön.

Negatiivisia kokemuksia yllin kyllin

Kaikki eivät kokeneet, että vaikutusta koulutuksella olisi ollut lainkaan. Työnantajan ta-
holta ei ole oltu kiinnostuneita. Tämä on näkynyt mm. siten, että aikaa koulutuksesta ker-
tomiseen ei ole annettu eikä työyhteisössä mitenkään huomioitu. Koulutusta vastaavia 

Mitä ja miten
Tietoa jatkuvan oppimisen esteistä ja mahdollistavista tekijöistä korkea-asteella so-
siaali- ja terveysalalla opiskelevilta sähköisellä kyselyllä toukokuussa 2020. Samalla 
kysyimme opintojen antia omalle kasvulle ja kehitykselle sekä urakehitykselle ja mer-
kitystä omalle työyhteisölle.

Kuka vastasi
Kyselyyn vastasi 70 opiskelijaa, joista lähes kaikki olivat naisia.
Eniten vastaajia oli Satakunnasta, minkä lisäksi joka kymmenes vastaaja oli Pirkan-
maalta tai Pohjanmaalta. Loput vastaajista olivat Varsinais-Suomesta, Ahvenan-
maalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta, Noin puolet vastanneista suorittavat 
erikoistumisopintoja. Loput osallistuivat perustutkintoon tai ylempään AMK/maiste-
ritutkintoon johtavaan koulutukseen, AMK/yliopisto-opintoihin tai täydennyskoulu-
tukseen.
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tehtäviä ei myöskään ole järjestynyt. Vastaajat olivat kokeneet syyllistämistä poissaolois-
ta koulutuksen takia, ja sijaisjärjestelyt koettiin hankaliksi. He olivat kokeneet työnantajan 
negatiivisen asenteen, vaikka sitä ei ole suoraan ilmaistu. Työyhteisöissä on koettu myös 
hämmennystä, kadehtimista ja muutosvastarintaa. Innostusta uusista tiedoista ja taidois-
ta on ollut, mutta niiden hyödyntämiseen ei olla valmiita.

Merkitys työyhteisölle syntyy niin yksilön kehityksen myötä kuin urakehityksen mahdol-
lisuuksista. Sopivasti haastetta tarjoava työ mahdollistaa usein miten tehokkaamman, 
sitoutuneemman ja paremmin työssä jaksavan ihmisen olemassaolon kuin liian vähän 
haastetta tarjoava työ. Puhumattakaan liiallisesta haasteesta, joka saattaa syntyä siitä, 
että työn vaatimustaso nousee, mutta jatkuvan oppimisen kautta ei mahdollisteta ih-
misen kasvua työn tasolle. Tässä haaste nykyajan työpaikoille -satsaus koulutuksiin etu-
painotteisesti näkyy taatusti työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvuna tulevaisuudessa. 
Työhyvinvointi on yksi tuotantotekijä, joten kun työn sujuvuus paranee, myös tuottavuus 
kasvaa. (Kesti 2012.)

Potkua kasvulle ja urakehitykselle

Opiskelijoiden mielissä jatkuvan oppimisen koulutusten koetaan mahdollistavan monia 
asioita itsensä kehittämisen ja kasvun saralla. Opintojen antia itselle kuvatessa opiske-
lijat nostivat esiin tiedon ja osaamisen kasvun, ajatusten avartumisen, työhyvinvoinnin 
paranemisen, Läpileikkaavana antina nähtiin ammatillisen kasvun lisäksi ihmisenä kasva-
minen. Nämä kaikki yhdessä säteilevät voimaa ympäri työyhteisöä ja saavat yksilöt loista-
maan. Urakehityksen merkitys näkyi lähes kaikissa vastauksissa. Innostus jatkaa opiskelua 
oli myös herännyt joillakin.

Arvostuksen nousua työmarkkinoilla sekä muiden että omissa silmissä

Henkilökohtaisella tasolla vastaajat kokivat arvostuksen nousua sekä työyhteisössä että 
asiakkaiden taholta. Myös omien urasuunnitelmien kannalta koulutus koettiin myöntei-
senä. Joillekin kouluttautuminen oli edellytys oman työn tekemiseen. Sen avulla oli mah-
dollisuus saada lisää kohdennettuja töitä ja vakinaisuuksia. Maininta oli myös siitä, että 
koulutus on antanut ennen kaikkea itselle paljon.
Opintojen antia urakehityksen kannalta pohtiessa opiskelijat nimesivät urakehityksen 
nykyisessä työssä, arvon nousun työmarkkinoilla. Osalla työpaikka oli vaihtunut ja työ 
oli muuttunut. Osa oli myös saanut verkostoja. Monet tuntevat oman paikan löytyneen.

Rohkeita ja hyvinvoivia kehittäjiä, joiden silmät ovat auenneet

Opiskelijat ovat kokeneet kehittämisvalmiuksien sekä työyhteisövalmiuksien lisääntymi-
sen. He ovat saaneet rohkeutta sekä kriittistä ajattelua, rohkeuden ja varmuuden lisään-
tymistä. Koulutus on lisännyt hyvinvointia ja nautintoa työssä. Osaamisen tarve suhteessa 
työn vaativuuteen on auennut.

”Työ on niin vastuullista ja kuormittavaa, että hämmästyttää, miten vähäisellä kou-
lutuksella sellaiseen voi päästää ihmisen”
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”Oman osaamisen laajentuminen tuo työhön mielekkyyttä, sisältöä, uutta näkökul-
maa, mahdollistaa vastuullisemman ja mielekkään työn”

Yhteenvetoa ja pohdintaa

Opiskelijoilla on odotuksia jatkuvan oppimisen koulutusten suhteen. Heistä monet halu-
avat mielekkäämpiin töihin ja uskovat opiskelun mahdollistavan tätä. Tasa-arvon näkö-
kulmasta tulee ajatelleeksi niitä monia vaikeassa työtilanteessa ja ei-mielekkäässä työs-
sä ilman taloudellisia ja aikaresursseja olevia. Moni käyttää opiskelua väylänä hakeutua 
mielekkääseen työhön. Tämä tulos alleviivaa huolta opiskelijoiden maksuista. Kaikilla ei 
ole mahdollisuutta sijoittaa rahaa opintoihin. Toiveet työpaikan suhteen eivät ole tuu-
lesta temmattuja, sillä osalla isotkin muutokset ovat mahdollistuneet. Hyvä työpaikka, 
joka tukee opintoja mahdollistaa myös urakehityksen opintojen kautta. Tässä kyselyssä 
suhde työpaikkaan näyttäytyy tämän kysymyksen osalta monella varsin myönteisenä, 
vaikka kielteistäkin suhtautumista on runsaasti. Työpaikat eroavat toisistaan varsin paljon 
ja tämä saattaa herättää monenlaista prosessia opiskelijaryhmien sisällä. Verkostoitumis-
ta kannattaa nostaa enemmän esille. Opettajina toimivat näemme tämän välillä varsin 
vahvasti ja sitä on syytä tukea.

Opiskelijat kokevat kasvaneensa monella tavalla. Opiskeluprosessi näyttäytyy vahvana, 
voi sanoa, että opiskelija ei ole entisensä. Tieto ja osaaminen ovat lisääntyneet sekä ajat-
telu on kehittynyt. Kriittisyys omaa työtä ja työpaikkaa kohtaan on lisääntynyt, vähäisenä 
ei voi pitää myöskään oman hyvinvoinnin ja työn antaman nautinnon lisääntymistä. Voisi 
ajatella heidän olevan työyhteisössään vahvempia vaikuttajia rohkeuden ja työyhteisö-
valmiuksien lisääntyessä. Näin he saavat ideoitaan läpi tehokkaammin.

Toivottavasti Sotetie –hanke pystyy edistämään opiskelijoiden tasa-arvoa niin, että opis-
kelumyönteisyys lisääntyy niilläkin työpaikoilla, joilla asenteet opiskeluun nyt ovat oppi-
misen hyödyntämistä haittaavia. Paneutuminen tiedotukseen tapoihin ja sisältöön, joka 
tulee tässäkin kyselyssä esiin, auttanee koulutusten merkityksen hahmottamista työpai-
koilla. Opiskelijoiden vastauksista paistaa esiin se, että he tietävät opiskelun jälkeen jota-
kin siitä mitä eivät tiedä ja osalla tämä edistää halua jatkaa opintoja.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.
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08 Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman 
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Mitä ja miten?

Teemahaastattelut:
• Opettajan kokemukset opiskelijoiden välittämistä tarinoista
• Opettajana jatkuvan oppimisen koulutuksissa
• Ehdotukset opetuksen kehittämiselle, uudet ideat
• Työelämäyhteistyö opettajan näkökulmasta
• Vapaa sana

Haastateltiin 11 pitkien (vuosi tai yli) koulutusten opettajaa, joilla vastuuopettajan koke-
muksia oli pääosin erikoistumisopinnoista.

Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa

Mukanaolo jatkuvan oppimisen koulutuksissa antaa opettajille kehittymismahdollisuuk-
sia, vertaistukea sekä kentän tuttuutta.

Haasteena opettajat kokivat opettajan työyhteisöön liittyvät asiat kuten perehdytyksen 
puutteet, työn pirstaleisuuden ja työkuorman epätasaisuuden. Lisäksi koetaan syyllisyyttä 
voimavarojen riittävyydestä perusopetukseen. Opettajat ovat huolissaan myös oman jat-
kuvan koulutuksen puutteista. Opettajan olisi päästävä myös itse koulutukseen ja nykyi-
sellään opettajat käyttävät omaa aikaansa itsensä kehittämiseen. Se, toteutuuko opetus 
lopulta lainkaan, tuo epävarmuutta koulutuksen suunnitteluun. Aloittavien määrä selviää 
toisinaan myöhään ja määrittää jatkon. Verkostoyhteistyö on antoisaa ja todellinen rik-
kaus mutta toisinaan myös haaste. Yhdessä suunniteltu rajoittaa joustoa ja toteutukseen 
sisäänpääsyä.

Mukanaolo jatkuvan oppimisen koulutuksissa asettaa opettajille vaatimuksia ja mahdol-
lisuuksia suhteessa menetelmien hallintaan kuten digiosaamiseen, simulaatio-opetuk-
seen ja etäopetusmateriaalien kehittämiseen. Opetuksessa ollaan tekemisissä työelämää 
nähneiden henkilöiden kanssa. Haasteeksi nousee, miten kyetään hyödyntämään näiden 
opiskelijoiden kokemuksia. Pitäisi pyrkiä toisilta oppimiseen, tasavertaiseen vuorovaiku-
tukseen, kokemuksen haastamiseen ja opettajan pitäisi hallita sisältöä. Opiskelijoiden 
osaaminen myös haastaa opettajan osaamisen.

“Työelämässä tapahtuu tosi paljon ja meidän tulisi olla etukenossa ja uusimman 
tiedon osaajia”

Työelämäyhteistyö opettajien kokemana

Työelämäyhteistyön opettajat kokivat tapahtuvan hyvin vahvasti opiskelijoiden kautta. 
Monet olivat sitä mieltä, että muuten sitä ei olisi lainkaan. He kokivat myös työelämäyh-
teistyön olevan ylätason yhteistyötä. Työelämä ja koulutus eivät kohtaa, vaan puhuvat 
toistensa ohi ja tekevät näennäisyhteistyötä. Dialogia haittaa kiire ja koulutusmyöntei-
syyden vaihtelu sekä resurssien niukkuus yhteistyölle.
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Opettajien ehdotukset opetuksen kehittämiselle

Opettajien ehdotuksista opetuksen kehittämiselle muodostui kolme kokonaisuutta:

1. Opiskelijoiden näkeminen voimavarana
2. Opetuksen suunnittelun kehittäminen
3. Yhteistyön monipuolistaminen kentän kanssa

Opettajat näkevät opiskelijat tasavertaisina partnereina, joiden osaaminen tulee hyödyn-
tää opetuksessa. Opiskelijoiden ääni tulisi ottaa mukaan suunnitteluun, opiskelijoita tulisi 
tukea muutosagentteina ja hyödyntää benchmarkkausta toisten työpaikoilla. Tuntuu sil-
tä, että turvattomuutta on molemmilla, sekä opiskelijoilla että opettajilla. Turvallisuus on 
niin keskeinen asia oppimisen kannalta, että tästä pitää olla huolissaan.

“Joitain asioita tehdään juosten, se ei ole koskaan hyvä”

Opetuksen suunnittelun kehittämisen pitäisi olla joustavaa, opiskelijan kuorma pitäisi 
suunnitella sopivaksi ja pitkiä koulutuksia pitäisi paloitella sopiviksi. Jatkuvan koulutuk-
sen opinnoissa elää mukana epävarmuustekijöitä; toteutuuko koulutus, kuka ja ketkä 
siellä opettavat, saadaanko tuo opittu elämään työelämässä, miten saadaan ryhmän kes-
ken osaaminen jakautumaan ja hallitsenko erilaisia uusia järjestelmiä ja menetelmiä.

“Korkeakoulujen työn suunnittelu on jäykkää, kun suunnitellaan ja lukitaan tunnit-
kin. Pidetään kaksin käsin kiinni omasta tekemisestä… pitäisi löytyä myös luovuutta, 
luovuus ja ideointi vaatii aikaa”

Opettajien työelämäyhteyksissä näyttäisi olevan keskeisenä osana kokemusten saami-
nen opiskelijoiden kautta. Tämä on oppilaitoksen kuplaa rikkova elementti, jonka kaut-
ta opettaja pääsee hengittämään työelämän todellisuutta kaikkine raadollisuuksineen 
ja uusine juttuineen. Voimat kannattaisi yhdistää ja vaikuttaa jatkuvaan koulutukseen 
kohdistuviin asenteisiin. Opettajien näkemyksen mukaan yhteistyötä tulisi tehdä sekä 
toteutuksen että markkinoinnin suhteen.

“Koulutusorganisaatiot ja työelämän organisaatiot menneet kauemmaksi vinhaa 
vauhtia”

Verkostot ovat sekä voimavara että rajoite

Opettajille valtakunnalliset verkostot ovat tärkeitä, mutta yhteistyö isoissa verkostoissa 
saattaa myös rajoittaa ja määritellä toteutusta liikaakin. Yhteistyö lisää joka tapauksessa 
monialaista näkemystä.

“Tykkään siitä, että saanut kollegoja muista ammattikorkeakouluista ne on tullut 
tutuiksi ja jakaa sitä omaa pähkäilyä ni se on tosi kiva”

“Tää ei oo niin ketterä kuin jos vedät yksin. Kun yksin veti, niin ne ratkaisut sai tehdä 
itse. Jos ei toimi tai on liian raskas niin voit muuttaa”
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Huolta jaksamisesta

Haastattelut nostavat esiin kysymykset niin opettajien kuin opiskelijoidenkin jaksami-
sesta. Kummankin työkuorma näyttäytyy huolestuttavana. Kiireinen opettajan työ johtaa 
yllätyksiin ja toisinaan opettajat joutuvat huonosti perehdytettyinä kohtaamaan osaavat 
opiskelijat. Toisaalta koulutus jää kesken, ellei tukea saa opettajalta. Opettajat näkevät 
yksilöllisen tuen ja palautteen merkityksen. He näkevät opiskelijoiden tuen tarpeen ja sitä 
heiltä odotetaan. Opettajat kokevat ryhmän vaativana.

“Vaatimustaso on aika kova, maksullista niin oikeuskin vaatia, opettajana pitää val-
mistautua ja olla kartalla”

“Pitää valmistautua tosi hyvin. Se on mahdollisuus ja haaste”

“Antaa potkun pitää itseään ajan tasalla ja mieluummin etukenossa miltä näyttää 
siellä eteenpäin ja mitä mahdollisesti tulossa…”

“Kyllä sieltä aika rankkaa tarinaa tulee tämänhetkisistä työtilanteista”

Jatkuvassa koulutuksessa opettaja pysyy ajan tasalla, haasteita riittää mutta on lupa olla 
armollinen.

“Ei tarttekaan pärjätä opiskelijoiden kokemukselle”

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.
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09 Mukana ollaan, mutta yhteistyötä tarvitaan lisää 
– työelämän näkökulmaa työnantajan sanoin

I Mahdollisuudet ja haasteet

Haasteina koettiin olevan raha ja muut resurssit, tulevaisuuden epävarmuus, kouluttaja-
tahojen määrä, oma sisäisesti järjestetty koulutus ja se miten osaaminen saadaan vietyä 
käytännön työhön.

Hyötyä kyllä, mutta niukasti resursseja

Kaikkien työelämän edustajien mukaan täydennyskoulutuksesta oli monenlaista hyötyä. 
Kuitenkin osa haastateltavista kertoi, että tällä hetkellä taloudellisten resurssien takia 
koulutukseen ei ole kaikilla mahdollisuutta osallistua ja esimerkiksi menetelmäkoulu-
tuksiin pääsee vain osa halukkaista työntekijöistä. Toisaalta haastatteluissa tuli ilmi, että 
organisaatioissa on olemassa koulutusmyönteisyyttä. Henkilökuntaa koulutetaan paljon. 
Rahaa täytyy miettiä, mutta osalla organisaatioista on paremmat mahdollisuudet kuin 
toisilla. Lisäksi työntekijöitä myös kannustetaan hakeutumaan koulutukseen.

Pandemiatilanteesta johtuen hyödynnetään webinaareja, joka osaltaan koettiin posi-
tiivisena, koska aika- ja matkustusresursseja säästyi. Koulutusmyönteisyyttä osoitti se, 
että on työajalla mahdollista tehdä myös pitkiä koulutuksia ja niihin osallistuvia tuetaan 
antamalla lähipäiviä ja työaikaa. Työnantajat kokivat myös tärkeäksi, että henkilökunta 
on ajan tasalla ja heillä on viimeisin tietotaito. Lisäksi koulutus motivoi henkilökuntaa, 

Mitä ja miten

Teemahaastattelu ja analyysi

Keitä haastateltiin

Viisi työnantajan edustajaa eri sektoreilta: julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sek-
torilta.

Teemat jatkuvaan koulutukseen liittyen

Odotukset

Mahdollisuudet

Toteutunut yhteistyö korkeakoulujen kanssa

Ehdotukset

Haasteet omassa organisaatiossa

Tässä blogissa kuvataan haastateltujen työelämäedustajien näkemyksiä jatkuvan op-
pimisen koulutuksen mahdollisuuksista ja haasteista sekä ehdotuksia yhteistyölle.
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lisää kiinnostusta omaa alaa kohtaan ja sitouttaa henkilökuntaa. Taitava ja innovatiivinen 
henkilökunta koettiin välttämättömänä organisaation voimavarana. Valmistuvien eri ta-
solla olevien valmiuksien koettiin asettavan haasteita täydennyskoulutuksen sisältöjen 
toteuttamiselle.

“Täydennyskoulutuksesta on monenlaista hyötyä, mutta silti perustyössä ihmettelee 
sitä, miten eri tasolla osaaminen työelämään valmistuneilla on.”

Juurruttamisen haaste tiedossa

Jatkuvan oppimisen koulutukseen osallistuminen tuotti lisäosaamista henkilökunnalle 
ja sitä kautta koko organisaatiolle, mutta toimintatapojen käytäntöön juurruttaminen 
koettiin vaikeaksi. Työnantajan edustajat näkivät myös, että heidän pitäisi sitoutua kou-
lutuksiin paremmin. Jos koulutuksissa luodaan uutta, niin toimintatavat ja menetelmät 
pitää ottaa työelämässä käyttöön oikeasti. Yksittäisten koulutusten hyöty jää vähäiseksi. 
Ja toisaalta pitkät koulutukset maksavat ja vievät useiden henkilöiden keskimääräiset 
koulutusmäärärahat. Näiden henkilöiden jäänti työnantajan palvelukseen ei ole koskaan 
varmaa.

“Usein koulutuspäivät ovat sellaista, että siellä työntekijät ihmettelevät miten muu-
alla toimitaan, ja verrataan omaa käytäntöä muihin”

“Muutosagentteja tarvitaan työyhteisötasolla”

“Tiedon kumuloitumiseen pitäisi kiinnittää huomiota ja kannustaa ja hyödynnettäi-
siin yhteistä osaamista, jota on kertynyt”

Tulevaisuuden epävarmuutta

Pitkiin koulutuksiin sitoutuminen on työnantajan näkökulmasta vaikeaa. Esimerkiksi 
järjestöpuolella osa työntekijöistä oli määräaikaisia hanketyöntekijöitä. Järjestöpuolella 
epävarmuutta lisäsi se, että järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaaminen on talo-
udellisesti epävarmaa. Työelämän edustajat kokivat haasteeksi arvopohjaisen työn kil-
pailuttamisen sekä sen, kuinka järjestöt pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan palveluita 
isojen organisaatioiden rinnalla.

“Kun kuntayhtymät kilpailuttavat palveluita, ne ovat isoja palvelukokonaisuuksia, 
jollaisten tuottamiseen ei järjestöillä ole mahdollisuuksia.”

Itse järjestetty ja yksityisten yritysten järjestämä koulutus haastaa oppilaitosten jär-
jestämän

Nykyisellään työelämän rooli kouluttajana on kasvanut. Oma henkilökunta kouluttaa or-
ganisaation sisäisesti. Organisaatioissa on paljon työntekijöitä, jotka ovat käyneet eri-
laisia koulutuksia, mm. kouluttajakoulutuksia. Myös kokemusasiantuntijoita käytetään 
kuten korkeakouluissa. Organisaation sisäistä koulutusta kehitetään vastaamaan henki-
lökunnan osaamistarvetta saadun palautteen mukaisesti.
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Yksityiset organisaatiot markkinoivat koulutuksiaan tehokkaasti ja ne ovat räätälöityjä. 
Korkeakoulujen tarjonnasta niitä ei aina löydy. Koulutusten tarpeeseen liittyy ulkoisia 
paineita.

“Räätälöityjä koulutuksia ensin katsottiin oliko jossain valmiita paketteja, ei sem-
moisia löytynyt joskus olleita kyllä löytyi”

“Kunta edellyttää palveluntuottajilta tiettyä osaamista ja nyt sitä koulutusta täytyisi 
saada ostettua jostain.”

Osaamisen arvioinnissa haastetta

Osaamisen arviointia tehdään vähän ja se ei ole systemaattista. Koulutus lähtee usein 
työntekijän aktiivisuudesta. Henkilöt kehittävät omaa osaamistaan eivätkä välttämättä 
jää samaan työpaikkaan.

“Tietenkin harmi on, että osa täydennyskoulutuksen hankkineista siirtyy toiseen 
työhön.”

“Osaamisen kehittymien suunnitelmat ovat käytössä työnantajalla, mutta tietääk-
seni osaamista ei arvioida systemaattisesti eikä yksilötasolla. On työntekijän omasta 
aktiivisuudesta kiinni miten tuo osaamistaan työnantajalle tietoon tai päivittää sitä”

Organisaatioissa osaamisen jakamisen pitäisi olla avointa ja koulutuksen perustua osaa-
mistarpeiden arvioinnille.

II Työelämän odotuksia ja ehdotuksia yhteistyölle

Työelämän edustajien odotukset kohdistuivat pääosin koulutukseen ja koulutustarjon-
taan sekä yhteistyöhön.

Tietoa koulutuksista ja kohdennettua tarjontaa

Kentällä oli toiveena parempaa ja helposti löytyvää tietoa järjestettävistä jatkuvan oppi-
misen koulutuksista. Lisäksi toiveena oli kohdennettua koulutustarjontaa. He toivoivat 
muun muassa menetelmäkoulutuksia, joista olisi tosiasiallista hyötyä työssä oleville.

“Koulutuksen pitäisi olla kohdennettua, muuten se on tilkkutäkki.”

Organisaatiot olivat valmiita jopa paikallisesti ostamaan kohdennettua koulutusta. Kou-
lutus tulisi räätälöidä erityisen tarpeen mukaan. Spesifi osaaminen vaatii tarkoin suunni-
tellun koulutuksen, joka on työelämälähtöistä. Koulutuksen on tuotava lisäresurssia hen-
kilökunnalle ja hyödyttävän koko työyhteisöä. Odotuksena on, että opitut asiat saadaan 
heti organisaation käyttöön.
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Sujuvia toteutuksia

Järjestettävän koulutuksen tulee olla paitsi kohdennettua, myös käytännössä sujuvasti 
toteutettavissa. Työelämän edustajien toiveena ovat lyhyet koulutukset ja parin kolmen 
päivän mittaisista oltaisiin kiinnostuneita. Koulutukselta odotetaan, että aikataulut ovat 
toimivia ja joustavia. Etäosallistuminen ja nauhoitetut luennot lisäävät monelle mahdol-
lisuuksia osallistua. Lisäarvoa tuo, mikäli koulutuksen voi toteuttaa käytännössä omalla 
työpaikalla. Myös hankkeiden kautta syntyy sujuvaa koulutusyhteistyötä.

Kouluttajalla on oltava osaamista

Jatkuvan oppisen kouluttajalta odotetaan omaa vahvaa osaamista, jotta voi kouluttaa 
kentän väkeä. On kokemus, että aina on saatu koulutusta, kun sitä on pyydetty. Osaan on 
oltu tyytyväisiä ja osaan ei. Kaikki ei ole ollut sitä mitä tilattiin tai odotettiin. Täydennys-
koulutukselta odotetaan ajankohtaisinta tutkimustietoa ja työkaluja työhön. On tärkeää, 
että henkilökunta on ajan tasalla ja myös heillä on viimeisin tietotaito asioista.

“Osallistujat olivat osin korkeasti koulutettuja, maistereita. Kaikki ei matsannut tar-
peeseen, siihen mitä olisi haluttu. Osallistujat ovat koulutettuja ja tarve on korkea-
tasoiseen koulutukseen.”

Oppilaitosten aktiivisuutta

Työnantajan tulee olla kiinnostunut henkilökunnan jatkuvasta oppimisesta, mutta työelä-
mä odottaa, että myös oppilaitosten tulisi aktiivisesti tunnistaa työelämän tarpeet. Nii-
den tulee olla ajan hermolla ja herkällä mielellä, tietää mitä maailmalla ja yhteiskunnas-
sa tapahtuu. Tarvitaan hiljaisten signaalien tunnistamista ja niihin liittyvien tapahtumien 
vastaamiseen liittyvää koulutusta. Oppilaitosten tulee reagoida viimeistään, kun merkit 
realisoituvat.

“Oppilaitoksen pitäisi olla aktiivinen, jokin täky, että lähtis mukaan”

Yhteistä tekemistä

Odotuksena on, että yhteistyöfoorumeita ja yhteistyötä työelämän ja koulutuksen järjes-
täjän kesken tulisi olla enemmän ja voitaisiin olla aktiivisempia tässä.

“On ollut tosi vähän yhteistä koulutusta ja yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen 
välillä tulisi olla enemmän.”

Työelämään tarvitaan osaamista ja tämän mahdollistamiseksi yhteistyömahdollisuuksia 
korkeakoulujen ja työelämän kesken tulee kehittää ja yhdessä pohtia miten koulutus-
tarjonta pystyy vastaamaan kentän haasteisiin. Opettajien osallistumisen opiskelijoiden 
ohjaamiseen ja muut olemassa olevat kontaktit antavat mahdollisuuksia.

“Yhteistyöpalavereita tulisi järjestää ja miettiä miten yhteistyötä voitaisiin kehittää.“
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“Mahdollisuuksia on, kun vain keksitään mitä voidaan yhdessä tehdä”

Jatkuvan oppimisen koulutuksia ja ostoja tulisi paitsi järjestää, niin myös ostaa yhteis-
työssä. Tämä palvelisi pieniä organisaatioita.

Yhteenvetoa

Oppilaitokset elävät kilpailutilanteessa. Niitä haastavat yksityiset koulutuksen tarjoajat 
ja työelämässä olevat osaajat, joiden osaamista työnantajat käyttävät muiden koulutuk-
seen taloudellisesti kestävällä tavalla. Juurruttaminenhan on haaste, joka tässä toteutuu. 
Samalla oppilaitokset näyttäytyvät passiivisina oman tarjontansa kanssa. Voimat yhdistä-
en voisi syntyä koulutusta laadukkaasti ja tehokkaasti. Työelämäedustajien haastattelut 
vahvistavat yhteistyön lisäämisen tarvetta, opettajien osaamisesta huolehtimisen tarvetta 
ja tiedotusta. Koulutusten tiedotus ja suunnittelu kannattaisi yhdistää niihin olemassa 
oleviin luonnollisiin kontakteihin kuten kliiniseen ohjaukseen, opinnäytetyötä koskeviin 
neuvotteluihin ja hankeyhteistyöhön.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Kirjoittajat:

Tiina Järvelä Vaasan ammattikorkeakoulu
Tapio Myllymaa Satakunnan ammattikorkeakoulu
Mikko Nieminen Satakunnan ammattikorkeakoulu
Anne Puska Vaasan ammattikorkeakoulu

Lyhyt viesti oppilaitoksille

PIDÄ HUOLTA KOULUTTAJIEN OSAAMISESTA!

PYSY AJANTASALLA, KUUNTELE HILJAISIA SIGNAALEJA JA TOIMI 
ETUKENOSSA

TEE KOULUTUKSIA YHTEISTYÖSSÄ KENTÄN KANSSA. HEILLÄ ON 
MONESTI PAREMPAA OSAAMISTA JA JUURRUTTAMINEN ON HEL-

POMPAA! VOIVAT MYÖS TOIMIA KOULUTTAJINA

TEE KOULUTUKSIA YHDESSÄ TYÖELÄMÄN KANSSA

TIEDOTA
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10 Tarpeellisia näkökulmia koulutukseen hakeutumiseen arvioimalla 
osaamisen vaikutuksia – reaktioita, oppimista, käyttäytymisen 
muutosta ja käytännön tuloksia eri tahojen näkökulmasta

Työyhteisöissä pohditaan koulutusvalintoja niin yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta 
kuin organisaation osaamistarpeiden näkökulmasta. Myös koulutusorganisaatiot halua-
vat kehittää koulutustarjontaa mahdollisimman hyvin vastaamaan sekä yksilöiden että 
organisaatioiden tavoitteisiin. Koulutusten vaikutuksia on tärkeää arvioida näistä kaikista 
näkökulmista, jotta varmistutaan tarkoituksenmukaisesta koulutustarjonnasta. Yksi usein 
käytetty malli on Kirkpatrick’in (1954) Sote -alan koulutuksien vaikutuksia arvioitaessa. 
Tässä blogissa sen hyödyntämistä pyritään esittelemään siten, että jokainen näkökulma 
koulutusten vaikuttavuuteen otetaan huomioon eri toimijoiden näkökulmasta. (Turnbow 
& Zeidman-Karpinski 2016; Kirkpatrick 1954.)

Koulutukseen hakeutujan näkökulma

Koulutukseen hakeutujan reaktiot, kokemukset koulutuksesta ja asiakastyytyväisyys an-
tavat arvokasta tietoa koulutukseen hakeutumisessa. On tärkeä tietää mitä opiskelija 
kokee oppineensa, miten taidot ovat kehittyneet ja miten opiskelu on vaikuttanut innos-
tukseen jatkuvaa oppimista kohtaan. Sen lisäksi koulutukseen hakeutujan näkökulmasta 
kiinnostavaa on tarkastella, miten oppi on siirtynyt käytäntöön ja miten se on vaikuttanut 
omaan kasvuun ja kehitykseen. Tätä näkökulmaa tukee myös se, että millaista palautetta 
kouluttautuja on saanut työssään?

Figure 1 – Kirkpatrick’s Four Levels & Library Instruction

Are learners information literate as a 
result?

What do learners apply in practice?

What have learners learned?

How satisfied are learners 
with the lesson?

Lähde: Turnbow, D., & Zeidman-Karpinski, A. (2016).
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Työnantajan ja organisaation edustajan näkökulma

Työelämän ja organisaatioiden edustajien kokemukset koulutuksesta sekä heidän tyyty-
väisyytensä siihen ovat tärkeitä indikaattoreita, kun koulutuksen onnistumista mitataan 
ja arvioidaan. Mitä organisaatio oppinut, miten organisaatio on hyötynyt ja miten orga-
nisaatio aikoo hyödyntää uuden oppimista. Käytännön kannalta tärkeätä on, miten uusi 
oppi on kasvattanut osaamista organisaatiossa sekä miten se on muuttanut organisaa-
tion toimintaa.

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Koulutuksen kehittämistarpeiden huomioiminen on koulutuksen järjestäjän näkökul-
masta tärkeää. Kouluttajataho voi analysoida palautteita, joita on kerätty ja arvioida 
toimintaansa niiden perustellaan pohtien, miten on kehittynyt koulutuksen järjestäjänä. 
Koulutuksen järjestäjä voi arvioida myös millaista kehitystä on tapahtunut konkreettisissa 
opetusmenetelmissä ja onko resursointia tarpeen muuttaa. Se voi hyödyntää koottuja 
selvityksiä ja kokemuksia muutoksista opetuksessa ja opiskelijoiden osaamisessa sekä 
siinä, miten saavutettu osaaminen soveltuu käytäntöön vietäväksi. Tärkeintä tässä kai-
kessa on takaisinkytkentä opiskelijoiden osaamiseen ja organisaatioiden osaamisen kas-
vuun, jotta vuoropuhelussa koulutustarjonta kehittyy jatkuvasti.

Pohdintaa ja ehdotuksia

Kaiken tiedon keräämisen taustalla on erilaisia palautejärjestelmiä, joiden avulla kehit-
tymisen paikat hahmotetaan. Samalla palautteen keruun menetelmällä ei useinkaan ole 
mahdollista saada erilaista tietoa eri toimijoiden näkökulmasta. Esimerkiksi koulutuk-
seen hakeutujan näkökulmasta nopean ja suoran, moderoimattoman palautteen keruu 
saattaa olla nopein ja paras tapa kerätä palautetta. Se mahdollistaa palautteen runsaan 
saamisen sekä nopean analysoinnin. Palautteen keruuseen suunnitellut työkalut antavat 
usein datan reaaliaikaisena ja analysoituna palautteen kerääjän käyttöön. Tällöin saadaan 
hyvä käsitys koulutukseen osallistujan reaktioista koulutukseen sekä kokemustietoa siitä, 
mitä on opittu.

Työnantajan ja organisaation näkökulmasta on tärkeämpää saada palautetta siitä, miten 
kouluttautujan saama osaaminen vaikuttaa organisaation toimintaan. Tämän kaltaisen 
palautteen kerääminen on hieman haastavampaa, mutta samalla todella arvokasta, kun 
arvioidaan organisaatiotasolla mihin koulutuksiin työntekijöitä on syytä lähettää. Sen 
kaltaisen palautteen systemaattinen kerääminen fokusoi yritysten osaamisen kehittämis-
tä tulevaisuudessa.

Koulutuksen järjestäjä hyötyy luonnollisesti myös suoraan opiskelijoilta ja kouluttautu-
jilta kerätystä palautteesta. Sen reaaliaikaisuus saattaa jopa mahdollistaa nopeidenkin 
tarkastusten ja korjausliikkeiden tekemisen koulutuskokonaisuuden kesken. Tästä näkö-
kulmasta suurin hyöty koulutusten kehittämiseen saadaan kuitenkin palautteen syste-
maattisen keräämisen ja huolellisen analyysin tuloksena.
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Syväoppimisen syvään päähän

Johdanto

Tulevaisuudessa työ, monenlainen kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen limitty-
vät ja vuorottelevat yhä tiiviimmin työelämän osaamisvaatimusten kasvaessa muun mu-
assa toimialojen rakennemuutosten, niukkenevien resurssien ja digitaalisten palvelujen 
kehittämisen haastamana. Osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkityksestä on muodos-
tunut laaja kansallinen yhteisymmärrys, jolla Suomen menestyminen ja tulevaisuus halu-
taan turvata. (Sitra 2019, OKM 2019, OKM 2021, DigiVisio 2030.)

Jatkuvan oppimisen taustalla on jo 60-luvulla lanseerattu elinikäisen oppimisen käsite 
ja määritelmä. Jatkuvalla oppimisella viitataan, samoin kuin elinikäisellä oppimisella, ih-
misen koko elämänkaaren aikaiseen, monelle elämänalueelle ulottuvaan oppimiseen. 
Jatkuva oppiminen kattaa sekä muodollisen koulutusjärjestelmän mukaisen oppimisen 
että koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Työssä oppiminen ja työ-
elämässä hankittavan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat merkittävimmät 
koulutusjärjestelmän ulkopuolisista oppimisen muodoista. (OKM2019, OKM 2021.) Jat-
kuvassa oppimisessa on kyse yksilön mahdollisuudesta kehittää itseään ja osaamistaan, 
lisäksi yhä selkeämmin työelämässä tarvittavan osaamisen turvaamisesta sekä suomalai-
sen yhteiskunnan menestymisestä osaamisella (Sitra 2019).

Korkeakoulutettujen määrän lisäämisellä, vähintään puolet nuorista aikuisista (25–34-vuo-
tiaat), tavoitellaan väestön osaamispääoman kasvattamista. Tavoitteeseen pääsemiseksi, 
tutkinto-opintojen lisäksi, korkeakoulujen tulee kehittää sellaisia toimintatapoja, jotka 
mahdollistavat joustavat ja yksilölliset opintopolut ja mahdollistavat jatkuvan oppimi-
sen elämän eri tilanteissa. Digitaaliset oppimisratkaisut ovat avainasemassa jatkuvaa op-
pimista tukevien täydennyskoulutuspalvelujen toteutuksessa. (Visio 2030, OKM 2019.) 
Tässä blogissa tarkastellaan muun muassa sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen 
palveluita digitaalisten oppimisratkaisujen avulla ja miten ne mahdollistavat syväoppimi-
seen perustuvan osaamisen kehittymisen.

Kangasniemi ym. (2018) valtakunnallisen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysalalla 
ammattialakohtainen substanssiosaaminen muodostaa tulevaisuuden osaamisen yti-
men. Ammattialakohtaisen ydinosaamisen lisäksi kaikkia sote-ammattiryhmiä koskeva 
geneerinen osaaminen sisältää asiakastyöosaamisen, palvelunkehittämisosaamisen sekä 
työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisen. Selvityksen mukaan tulee arvioida, 
millaista tarvetta on uusille tutkinnoille tai nykyisten tutkintojen uusille kelpoisuuksil-
le, jotta sosiaali- ja terveyssektorit ylittävien asiakkuuksien tarpeisiin voitaisiin vastata. 
Näillä kohdistuksilla ja muutoksilla voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattien osaaminen on ammattialakohtaisesti näyttöön perustuvaa 
ja ammattilaisilla on jaettua, toimintaympäristön muutostarpeisiin vastaavaa osaamista 
tuottaa asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa hoitoa ja palvelua. Osaamisen kehittäminen edel-
lyttää systemaattista osaamisen arviointia ja näyttöön perustuvien koulutusinterventi-
oiden käyttöä. Geneeristen osaamisalueiden perustaidot tulee sisällyttää sote-alan tut-
kintoon johtaviin koulutuksiin, mutta erityisen ajankohtaista on vastata osaamisvajeisiin 
täydentävällä koulutuksella. Työelämässä toteutettavat kehittämishankkeet ovat tarpeen 
alueelliseen ja paikalliseen osaamisen kohdistamiseen ja sopivat sekä ammatillisten että 
geneeristen taitojen oppimiseen. Niin ikään geneerisiä taitoja voidaan kehittää muun 



 46

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Syväoppimisen syvään päähän

22.10.2021

muassa kriittisenä ajatteluna, ongelmanratkaisutaitoina ja johdonmukaisena päättelynä. 
Keskeinen kysymys onkin, missä määrin digitaaliset oppimisratkaisut tukevat syväoppi-
miseen liittyvien geneeristen taitojen omaksumista. Tässä blogissa kuvataan miten di-
gitaaliset oppimisympäristöt tukevat syväoppisen kehittymistä sosiaali- ja terveysalan 
täydennyskoulutuksen kontekstissa.

Syväoppiminen

Syväoppimisen juuret ovat kognitiivisissa teorioissa. Kognitiivinen suuntaus syntyi 
1960-luvun alussa, kun ulkoisen sijaan alettiin kiinnittää huomiota ihmismielen sisäisiin 
ilmiöihin, kognitiivisiin prosesseihin. Kognitiivisessa oppimisessa kiinnostus kohdistuu 
siihen, miten ihminen prosessoi tietoa: oppiminen nähdään tiedon prosessointina. Op-
pija nähdään erilaisen tiedon aktiivisena käsittelijänä: tietoa vastaanottavana, havaintoja 
tekevänä, valikoivana, taltioivana, tulkitsevana ja aktiivisesti kehittävänä olentona. Pai-
nopiste on viime vuosina siirtynyt yksilöllisen tiedonrakennus- ja merkitysten asemasta 
jaetun kognition eli oppimisen yhteisöllisen prosessin tutkimukseen (Nevgi & Lindblom-
Ylänne, 2003, 16).

Mielekäs oppiminen alkaa käytännön elämän ongelmista ja ristiriidoista. Oppijan mie-
lessä syntyy tiedollinen ristiriita, kun hänen tietonsa ja taitonsa eivät riitäkään tilanteen 
hallitsemiseen. Oppija pyrkii ratkaisemaan ristiriidan joko hankkimalla uutta tietoa (assi-
milaatio) tai hän järjestää aiemman tiedon uudella tavalla (akkommodaatio). Oppimisen 
tuloksena syntyy jäsentyneitä ajatuksia sekä selittäviä periaatteita, joista muodostuu op-
pijalle toimintaa ohjaavia sisäisiä rakenteita ja malleja, skeemoja. Uuden tiedon omaksu-
minen nähdään aina riippuvaisena aikaisemmasta tiedosta.

Kognitiivinen oppimisajattelu pitää tärkeänä myös oppijoiden metakognitiivisten taito-
jen kehittämistä. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan oman oppimisen kriittistä arvi-
ointia: miten oppii ja miten voi kehittää oppimistaan. Nämä taidot kuvaavat kykyä tulla 
tietoiseksi omasta tiedonkäsittely- ja oppimisprosessistaan. (Sava 1993, 25). Arkikielisesti 
voisi sanoa, että metakognitiiviset taidot tarkoittavat sitä, että “oppija ymmärtää, mitä 
ymmärtää ja ymmärtää, mitä ei ymmärrä”.

Syväoppimisen arvioimiseksi voidaan määritellä erilaisia mitattavia vaateita ja periaat-
teita. Syväoppimisen tasoon vaikuttaa oppijan aikaisempi tiedon taso, kirjoitetun tekstin 
sisällön ja kielen vaikeusaste ja millä menetelmällä saavutettu ymmärrys todennetaan. 
Syväoppimisen ja ymmärryksen tason saavuttamiseksi tulee oppijan olla tietoinen siitä 
mitä ymmärrystä annettu tehtävä edellyttää. Oppijan tulee olla tietoinen luettavan teks-
tin merkityksestä, henkilökohtaisesta tarkoituksesta ja tavoitteesta sekä mitä tietoa hän 
lukemastaan tavoittelee ja haluaa löytää. Näin mahdollistetaan se, että oppija kykenee 
paitsi ymmärtämään, myös selittämään lukemaansa. Sen lisäksi taitava lukija kykenee 
päättelemään asioita, joita ei sellaisenaan ole mainittu tekstissä ja siten tekemään joh-
topäätöksiä lukemastaan. Edistynyt lukija kykenee paitsi tulkitsemaan lukemaansa myös 
yhdistämään saamaansa uutta tietoa aiemmin hankkimaansa ja näin ymmärtää kokonai-
suuksia ja on kykenevä tarkastelemaan syy-yhteyksiä. (O’Reilly, Sabatini & Wang, 2018.)

Syväoppimista on tapahtunut, kun oppija kykenee tekemään kysymyksiä lukemastaan 
sekä muodostamaan uusia lisäkysymyksiä. Se vaatii kykyä selkeyttää lukemaansa, ky-
seenalaistaa ja olla utelias uuden tiedon lähteillä. Syväoppimisessa opiskelija pystyy myös 
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arvioimaan ja pohtimaan paitsi tekstin myös kirjoittajan luotettavuutta ja uskottavuutta. 
Edellisen lisäksi syväoppiminen vaatii kykyä tarkastella erilaisia tietolähteitä ja sosiaalisen 
median välittämiä viestejä eri näkökulmista, myös eri konteksteissa ja kulttuureiden välil-
lä, jotta voi kehittää yhteistä ymmärrystä ja käsityksiä myös maailmanlaajuisesti. Selkeät 
käsitteet, periaatteet ja näkökulmat mahdollistavat asioiden kriittisen tarkastelun, jonka 
seurauksena kyetään soveltamaan opittua, ratkaisemaan ongelmia ja tekemään perustel-
tuja päätöksiä. (O’Reilly, Sabatini & Wang, 2018.)

Syväoppiminen digitaalisissa ympäristöissä

Ruhalahti (2019) kehitti väitöskirjatutkimuksessaan dialogisen yhteisöllisen syväoppimi-
sen mallin (DDD (Dialogical, Digital and Deep learning activities). Syväoppimista tuke-
va autenttinen ja dialoginen yhteisöllinen tiedonrakentamiseen perustuva toimintamalli 
tarjoaa otollisen lähestymisen sote-alan jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittymisen 
tarkasteluun. Mallissa esitetään syväoppimisen pedagoginen viitekehys, jota voidaan 
käyttää digitaalisen syväoppimista osoittavan oppimisprosessin suunnittelussa ja osaa-
misen arvioinnissa (Kuvio 1).

Kuvio 1. Dialogisen yhteisöllisen syväoppimisen pedagoginen malli (mukaillen Ruhalahti 2019).
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Syväoppimisen mallissa on kuusi periaatetta, jotka tukevat dialogisen yhteisöllisen [di-
gitaalisen] syväoppimisen suunnittelua ja arviointia. Oppijan syväoppimisen prosessi 
on suunniteltava niin, että siellä ei olisi käyttöä vain kopioidulle ja siirretylle tiedolle, 
joka johtaa helposti pinnalliseen oppimiseen ja suorittamiseen. Pinnallisen ja kopioidun 
tiedon välttämiseksi, oppimisprosessin suunnittelussa on periaatteena tutkivan otteen 
kehittyminen ja autenttisten lähtökohtien esille tuominen. Syväoppiminen edellyttää ai-
tojen työelämälähtöisten oppimistehtävien tai -tilanteiden mahdollistamisen ja niiden 
kriittisen reflektion ja syventämisen. (Ruhalahti 2019.)

Oppimisprosessin alkuun ja loppuvaiheeseen on sijoitettava itseopiskelun vaihe, joka 
auttaa opiskelijaa suuntaamaan kehittymistään syväoppimisen suuntaan. Itseopiskelu-
vaiheiden lisäksi syväoppimista tukevia tehtäviä ja prosesseja tulee suunnitella niin, että 
ne tukevat syväoppimiseen suuntaavia taitoja osana yhteisöllistä tiedonrakentamista. 
Syväoppinen edellyttää siten sekä itsenäistä valmistautumista ja tiedon käsittelyä, että 
yhteisöllistä dialogia ja tiedon prosessointia. (Ruhalahti 2019.)

Oppimisprosessin ohjaus on opettajan tärkeimpiä tehtäviä. Opettaja on oman alansa 
asiantuntija löytämään ne oppimisprosessin kriittisimmät vaiheet ja suunnittelemaan op-
pimisen tuen saannin mahdollisuus oikea-aikaisesti. Mutta syväoppimisen suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa oppijayhteisön rooli korostuu myös. Syväoppimiseen tähtäävässä 
oppimisprosessissa on oleellista oppijayhteisön tarjoama vertaisohjaus ja kokemusten 
jakaminen sekä eri alojen opiskelijoiden yhdessä oppiminen ja sitä kautta syntyvä osaa-
misen yhteen kietominen. (Ruhalahti 2019.)

Syväoppiminen vaatii dialogisen oppijayhteisön ja opettajan tarjoaman tuen lisäksi kor-
keamman tason ajattelutaitoja. Tärkein edellytys syväoppimiselle digitaalisissa ympäris-
töissä on oppijayhteisö, joka on sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen sekä oppimistilan-
teen autenttisuudelle. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöön voidaan tulla hyvin erilaisista 
lähtö- ja osaamistaustoista. Kriittisen ajattelun taitojen ja tutkivan otteen kehittyminen 
ovat oleellisia syväoppimisessa. Avaintaitoina ovat vertaisuus, symmetria, kuuntelu, tie-
dusteleminen, omien olettamusten syrjään vetäminen ja säätely sekä synteesien tekemi-
nen. Näiden taitojen oppimiseen ja valmentamiseen tähdätään syväoppimisen proses-
sissa eritasoisin dialogisin ja yhteisöllisen menetelmin ja tiedonrakentamisen vaiheiden 
avulla. (Ruhalahti 2019.)

Syväoppimisen edellytyksenä on yksilön kyky hankkia tietoa ja osallistua vuoropuheluun. 
Digitaalisissa oppimisympäristöissä tulee huomioida, että yhteisöllisyys on merkityksel-
listä syvälliseen oppimiseen, syväoppiminen vaatii myös dialogista oppimisyhteisöä. Ky-
seisellä yhteisöllä tulee olla yhteinen tavoite ja aito halu oppia. Tähän tulee kiinnittää 
erityistä huomioita jo opetussuunnitelmaa ja oppimissuunnitelmaa laadittaessa. Muun 
muassa tehtävänanto ja mielekkäiden kysymysten asettelu tulee olla harkittua ja syvällistä 
oppimista mahdollistavaa. Ongelmalähtöinen oppiminen ja monimutkaisten kysymysten 
ratkaiseminen luo pohjan uuden tiedon luomiseen ja rakentamiseen. Ellei dialogia mah-
dollisteta, on syytä harkita opetuksen toteutusta ja opetusmenetelmää. Lisäksi digitaali-
sissa oppimisympäristöissä tulee tarkkaan pohtia syväoppimista tukevat oppimisalustat 
ja opintomoduuleiden sisällöt. Tulee olla toimiva alusta, joka tukee dialogista oppimista. 
Lisäksi oppimistehtävät ja niiden syvällistä oppimista mittaavat arviointimenetelmät tu-
lee laatia. Itsenäistä työskentelyä tukemaan tarvitaan yhteisöllisyyttä ja dialogia, jotka 
mahdollistavat oppijoille tilaa kysymyksille ja pohdinnoille sekä johtopäätöksille. Myös 
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opettajan läsnäolo ja palaute eri oppimisprosessin vaiheissa on välttämätöntä. Näin voi-
daan varmentaa, että korkeamman tason ajattelutaidot kehittyvät, oppimista tapahtuu ja 
se syvenee oppimisprosessin aikana. (Ruhalahti 2019.)

Syväoppiminen Sotetie-hankkeen julkaisuissa

SOTETIE –hankkeessa on kerätty kokemuksia opiskelijoilta, työelämän edustajilta, opet-
tajilta sekä oppilaitosten jatkuvan koulutuksen vastuuhenkilöiltä. Näistä on tuotettu blo-
geja. Niissä nostetaan esiin vahvasti yhteistyössä kehittyminen ja korostetaan seuraavia 
ilmiöitä syväoppimisen tukemiseksi.

Tiedotuksen ja arviointitiedon puute

Jatkuvan koulutuksen oppimisen maailma muun muassa käsitteiden, tavoitteiden ja si-
sällön kirjavuuden vuoksi on sekava (Isosaari, Myllymaa, Puska & Sirkka 2020a). Koulu-
tuksesta tiedottamisen tulee olla selkeää ja tieto oikeaa, jotta se vastaa koulutukseen 
hakeutuvan odotuksia (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a.)

Jatkuvan oppimisen koulutuksissa koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arviointi jää pää-
osin toteutumatta. Tosin opiskelijan oppimisen arvioitiin vaikuttaa koulutusmuoto ja siitä 
on esimerkiksi erikoistumiskoulutuksissa sovittu valtakunnallisissa verkostoissa. Opiske-
lijan oppimista selvitetään muun muassa tarkastelemalla kirjallisia kehittämistehtäviä ja 
oppimispäiväkirjoja. Opetussuunnitelmien mukaisesti valtaosa opiskelija-arvioinneista 
toteutuu numeerisena opistosuoritteen arviointina. Opiskelijat voivat arvioida omaa op-
pimista itsearvioinnin ja oman reflektion avulla ja koulutukseen osallistuvat voivat antaa 
palautetta vertaisarvioimalla. Lisäksi opettaja käy arviointi- ja palautekeskusteluja opis-
kelijoiden kanssa. Lyhytkestoisissa koulutuksissa arviointi perustuu pääosin asiakaskoke-
mukseen koskien koulutuksen järjestelyitä, sisältöä ja hyödyllisyyttä sekä toiveita jatkos-
sa järjestettäviin koulutuksiin. (Myllymaa, Sirkka & Isosaari, 2020.)

Syväoppimisen mahdollistamiseksi opetuksen käsitteitä ja tiedottamista tulee selkeyt-
tää ja yhdenmukaistaa, jolloin myös koulutuksista tiedottaminen tavoittaa potentiaaliset 
hakijat, joilla on tavoite ja halu oppia sekä edellytykset tiedon syventymiseen. Lisäksi yh-
teismitallisten arviointimittareiden luominen kuvaamaan syväoppimista on tärkeää. Ny-
kyiseen tilanteeseen on siis haettava vastausta vaikuttavuuteen liittyvän arviointitiedon 
lisäämisen kautta. (Myllymaa, Sirkka & Isosaari, 2020.)

Syväoppiminen on kaikkien yhteinen etu ja tehtävä

Tavoiteltavaa olisi, että opiskelijat olisivat mukana koulutusten suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja arvioinnissa ennen koulutusta ja koulutusten aikana (Järvelä, Myllymaa, Niemi-
nen & Puska 2021). He olisivat resurssi syväoppimiselle yhdessä työyhteisöjensä toimi-
joiden kanssa. Kun otetaan huomioon koko ryhmän jäsenten omat työpaikat, saadaan 
suuri määrä vertailtavia tapoja ajatella asioista ja kehittyä kriittiseen ajatteluun. Kun asi-
at liittyvät erilaisiin ympäristöihin tuo se opiskeluun mielekkyyttä. Valitettavasti tämä ei 
aina toteudu. Vaikka opiskelijoilla olisi pysyvä työpaikka, ei kaikkia työyhteisöjä kiinnosta 
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opiskelijoiden tekemä arvokas työ itsensä ja työyhteisönsä eteen opiskelun keinoin. Tä-
män vuoropuhelun edistämiseksi kaikki käytettävissä olevat keinot kannattaa käyttää. 
Nykyisellään se jää ohueksi (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021).

Erilaiset oppijat syväoppimisen haasteena

Jatkuvan oppimisen koulutuksiin hakeutuvat opiskelijat tulevat erilaisin taustoin ja lähtö-
kohdin sekä tarpein ja odotuksin. Edellä mainitut tarpeet ja odotukset voivat olla opiske-
lijan henkilökohtaisia tai työnantajan toiveita. (Säilä, Ranta, Myllymaa & Nieminen. 2021.) 
Ne asettavat vaateita opetuksen suunnittelun toteutuksen joustavuudelle ja ketteryydel-
le sekä oikein mitoitetulle työkuormalle (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska, 2021).

Syväoppimisen edellytyksenä on huomioida erilaiset oppijat ja heidän ominaisuuten-
sa tiedon kartuttamiseen. Erilaisille oppijoille on tärkeää yhteisöllisyyden takaaminen ja 
osallistaminen, jotta varmistetaan ongelmalähtöinen oppiminen ja vastausten löytymi-
nen monialaisiin kysymyksiin. Opettajan läsnäolo ja rakentava palaute erilaisuus huomi-
oiden on ensiarvoista yksilön ja ryhmän syväoppimiseen ohjaamisessa.

Esimerkki jatkuvaan koulutukseen hakeutuvan motivaatiokirjeestä:

“Motivaatiokirjeessä hakija kuvasi muun muassa 1) miksi hän hakee koulutukseen, 
ja 2) miten hän voi käyttää koulutuksessa hankittavaa osaamista työssään tai työ-
urallaan. Koulutukseen valitut jatkoivat ammatillisen osaamisensa ja asiantuntijuu-
tensa kehittämiseen liittyvien kysymysten tarkastelua”

“Motivaatiokirjeiden ja ennakko-oppimistehtävien perusteella koulutuksen osallis-
tujat hakivat ja aloittivat koulutuksen 1) laajentaakseen ja syventääkseen amma-
tillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan asiakas- ja palveluohjauksessa. 2) Am-
matillisen osaamisen kehittämisen kautta he halusivat lisätä mahdollisuuksiaan 
hakeutua uusiin työtehtäviin sosiaali- ja terveysalalla, jotka olisivat heidän sen het-
kisiä työtehtäviä enemmän kansalaisten ja asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen 
keskittyviä. Lisäksi koulutukseen hakeutumiseen kannusti 3) asiakas- ja palveluohja-
uksen palvelujen sekä työkäytäntöjen ja -menetelmien kehittämistarve. Osallistujat 
asettivat tavoitteekseen uusien palveluinnovaatioiden luomisen ja uusien työtapo-
jen rakentamisen palveluiden yhteensovittamiseen”. (Helminen & Kantola, 2021.)

Opiskelijoiden ja opettajien jaksaminen opintoihin syventymisen haasteena

Opiskelijoiden mukaan omaan jaksamiseen jatkuvan koulutuksen opiskelussa vaikutta-
vat fyysiset ja psyykkiset voimavarat, perheen taloudellinen tilanne ja arjen aikataulutta-
minen. Tukea kaivataan puolisolta ja läheisiltä sekä kollegoilta ja organisaation johdolta. 
Opiskelumotivaatio vaatii kiireen ja stressin sietokykyä ja joustavaa ajankäytön hallintaa. 
(Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska, 2020b.) Syventyminen vaatii aikaa ja jak-
samista olla utelias – aikaa oppia, yhdistää oppimaansa ja hahmottaa kokonaisuuksia. 
Syvällinen oppiminen vaatii rauhallista mielentilaa ja häiriötöntä ympäristöä, jotta on 
mahdollista ymmärtää, tarkastella, tulkita, selittää ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. 
Syväoppiminen edellyttää opiskelijoilta voimavaroja ja ajankäytön hallintaa yhteisölliseen 
oppimiseen ja dialogiin osallistumiseen, jotka ovat suuressa roolissa ratkaisukeskeisissä 
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ongelmienratkaisuissa. Opiskelijoiden ohella myös opettajien jaksamisessa on haastetta. 
Oppilaitosten hallinto tuo mukaan yllätyksiä ja dynamiikkaa. Blogissa “Opettajana jat-
kuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman kuplan puhkaisevat työelämästä 
tulevat opiskelijat” toteamme:

“Haastattelut nostavat esiin kysymykset niin opettajien kuin opiskelijoidenkin jaksa-
misesta. Kummankin työkuorma näyttäytyy huolestuttavana”. (Järvelä, Myllymaa, 
Nieminen & Puska, 2021).

Opettajien jaksaminen edellyttää toimivaa organisaatiorakennetta, hyvää hallintoa ja 
johtamista. Oppilaitoksissa on paljon sellaista dynamiikkaa, hektisyyttä ja yllättävyyttä, 
joka häiritsee syvemmän oppimisen toteuttamista. Opettajat ovat kiinnostuneita syvä-
oppimisesta, mutta elävät usein omassa kuplassaan, jonka läpäisevät työelämästä tule-
vat opiskelijat. Heidän koulutuksessaan on puutteita. Opettajien tulee olla asiantuntijoita 
jatkuvan oppimisen koulutuksen sisällön osaamisessa, olla edelläkävijöitä ja etukenossa 
kulkevia. Sisällön lisäksi tulee hallita digiosaaminen uusissa oppimisympäristöissä kuten 
toimivien oppimisalustojen hallinta, opintomoduuleiden sisältö ja syväoppimista tukevat 
tehtävänannot. (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska, 2021.)

Havaintoja ja johtopäätöksiä; pohdiskelua syväoppimisen tulevaisuudesta

Syväoppimisen mahdollisia esteitä ovat muun muassa ymmärrys syväoppimisesta, joka 
mielletään nykyään digitalisaation kielellä osana tekoälyn oppimista, joissa hyödynne-
tään usean kerroksen neuroverkkoja (Wikipedia 8.10.21). Tämän lisäksi organisoinnin 
haasteet saattavat estää syväoppimista käytännössä. Syväoppimista artikkelissa kuvatulla 
tavalla taas tukee esimerkiksi tutkiva ote opiskeluun, työelämälähtöiset tehtävät ja niiden 
syvällinen sekä kriittinen reflektio. Muita syväoppimista tukevia tekijöitä ovat opetukses-
sa käytetyt itseopiskeluun ja omatoimiseen opiskeluun laaditut, syvällistä oppimista tu-
kevat tehtävät sekä oppijayhteisön hyödyntäminen. Taustalla vahvasti vaikuttavat myös 
erilaiset oppimisvaikeudet sekä asenteet ja minäpystyvyyden kokemus. Näiden lisäksi 
osaamisen ymmärtäminen kestävän kehityksen näkökulmasta ja kehittämisosaaminen 
sekä vaikuttavuus, kustannus- ja laatutietoisuus tukevat syväoppimisen eetosta.

Kaiken takana on ajan jatkuva muutos ja kyky ratkaisujen löytämiseen monimutkaisessa 
maailmassa. Syväoppiminen tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kehittämistarve on selkeä ja 
vastuu siitä jakautuu kaikille; vastuu on oppijalla ja myös työnantajalla sekä koulutusor-
ganisaatioilla.

“Työelämän muutos ja muutoksessa pysyminen vaativat jatkuvaa oppimista ja 
osaamisen päivittämistä. Oppimismahdollisuuksien tulisi olla joustavia (Sitra, 2019), 
ja tarvitaan joustavia opintopolkuja koulutusorganisaatioiden ja työelämän välille. 
Tarvitaan myös uudenlaisia tukirakenteita oppijan hyvinvoinnin ja osaamistavoit-
teiden saavuttamiseksi (OKM, 2019).”

Syväoppiminen jatkuvan oppimisen koulutuksissa kohtaa tulevaisuudessa monia käytän-
nön haasteita. Pilottivaiheessa olevat valtakunnalliset kokeet ja rahoitusmallin muutokset 
haastavat myös syväoppimisen. Tarkoitus ei voi olla päästää kehitystä taantumaan, joka 
johtaa oppimisen kannalta pinnallisempaan suuntaan. Mikäli esimerkiksi yhteisen osaa-
misen osalta toimijat toivovat hyvin lyhyitä täsmäkoulutuksia (Helminen, Markkanen & 
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Säilä 2020a), niin herää kysymys, miten syväoppiminen näissä huomioidaan? Sosiaali- 
ja terveysalan yhteiset osaamisalueet soveltuvat hyvin lyhyisiin koulutuksiin (Helminen, 
Markkanen & Säilä 2020b). Korkeakoulujen tulee markkinoida myös lyhytkestoisia kou-
lutuksia osana opintopolkuja, jotka mahdollistavat sopivien koulutusosioiden suorittami-
sen siten, että kokonaisuus tukee syväoppimista. Syväoppimisen esteenä nähdään myös 
oppimisvaikeudet, niin onko jatkuvalla oppimisella joitain tukirakenteita? (Opetushalli-
tus, 2019).

Syväoppimiselle voisi olla tarpeen kehittää työkaluja myös korkeakoulujen hyödynnet-
täväksi perusopetuksen tapaan (vrt. Johnson & Laukkanen, 2017). Opettajien osaaminen 
syväoppimisen edistäjinä ei toteudu automaattisesti, vaan he tarvitsevat siihen tukea ja 
koulutusta. Opettajat ovat huolissaan oman jatkuvan koulutuksen puutteista ja opet-
tajien olisi syytä päästä myös omiin koulutuksiin, jotta heillä olisi kykyä syväoppimisen 
sisäistämiseen (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska, 2021).
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Esipuhe

Osaamistarpeiden kartoitus työelämältä 

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeella oli tavoittei-
ta jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Tavoitteena oli sote-alan ammattilaisten näkemys-
ten kartoittaminen ammatillisen osaamisen kehittämistarpeista sosiaali- ja terveysalan 
yhteistyöalueittain (yliopistosairaaloiden erityisvastuualueittain). Tavoitteena oli myös 
kuvata ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita ja sitä, miten niihin voidaan vastata 
jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Lisäksi tavoitteena oli hankkeessa kokeillun perusteella 
esittää, miten työelämältä voidaan kerätä tietoja jatkuvan oppisen koulutusten kehittä-
miseen.
 
SOTE-alan ammattilaisten näkemysten kokoamisessa osaamisen kehittämistarpeista ja 
niiden soveltumisesta jatkuvan oppimisen eri koulutusmuotoihin käytettiin kyselyjä ja 
työpajoja, joiden avulla tavoitettiin noin 200 sote-ammattilaista ympäri Suomen.  Tie-
donkeruussa edettiin prosessinomaisesti. Lähtökohtana työpajoille oli edeltävän kyselyn 
tulokset. Työpajoja seuranneissa kyselyissä jatkettiin teemoista, joita työpajat ja ensim-
mäinen työpajojen jälkeinen kysely tuottivat.

Kyselyissä ja työpajoissa kerättiin sote-alan ammattilaisten näkemyksiä sekä ammatti-
alojen yhteisten osaamisalueiden eli geneeristen osaamisalueiden että alakohtaisesti 
eriytyvien osaamisalueiden kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin heidän näkemyksiään 
osaamisalueiden soveltumisesta laajuudeltaan ja tavoitteiltaan erilaisiin jatkuvan oppi-
misen koulutuksiin. 

Sote-alalla työskentelevät tunnistavat ja tunnustavat tarpeen oppia ja kehittää osaamis-
taan jatkuvasti. Osaamisen tulee olla ajantasaista ja sitä tulee kehittää työelämän muu-
toksia ja uudistuksia ennakoiden.  Jatkuvaa oppimista tarvitaan kehittämistarpeiden tyy-
dyttämiseksi. Kuvaus osaamisen kehittämistarpeista muodostui laajaksi, kun sote-alan 
ammattilaiset kuvasivat osaamisen kehittämistarpeita oman työnsä näkökulmasta. Osaa-
misen kehittämistarpeen yhdistäminen parhaiten soveltuvaan jatkuvan oppimisen kou-
lutukseen osoittautui pulmalliseksi tehtäväksi. 

Sote-alan yhteisten osaamisalueiden kehittämiseen voidaan vastata parhaiten lisä-
koulutuksilla ja lyhytkestoisilla täydennyskoulutuksilla. Sen sijaan ammattialakohtaisen 
substanssiosaamisen kehittämiseen soveltuvat parhaiten lyhyt- ja pitkäkestoiset täy-
dennyskoulutukset, mutta myös erikoistumiskoulutukset. Lisäkoulutukset, lyhyet täyden-
nyskoulutukset, pitkät täydennyskoulutukset ja erikoistumiskoulutukset voisivat muo-
dostaa jatkuvan oppimisen koulutuspaletin, jonka osiot tuottavat eritasoista osaamista 
yksittäisistä perusasioista syvällisen asiantuntijuuden kehittämiseen. 
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Sote-alan ja koulutusorganisaatioiden toimijoiden tulee tehdä tiivistä yhteistyötä havait-
tuun osaamisen kehittämistarpeeseen vastaavan jatkuvan oppimisen koulutuksen mää-
rittelyssä. Yhteistyön pitää olla systemaattista ja dialogiin perustuvaa.

Jari Helminen
Ulla Markkanen
Tiina Säilä

Jatkuvan oppimisen eri koulutusmuodot ja niiden tuottama osaaminen.

Erikoistumiskoulutus:

asiantuntijuus, kehittäminen

Pitkä täydennyskoulutus:

syvällinen perehtyminen alueeseen, erikoistuminen

Lyhyt täydennyskoulutus:

perehtyminen, erityispiirteisiin syventyminen

Lisäkoulutus:

perusteet, perustieto

yksittäisten asioiden esittely
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Erikoistumiskoulutuksia yhdessä työelämän kanssa 
– tule mukaan työpajoihin!

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet erikoistumiskoulutuksia neljän vuoden ajan. 
Erikoistumiskoulutuksia olisi voinut toteuttaa jo vuonna 2015 (L 932/2014, 68§), mutta 
erikoistumiskoulutukset käynnistyivät vasta vuonna 2016. Tämän jälkeen uusia erikois-
tumiskoulutuksia on kehitetty ja käynnistetty vuosittain. Neljän toteutusvuoden jälkeen 
sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusten kokonaisuutta on syytä tarkastella: miten 
kokonaisuus palvelee alan ammattikorkeakoulutettujen ammatillisen osaamisen kehittä-
mistä ja erikoistumista? Nyt on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään – blogin lopussa 
ilmoittautumislinkki!

Erikoistumiskoulutusten tavoite ja taso

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon 
suorittaneille ja työelämään jo siirtyneille. Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus-
ten tulee edistää osallistujien ammatillista kehittymistä ja asiantuntijuuden vahvistumista 
– erikoistumista. (L 932/2014, 11a§.)

Erikoitumiskoulutukset täydentävät ammattikorkeakoulujen muuta koulutustarjontaa. 
Ammattikorkeakoulut järjestävät tutkintoon johtavaa koulutusta (ammattikorkeakoulu-
tutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot), erikoistumiskoulutuksia ja avointa 
ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta.

Tutkintokoulutusten ja ammatillisten täydennyskoulutuksen rinnalla erikoistumiskoulu-
tukset ovat oma koulutusmuotonsa (OKM 2019, 56). Erikoistumiskoulutusten paikkaa on 
luonnehdittu esimerkiksi siten, että ne ovat tutkintoon johtavien korkeakoulutusten ja 
lyhytkestoisten täydennyskoulutusten väliin sijoittuva koulutusmuoto (Ks. HE 241/2014).

Erikoistumiskoulutukset ovat tutkintoon johtavien korkeakoulutusten ja lyhytkes-
toisten täydennyskoulutusten väliin sijoittuva koulutusmuoto.

Erikoistumiskoulutusten valmistelu

Ammattikorkeakoulut ovat suunnitelleet ja totuttaneet erikoistumiskoulutuksia yhteis-
työkumppaniensa kanssa. Erikoistumiskoulutusten osaamissisältöjä voidaan rakentaa 
joustavammin työelämän tarpeisiin kuin esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun 
opintoja, jotka muodostuvat tutkintoon johtavan koulutuksen osista. Sen sijaan täyden-
nyskoulutuksia voi-daan räätälöidä erikoistumiskoulutuksia työelämälähtöisemmin, kos-
ka täydennyskoulutuksia ei rajaa erikoistumiskoulutusten sopimusmenettely.

Erikoistumiskoulutusten toteuttamista edeltää sopimusmenettely, johon linkittyy sekä 
ammattikorkeakoulujen että työelämän yhteistyö (L 932/2014, 11a§). Sopimusmenettely 
on koettu kuitenkin aikaa vievänä ja raskaana (ks. Rauhala & Urponen 2019).

Sopimuksen valmisteluun tulee osallistua enemmistön ammattikorkeakouluista, joissa 
sopimuksen perustana olevan ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa (A 1438/2014, 

12



 60

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Erikoistumiskoulutuksia yhdessä työelämän kanssa – tule mukaan työpajoihin!

24.2.2020

6b;, L 932/2014, 11a§). Esimerkiksi sosiaalialalle sijoittuvan erikoistumiskoulutuksen sopi-
musvalmistelu edellyttää vähintään yhdentoista ammattikorkeakoulun yhteistyötä, koska 
sosionomi (AMK) tutkinnon voi suorittaa kahdessakymmenessä ammattikorkeakoulus-
sa. Sopimusmenettely ei ole tukenut parhaalla mahdollisella tavalla nopeaa reagoimista 
työelämän muutoksiin ja muutosten synnyttämiin osaamistarpeisiin.

Sopimusmenettely ei ole tukenut parhaalla mahdollisella tavalla nopeaa reagoimis-
ta työelämän muutoksiin ja muutosten synnyttämiin osaamistarpeisiin.

Sopimusmenettelyn haasteista riippumatta erikoistumiskoulutusten tulee vastata enna-
koivasti työelämässä havaittuihin uusiin osaamistarpeisiin. Osaamistarpeiden havaitsemi-
seen onkin kehitetty erilaisia ennakointimalleja (ks. esim. OPH, Opetushallitus ennakoi).

Osaamisen ennakointimalleissa painottuu eri toimijoiden yhteistyö. Koska onnistunut ja 
vaikuttava osaamisen ennakointi edellyttää sitä, että asianosaiset muodostavat yhteisen 
näkemyksen tulevaisuudessa tarvittavista tiedosta, taidosta ja asenteellisista valmiuksis-
ta. Tavallista on, että osaamisen ennakoinnissa käytetään erilaisia toiminataympäristöjen 
analyysimenetelmiä, eritavoin toteutettuja kyselyjä ja haastatteluja, tulevaisuuskuvien 
luomista sekä työpajoja ja seminaareja. Erilaisin keinoin pyritään havaitsemaan niin työ-
elämän muutossuunnat kuin osaamistarpeet. (Sivonen & Pouru 2014; ks. myös Nordisk 
Netværk for Voksnes Læring, Dynamo; OPH 2018.)

Myös ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten suunnitteluun on pyritty kehit-
tämään käytäntöjä osaamisen muutosten ja osaamistarpeiden kartoittamiseen. Erikois-
tumiskoulutusten suunnittelua on ryyditetty muun muassa kyselyillä ja työpajoilla. (Ks. 
esim. Kukkonen ym. 2016.)

Erikoistumiskoulutusten työelämälähtöisyys

Niin nyt kuin tulevaisuudessa tarvitaan työelämän muutoksiin ja osaamisen uudistamis-
tarpeisiin nopeasti reagoivia koulutuksia (esim. TEM 2019, 63). Erikoistumiskoulutuksilta 
edellytetään työelämälähtöisyyttä. Niiden tulee reagoida työelämän muutoksiin ja muu-
tosten synnyttämiin osaamistarpeisiin. (OKM 2013.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät selvityshenkilöt Pentti Rauhala ja Helka Ur-
ponen tekivät arvioinnin korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista. Arvioinnin mukaan 
erikoistumiskoulutusten vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys ja tutkimusperusteisuus. Ne 
lisäväät osallistujien osaamista ja asiantuntijuutta. (Rauhala & Urponen 2019.)

Arvioinnin mukaan erikoistumiskoulutusten vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys ja 
tutkimusperusteisuus. Ne lisäväät osallistujien osaamista ja asiantuntijuutta. (Rau-
hala & Urponen 2019.)

Myös osallistujat ovat olleet tyytyväisä osaamisensa lujittumiseen erikoistumiskoulutuk-
sissa. Lisäksi osallistujien yhteistyöverkostot ovat laajentuneet erikoistumiskoulutuksissa. 
Osallistujien ohella erikoistumiskoulutusten valmistelu ja toteuttaminen on monipuolis-
tanut ammattikorkeakoulujen työelämäsuhteita. (Rauhala & Urponen 2019.)
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Erikoistumiskoulutusten tarjonta

Rauhala ja Urponen havaitsivat selvitystä tehdessään, että erikoistumiskoulutukset kes-
kittyvät muutamille koulutusaloille (Rauhala & Urponen 2019). Sosiaali- ja terveysala 
lukeutuu koulutusaloihin, jolle ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet jo melko laajan 
erikoistumiskoulutustarjonnan. Sosiaali- ja terveysalalle sijoittuu viisitoista erikoistumis-
koulutusta (OPH, Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo; OPH & OKM, Vipunen) (Tau-
lukko 1).

Vuonna 2019 ilmestyneessä Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä todetaan, että 
”kliininen potilastyö ja sosiaalihuollon vaativa asiakastyö edellyttävät uudenlaisia koulu-
tusjatkumoja ja joustavia opintopolkuja erikoisosaamisen kehittämiseksi”. Koulutuspal-
veluilla tulee edistää sekä koulutus- ja ammattialakohtaista että koulutus- ja ammattialat 
ylittävää erikoistumista. (OKM 2019b, 15, 19.) Näin ollen ammattikorkeakoulujen tulee 
jatkaa sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutustarjonnan kehittämistä yhdessä työ-
elämän kanssa.

”Kliininen potilastyö ja sosiaalihuollon vaativa asiakastyö edellyttävät uudenlaisia 
koulutusjatkumoja ja joustavia opintopolkuja erikoisosaamisen kehittämiseksi”

Selvityksen mukaan tarvitaan korkeakoulujen ja työelämätahojen välisiä yhteistyöraken-
teita ja -käytäntöjä, jotka mahdollistavat osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoimisen 
ja joustavien opiskelumahdollisuuksien rakentamisen koulutusten ja työelämän välille. 
Korkeakoulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tulee yhteistyössä määritellä 
erikoistavat ja syventävät osaamiskokonaisuudet. (OKM 2019b, 15, 19.)

Erikoistumiskoulutus

Aivoterveys
Asiakas- ja palveluohjaus
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena
Haavahoidon asiantuntija
Hygieniahoitaja
Lastensuojelutyö
Mielenterveys- ja päihdetyö
Moniammatillinen kotikuntoutus
Monikulttuurisuuden asiantuntija
Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntja
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä
Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Laajuus
(opintopisteet)

30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
30
30
30

Ensimmäinen
toteutusvuosi

2020
2020
2018
2016
2016
2017
2018
2017
2018

-
2020
2018
2017
2018
2017
Yhteensä

Suorittaneet
2016-2018

-
-

16
498
26
118
84
64
10
-
-

75
112
15
107

11258

TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutukset.
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Ideoita erikoistumiskoulutuksiin SOTETIE-hankkeessa

Työikäisten suomalaisten osaaminen on poikkeuksellisen vahvaa (TEM 2019, 23). Vuonna 
2017 lähes joka toinen aikuisikäinen (18–64-vuotias) suomalainen osallistui aikuiskoulu-
tukseen. Aikuiskoulutuksiin osallistuvat eritoten korkeasti koulutetut ja hyväpalkkaiset 
suomalaiset. Aikuiskoulutukseen osallistumattomuuden tavallisia syitä ovat 1) työn ja 
koulutuksen yhteensovittamisen haasteet, 2) perhe-elämästä johtuva ajan puute, 3) kou-
lutukseen ei pääse, koska koulutus järjestetään kaukana, 4) koulutus on kallis, 5) työan-
taja ei tue riittävästi koulutukseen osallistumista ja/ tai 6) koulutusta, joka tarvitaan, on 
vaikea löytää. (Valtioneuvosto & OKM, Jatkuvan oppimisen uudistus; myös OKM 2019a.)

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran selvityksessä ”Kohti osaamisen aikaa” koros-
tetaan, että kaikilla suomalaisilla tulee olla mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen. 
Osaamisen kehittämiseen tulee olla joustavia ja ketterästi osaamistarpeisiin reagoivia 
mahdollisuuksia, sillä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tulee olla jatkuva, läpi elä-
män etenevä prosessi. (Sitra 2019, 16–18, 22–26.)

SOTETIE-hanke kutsuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työstämään ammattikor-
keakoulututkinnon ja ennen ammattikorkeakouluja opistoasteen tutkinnon suorittaneil-
le suunnattuja erikoistumiskoulutuksia tilanteessa, jolloin sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
on uudistettu ja ollaan uudistamassa. Myös sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on 
käynnistynyt. (ks. Valtioneuvosto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus; So-
siaaliturvan uudistaminen.) Toimintaympäristön ja toimintakäytäntöjen uudistuessa tar-
vitaan myös osaamisen uudistamista. Erikoistumiskoulutusten mahdollisuuksia vastata 
työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin tulee kyetä kehittämään tiivistämällä ammat-
tikorkeakoulujen ja työelämätahojen yhteistyötä. Tämä vahvistaa erikoistumiskoulutus-
ten asemaa jatkuvan oppimisen edistäjänä.

SOTETIE-hanke kutsuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työstämään erikois-
tumiskoulutuksia!

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltavia erikoistumiskoulutuksia työs-
tetään viidessä työpajassa:

Helsinki 4.3.2020

Tampere 11.3.2020

Pori 17.3.3030

Kuopio 19.3.2020

Oulu 25.3.2020.

Tule mukaan työpajoihin (ilmoittautuminen: https://www.diak.fi/kalenteri/)!
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13 Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan 
osaamisen kehittämistarpeisiin

Tarvitaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiä erikoistumis- ja/ tai täydennyskoulutuk-
sia, jotka laajentavat ja / tai syventävät osaamista kaikille sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille yhteisillä osaamisaluilla. Lisäksi tarvitaan sosiaali- tai terveysalan 
substanssin mukaisella työalueella osaamisen kehittämisen mahdollistavia koulu-
tuksia.

SOTETIE-hankkeessa (työpaketti 5) kartoitetaan sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaa-
misen ja erikostumisen kehittämistarpeita. Kartoitusprosessi käynnistyi alkuvuodesta 
2020. Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeiden kartoittamisella pyritään edis-
tämään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten ja täydennyskoulutusten suun-
nittelua. Kartoitusprosessi rakentuu työpajoja edeltäneestä ennakkokyselystä, työpajois-
ta sekä ennakkokyselyn ja työpajojen tuloksiin perustuvasta jatkokyselystä. Jatkokysely 
toteutuu huhti- ja toukokuussa 2020.

Ennakkokyselyn alustavia tuloksia kuvataan SOTETIE-hankkeen blogeissa Sosiaali- ja ter-
veysalalla havaittuja osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita ja Erikoistumiskoulu-
tusten reunaehtoja. Tässä kirjoituksessa kuvataan työpajojen alustavia tuloksia sosiaali- ja 
terveysalan osaamisen kehittämistarpeiden ja alalla tarvittavien erikoistumis- ja täyden-
nyskoulutusten näkökulmasta.

SOTETIE-hankkeessa on kartoitettu osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita 
ennakkokyselyllä ja työpajoja järjestämällä.

Työpajoja järjestettiin maaliskuun 2020 aikana yhteensä viisi. Aikomus oli, että työpajat 
järjestetään Helsingissä 4.3.2020, Tampereella 11.3.2020, Porissa 17.3.2020, Kuopiossa 
19.3.2020 ja Oulussa 25.3.2020. Työpajoihin oli mahdollisuus osallistua läsnä olevana tai 
etäosallistujana. Kolme viimeistä työpajaa toteutuivat kuitenkin vain etätyöpajoina Ko-
rona pandemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi. Työpajoihin ennakkoil-
moittautui 122 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, ja työpajoihin osallistujia oli 53 alan 
ammattilaista.

Työpajoissa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-
koulu tutkinnon tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suoritta-
neiden 1) osaamisen kehittämistarpeista ja 2) osaamisen kehittämistarpeisiin vastaavista 
erikoistumiskoulutuksista ja täydennyskoulutuksista. Lisäksi kartoitettiin osallistujien nä-

Taulukko 1. Työpajoihin ilmoittautuneet ja osallistuneet.

Työpaja

Helsinki 4.3.2020
Tampere 11.3.2020
Etäpaja 17.3.2020 (Pori)
Etäpaja 19.3.2020 (Kuopio)
Etäpaja 25.3.2020 (Oulu)

Yhteensä

Ilmoittautuneet

122

Osallistuneet

53

Läsnäoleva
15
21
14
10
13
73

Etäosallistuja
11
10
4
17
7

49

Etäosallistuja
6
3
7
10
5
31

Läsnäoleva
10
12

22
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kemyksiä 3) erikoistumiskoulutusten toteutusjärjestelystä (mm. hinta, lähityöskentelyn 
määrä ja kesto) sekä 4) sosiaali- ja terveysalalla käytettävistä osaamisen kehittämisen 
menetelmistä. Viimeisten kohtien (3–4) alustavia tuloksia kuvataan SOTETIE-hankkeen 
blogiartikkeleissa Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia monimuotototeutuksina ja Eri-
koistumiskoulutusten reunaehtoja. Työpajat perustuivat osallistujien yhteiseen keskus-
teluun, jota työpajojen järjestäjät (tämän artikkelin kirjoittajat) fasilitoivat. Työpajojen 
järjestäjät dokumentoivat keskustelut tehden muistiinpanoja työpajatilanteissa ja niiden 
jälkeen.

Osaamisen kehittämistarpeet sosiaali- ja terveysalalla

Työpajat käynnistyivät ennakkokyselyn alustavien tulosten esittelyllä. Yhteinen keskus-
telu aloitettiin pohtimalla sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeita. Työpa-
joissa osallistujien näkemyksiä kerättiin osaamisen kehittämistarpeista, ajatellen, että 
niiden kartoittaminen auttaisi erikoistumiskoulutus- ja/tai täydennyskoulutustarpeiden 
hahmottamista.

Julkaisussa Optimoitu sote-ammattilaisen koulutus- ja osaamisuudistus (Kangasniemi ym. 
2018) kuvataan kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä koskevia sosiaali- ja terve-
ysalan osaamisalueita. Työpajoihin osallistuneiden puheeksi ottamien osaamisen kehit-
tämistarpeiden jäsentämisessä käytetään tässä artikkelissa soveltaen julkaisussa esitettyä 
osaamisaluekehikkoa. Suuri osa osaamisalueista, joita työpajoissa käsiteltiin, sijoittuvat 
edellä mainitun julkaisun kaikkia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koskeviin osaamis-
alueisiin. Näitä ovat 1) asiakastyöosaaminen, 2) palveluiden ja työn kehittämisosaaminen 
sekä 3) työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen. (Kangasniemi ym. 2018, 
69–74.) Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että tarvitaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiä 
erikoistumis- ja/ tai täydennyskoulutuksia, jotka laajentavat ja / tai syventävät osaamista 
kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisillä osaamisaluilla. (Liite 1.)

Sosiaali- ja terveysalalla on tarvetta alan ammattilaisten yhteisten osaamisalueiden 
kehittämisellä erikoistumis- ja / tai täydennyskoulutuksissa. Tärkeää on, että koulu-
tusten toteutuksissa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja asiantuntijuus.

Työpajoihin osallistuneista oli tärkeää, että koulutuksissa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan 
osaaminen ja asiantuntijuus. Tämän he katsoivat edistävän muun muassa sitä, että sosi-
aali- ja terveysalalla työskentelevät omaksuvat yhteisen kielen (työsanaston) ja ymmär-
ryksen ammatillisista kysymyksistä.

Työpajoissa käsiteltiin myös sosiaali- ja terveysalan työkenttien mukaan eriytyneitä osaa-
misen kehittämistarpeita. Substanssiosaamisella voidaan viitata rajatun asiantuntijuus-
alueen tiedon ja työmenetelmien hallintaan sekä asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen käytäntöihin, laadukkaaseen hoitoon ja palveluun sekä päätöksentekoon 
asiantuntijuusalueella (ks. Kangasniemi ym. 2018, 16). Työpajoissa käsiteltiin tietyn asi-
akaskunnan, kuten ikääntyneiden, ja asiakaskunnan mukaisella työkentällä tarvittavan 
osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi työpajoissa tarkasteltiin johtamiseen ja esimiestyö-
hön liittyvän osaamisen kehittämistarpeita. (Liite 1.)      
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Uusien koulutusten tarve sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalla tunnistetaan tarve jatkuvaan oppimiseen. Alalla tarvitaan 
sekä lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia että pidempikestoisia täydennyskoulutuk-
sia ja / tai erikoistumiskoulutuksia.

Sosiaali- ja terveysalalla tunnistetaan tarve jatkuvaan oppimiseen. Ammatillisen osaami-
sen ajantasaisuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Työpajoissa todettiin, 
että jatkuva oppimisen mahdollistaminen tarjoaa työnantajille mahdollisuuksia osaavan 
henkilön sitouttamiseen työtehtäviin. Koulutuspalveluiden tulee olla helposti saavutet-
tavissa. Niiden tulisi olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Koulutusten edellyttämien 
panosten ja resurssien sekä tuotosten suhteen tulee olla tarkoin arvioitu. Koulutusten 
tulee vahvistaa osallistujan osaamista ydintehtävissään ja kehittymistä ammattilaisena.

Työpajojen osallistujien mukaan tarvitaan sekä lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia 
että pidempikestoisia täydennyskoulutuksia ja/tai erikoistumiskoulutuksia. Osaamista-
voitteiltaan suppeista, lyhytkestoisista täydennyskoulutuksista käytettiin myös nimitys-
tä täsmäkoulutus. Haastavaa työpajojen osallistujille ole esitysten tekeminen uusista, 
osaamistavoitteiltaan suppeista ja lyhytkestoisista täydennyskoulutuksista mutta myös 
osaamistavoitteiltaan laajoista, pitkäkestoisista täydennyskoulutuksista tai erikoistumis-
koulutuksista.

Digitalisaatio on esimerkki teemasta, jonka työpajojen osallistujat katsoivat soveltuvan 
lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin (täsmäkoulutuksiin). Lyhytkestoisessa täydennys-
koulutuksessa voi perehtyä digitaalisiin työvälineisiin, joita käytetään asiakastyössä (esim. 
asiakkaiden online chat) ja/tai työntekijöiden kesken (esim. Teams ohjelma). Työpajojen 
osallistujien mukaan digitalisaatio voi sisältyä myös pitkäkestoisiin täydennyskoulutuk-
siin ja/tai erikoistumiskoulutuksiin läpäisevänä teemana. Esimerkki lyhytkestoisesta mut-
ta osaamistavoitteiltaan edellistä esimerkkiä laajemmasta täydennyskoulutuksesta on 
sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden lääkehoito-osaaminen, johon 
estettiin noin viiden opintopisteen (135 tunnin) laajuista täydennyskoulutusta.

Työpajoissa tehtiin esityksiä uusista erikoitumiskoulutuksista. Ammattikorkeakoulujen 
sosiaali- ja terveysalalle kohdentuvien erikoistumiskoulutusten kokonaislaajuus on ta-
vallisesti 30 opintopistettä (810 tuntia). Työpajoissa ehdotettiin erikoistumiskoulutuksia 
muun muassa seuraaville osaamisalueille 1) gerontologinen työ sosiaali- ja terveysalalla, 
2) sosiaalinen kuntoutus, 3) monialainen ja -ammatillinen työ ja sen johtamisen (vam-
mais-/kehitysvammapalveluissa ym.) sekä 4) työ tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveys-
keskuksessa.

Työpajoihin osallistujien mukaan sosiaali- ja terveysalalla ilmenee tarve myös päivitys-
koulutuksille. Päivityskoulutukset palvelisivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka 
ovat olleet pois alan työtehtävistä pidemmän aikaa, ja palaavat alalle.

Näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus on ajankohtainen SOTE-uudistuksen suun-
nittelun ja käynnistymisen aikana. Näyttöön perustuvassa toiminnassa päätöksenteko 
perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon, jolloin siinä huomioidaan tutkimusnäyttö. 
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pitävät tärkeänä tutkimusnäytön hyödyntämistä 
hoidon kehittämisessä, mutta tästä huolimatta näytön implementointi on osoittautunut 
haasteelliseksi. (Korhonen ym. 2018, 10-11) Hoitotyön ammattilaisten tutkimustiedon 
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käyttöä koskevat tiedot ovat heikkoja ja näin ollen olisi tarvetta ja perusteltua järjestää 
aiheesta täydentävää koulutusta. (Heikkilä ym. 2019.) Järjestetyissä työpajoissa tämä ai-
hepiiri ei kuitenkaan noussut esiin. Johtuiko tämä mahdollisesti terveysalan ammattilais-
ten niukasta osallistumisesta työpajoihin vai osallistujien hyvästä osaamisesta? Tulisiko 
tämä aihe nostaa esiin tulevassa, ennakkokyselyyn ja työpajoihin perustuvassa jatkoky-
selyssä? 

Monipuolisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

SOTETIE-hanke järjesti maaliskuussa 2020 viisi työpajaa, joissa jäsennettiin osaamisen ja 
erikoistumisen kehittämistarpeita sekä osaamisen lisäämisen ja erikoistumisen mahdol-
listavia käytäntöjä, kuten erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia. Työpajoihin osallistu-
neiden näkemysten mukaan sosiaali- ja terveysalalla on osaamisalueita, jotka koskevat 
kaikkia alalla työskenteleviä. Alan yhteisten osaamisalueiden lisäksi on asiakasryhmien ja 
sosiaali- ja terveysalan työkenttien mukaan erityviä osaamisalueita. Sekä alan yhteisillä 
että erityvillä osaamisalueilla on tarvetta niin osaamistavoitteiltaan suppeille kuin laajoil-
le täydennyskoulutuksille ja / tai erikoistumiskoulutuksille. Jatkuva oppiminen edellyttää 
joustavia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Näitä ammattikorkeakoulujen tulee 
kehittää yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työelämätahojen kanssa.
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Liite 1

Työpajoissa 2020 esitetyt sosiaali- ja terveysalan osaamisalueet.

Kaikkia ammattiryhmiä 
koskeva sote-osaaminen 
(ks. Kangasniemi ym. 2018, 70)

Asiakaslähtöisyys

Ohjaus- ja neuvontaosaaminen

Palvelujärjestelmäosaaminen

Työpajoissa 2020 
esitetty osaamisalue

Asiakastyöosaaminen
Ihmiskäsitys, käsitys ja ymmärrys ihmisestä
Asiakaslähtöisyys
Asiakaskeskeinen ja -ystävällinen asiakaspalvelu
Asiakkaan kokonaisvaltainen huomioon ottaminen
Asiakkaan moniongelmaisuus
Ymmärrys asiakkaiden erilaisista taustoista (esim. diginuoret, ikääntyneet, 
vammaiset)
Asiakkaan kohtaaminen, asiakkaan kohtaaminen ihmisenä (kokonaisvaltai-
nen kohtaaminen
Vuorovaikutus
Puheeksi ottaminen
Motivoiva haastattelu
Asiakkaan osallisuus
Työntekijän läsnäolo asiakastyötilanteessa ja kuuntelee asiakasta
Pois asiakkaalle häpeäleimaa (stigmaa) tuottavista työskentelytavoista
Monikulttuurisuus

Asiakasohjaus
Palveluohjaus
Kokonaisvaltainen palveluohjaus (yksi asioimisikkuna, ei luuukulta luukulle 
ohjausta), palveluohjaus eritoten paljon palveluja käyttävien asiakkaiden 
kanssa
Intergroidut palveluprosessit
Ohjaus, asiakkaan motivoiva ohjaus
Varhainen puuttuminen ja tukeminen
Asiakastyön menetelmät
Holistinen, kokonaisvaltainen asiakkaan/potilaan huomioon ottaminen
Asiakkaan toiminta- ja työkyvyn arviointi (mm. arvioinnissa käytettävät 
erilaiset mittarit)
Ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka/psykologia lähtökohdat
Asiakkaan rinnalla kulkeminen
Valmentava työote asiakastyössä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakkaiden ohjaus omahoidossa
Asiakkaan vastuuttaminen työskentlyprosessissa
Kirjaaminen
Vertaistuen arvostaminen ja osallisuus asiakastyössä

Palvelujärjestelmä
Avustukset ja edut
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelut ja etäasiointi
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Lainsäädännön tuntemus

Etiikan tuntemus

Tutkimus- ja kehittämisosaa-
minen

Robotiikka ja digitalisaatio

Vaikuttavuus-, kustannus- ja 
laatutietoisuus

Kestävän kehityksen mukainen 
ympäristöosaaminen

Viestintäosaaminen

Työntekijyysosaaminen

Monialainen yhteistoiminta

Lainsäädäntö, lait ja asetukset sekä määräykset
Asiakkaan lakimääräiset oikeudet
Lisäksi viranomaisten ja palvelunostajien tuottamat lainalaisuudet ja 
käytännöt

Etiikka
Tasavertaisuus, yhdenvertaisuus
Itsemäärämisoikeus

Palvelujen kehittäminen
Kokemusasiantuntijoiden osallisuus palveluiden kehittämisessä

Digitaalisuuden ja robotiikan tarjoamat keinot ja mahdollisuudet mutta 
myös uhat
Digitaaliset laitteet ja järjestelmät
Digitaaliset palvelut
Digitaaliset verkostopalaverit (mm. Teams, chat-palvelut)
Asiakkaiden ohjaaminen digitaalisten palveluiden käyttämisessä
Digitaaliset palvelut kotikuntoutuksessa (esim. iäkkään valmius käyttää 
digitaalisia välineitä ja ohjausta; työntekijän valmius etäohjaukseen)
Yhdenvertaisuuden toteutuminen digitaalisissa palveluissa maan eri osissa 
(esim. nuorten digitaaliset asioimispalvelut)
Digitaalisuuden kehittämistarpeet

Asiakasprofilointi ja asiakassegmentointi
Työn jatkuva arviointi ja mittaaminen

Rakenteellinen työ (ihmisen ja hänen palvelutarpeidensa tarkastelunosana 
laajempaa kokonaisuutta ja rakenteellisten tekijöiden näkeminen (sosiaali-
sesti kestävä kehitys))

Digitaalinen (sähköinen) viestintä
Tiedonkulku ja -siirto
Tietosuoja

Työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen
Tiimityö
Yhteistyö
Osallistuminen
Työhyvinvointi
Motivaation ylläpito
Ammatissa kehittyminen
Kehittämistehtävät
Nopea reagointi uusiin ja ennakoimattomiinkin ilmiöihin, jotka kohdataan 
sosiaali- ja terveysalalla
Hiljaisen tiedon siirtäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne (maakuntapohjainen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestelmä)
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Substanssi osaaminen 
(ks. Kangasniemi ym. 2018, 16)

Sosiaalialan ammattilaisten 
lääkehoito-osaaminen

Sosiaalinen kuntoutus

Lastensuojelutyö

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosiaali- ja terveysalan integraatio
Sosiaali- ja terveysalan yhdyspinnoilla työskentely
Yhteistyö kuntien sosiaalihuollon ja Kansaneläkelaitoksen välillä toimeen-
tuloturvatyössä (asiakkaiden moniongelmaisuus, ammattilaisten yhteistyö 
digitaalisissa järjestelmissä)
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio
Hoitoketjutyöskentely, ketjulähettitoiminta
Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö
Yhteistyö
Moniammatillinen klinikkatoiminta (sosiaali- ta terveysalan osaamisen 
yhdistäminen, eri ammattiryhmät auttavat ja tukevat ihmistä yhdessä)

Keskeinen sisältö

Lääkehoito (lääkehoito sosiaalialan eri työympäristöissä, kuten mielenter-
veys- ja päihdetyössä, korvaushoidossa, vanhustyössä, vammais-/kehitys-
vammatyössä)

Sosiaalinen kuntoutus
Avustusten ja etujen tuntemus osana sosiaalista kuntoutusta
Asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen
Luottamuksen rakentaminen asiakkaan kanssa
Rinnalla kulkeminen
Asiakkaan kanssa yhdessä työskenteleminen sekä vaihtoehtojen ja ratkai-
sujen hakeminen
Asiakaslähtöinen (yksilöllinen) sosiaalinen kuntoutus
Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sosiaalisessa kuntoutuksessa
Osallisuus ja yhteiskuntaan kiinni pääseminen
Yhteistyö ja sidosryhmätyöskentely sosiaalisen kuntouksen kontekstissa
Sosiaaline kuntoutus sosiaalisesti eristäytyneiden (esim. omaan kotiin 
jääneiden) kanssa työskenneltäessä
Sosiaalinen kuntoutus osana etsivää ja liikkuvaa aikuissosiaalityötä
Sosiaalinen kuntoutus harvaan asutulla alueella (moniosaaminen)

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan äänen kuuleminen
Lainsäädäntö
Lastensuojelun sijaishuolto, sijaishuollon laitoshuolto
Rajoitustoimenpiteet
Neuropsykiatriset häiriöt
Lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyön tiivistäminen
Lastensuojelun palvelunostajien ja -tuottajien kuuleminen ja ymmärrys 
yhteistyöstä

Mielenterveys- ja päihdetyö
Mielenterveyden häiriöitä kohdanneen ihmisen kohtaaminen sosiaalipal-
veluissa
Mielenterveyden haasteita kohdanneen maahanmuuttajataustaisen henki-
lön kanssa työskentely
Päihteet ja niiden käytön muutokset
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Kriisi- ja traumatyö

Vanhustyö

Vammais-/kehitysvammatyö

Korvaushoito (opiodiriippuvuuden korvaushoito)
Aggressiivisesti käyttäytyvä asiakas
Neuropsykologiset häiriöt
Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön tiivistäminen

Kriisi- ja traumatyö sosiaali- ja terveysalan eri työympäristöissä

Ikääntyminen ja ikääntymisen vaikutukset
Ikääntyneiden elämäntilanteiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen
Ikääntyneen sosiaaliset verkostot ja niiden merkitys
Ikääntyneiden palvelut, ikääntyneiden digitaaliset palvelut
Ikääntyneen palveluohjaus
Palveluasuminen
Iäkkään ihmisen kohtaaminen
Vuorovaikutus iäkkään ihmisen kanssa
Kotikuntoutus
Kuntoutus
Ikääntyneen terveyden edistäminen
Ikääntynyt ja mielenterveys
Ikääntynyt ja päihteet (mm. päihdeosaaminen ikääntyneen somaattisessa 
hoidossa)
Muistisairaudet
Ikääntyneen lääkehoito
Saattohoito
Kokemusasiantuntijoiden osallisuus ikääntyneiden palvelujen kehittämi-
sessä

Vammais-/kehitysvammatyön arvostuksen lisääminen
Kehitysvammaisuus
Autismin kirjo
Itsemäärämisoikeus kehitysvammaisten parissa tehtävässä työssä
Kehitysvammaisen henkilön edunvalvonta
Avustukset ja tuet
Kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut
Vammaisen/kehitysvammaisen kohtaaminen
Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
Asiakkaan voimavarojen ja toimintakvyn tukeminen ja edistäminen
Vammaistyön menetelmät
Sosiaalinen kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus yksilövalmennuksena
Työskentely sosiaali- ja terveysalan rajapinnassa vannais-/kehitysvamma-
työn kontekstissa
Sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhdistäminen vammaistyön kontekstissa
Moniammatillinen yhteistyö vammais-/kehitysvammapalveluissa (am-
mattilaiset työskentelevät rinnakkain ja yhdessä, he toteuttavat työtään 
kuntoutuksen kokonaiskehityksessä, työtä arvioidaan ja mitataan)
Monialainen ja moniammatillinen työ kuntoutuksessa
Vammainen/kehitysvammainen ihminen, mielenterveys ja neuropsykiatri-
set häiriöt
Vammainen/kehitysvammainen ihminen, ikääntyminen ja muistihäiriöt ja 
-sairaudet
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Lääkkeenmäärämisosaaminen

Kivunhoito-osaaminen

Äitys- ja lastenneuvolatyö

Johtamis- ja esimiestyöosaa-
minen
Johtamisen ja esimiestyön osaa-
minen

Lääkkeenmääräämiskoulutus

Kivunhoito

Neuvolatyö
Perheen kanssa tehtävä työ
Monialainen ja moniammatillinen työ perheiden kanssa tehtävässä työssä

Työpajoissa 2020 esitetty osaamisalue

Rekrytointi
Henkilöstöjohtaminen
Tiimin johtaminen
Tiimityötaidot, yhteistyötaidot
Valmentava johtaminen
Perehdyttäminen
Hiljaisen tiedon siirtäminen
Yhteishengen puhaltaminen ja vahvistaminen
Työhyvinvoinninedistäminen ja jatkuvuus
Työhön koetun vetovoiman lisäksi pitovoiman (sitoutumisen) tuottaminen
Ikäjohtaminen, sukupolvien erojen ymmärtäminen työyhteisössä
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14 Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia monimuotototeutuksina

SOTETIE -hanke (työpaketti 5) järjesti maaliskuun 2020 aikana viisi työpajaa, yhden kulla-
kin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Työpajoihin osallistui 53 sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilaista.

SOTETIE-hankkeen järjestämissä työpajoissa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä 
erikoistumiskoulutusten toteutuskäytännöistä ja sosiaali- ja terveysalan organisaa-
tioissa käytettävistä osaamisen kehittämismenetelmistä.

Työpajoissa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä sosiaali- ja terveysalalla ilmenevis-
tä osaamisen kehittämistarpeista ja niihin vastaavista erikoistumiskoulutuksista ja / tai 
täydennyskoulutuksista. Lisäksi kartoitettiin osallistujien näkemyksiä erikoistumiskou-
lutusten toteutuskäytännöistä ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa käytettävistä 
osaamisen kehittämismenetelmistä. Tässä blogissa kuvataan osallistujien näkemyksiä eri-
koistumiskoulutusten toteuttamiskäytännöistä ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa 
käytettävistä osaamisen kehittämismenetelmistä.

SOTETIE-hankkeen järjestämien työpajojen tuloksista kerrotaan myös kahdessa muussa 
blogiartikkelissa. Työpajoissa käsitellyistä sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämis-
tarpeista kerrotaan artikkelissa Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveys-
alan osaamisen kehittämistarpeisiin ja osallistujien muun muassa koulutusten hintaan ja 
kestoon liittämistä kannanotosta artikkelissa Erikoistumiskoulutusten reunaehtoja.

Monimuotopedagogiikka erikoistumiskoulutusten toteutuksen perustana

Erikoistumiskoulutusten toteutusten tulee perustua monimuotopedagogiikkaan. 
Opetuksen ja oppimisen menetelmien tulee olla monimuotoisia.

Monimuotopedagogiikalla tarkoitetaan opetuksen ja oppimisen menetelmien käytön 
monimuotoisuutta. Monimuotoisuus rakentuu muun muassa lähityöskentelyn (fyysises-
sä tilassa, kuten luokassa tapahtuvan työskentelyn) ja virtuaalisessa verkkoympäristös-
sä tapahtuvan työskentelyn sekä luento-opetuksen, tiimityöskentelyn ja oppijalähtöisen 
työskentelyn yhdistämisestä opetus- ja oppimisprosessissa. Työpajojen osallistujista eri-
koistumiskoulutuksen tulee perustua monimuotopedagogiikkaan.

Pitkäkestoisissa, osaamistavoiteiltaan laajoissa koulutuksissa, kuten erikoistumiskoulu-
tuksissa, tulee olla ”lähityöskentelyä”, johon osallistutaan fyysisessä paikassa läsnä ollen 
ja / tai virtuaalisin etäyhteyksin. Lähityöskentelyyn tulee sisältyä fasilitoitua osallistujien 
näkemysten vaihtamista, ajatusten kirkastamista ja ideoiden luomista. Lähityöskentelyn 
tulee painottua yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Luentomuotoinen opetus on nykyisin 
mahdollista järjestää verkko-opintoina. Osallistujien yhteistoiminnallisessa oppimisessa 
voidaan käyttää myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia (esim. Facebook).  

Työpajojen osallistujat kannattivat virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttämistä. Virtu-
aaliset oppimisympäristöt mahdollistavat koulutuksiin osallistumisen eri paikkakunnilta. 
Virtuaalisesti toteutuvissa opetustilanteissa tulee varmistaa toimintaympäristön tekninen 
toimivuus. Työpajojen osallistujat korostivat, että virtuaalisessa oppimisympäristössä to-
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teutettavassa opetuksessa ja oppimisessa tulee olla mahdollisuus vuorovaikutukseen, 
kuten kysymysten esittämiseen.

Erikoistumiskoulutuksissa tulee käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä. Virtuaali-
sesti toteutetuissa opetustilanteissa tulee varmistaa niiden tekninen toimivuus ja 
mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Opetusmateriaalia, esimerkiksi julkaisuja, löytyy runsaasti virtuaalisessa (sähköisessä) 
muodossa. Virtuaalisten julkaisujen avulla opetuksessa ja oppimisessa voidaan käyttää 
niin sanottua käänteisen luokkahuoneen opetusmallia (flipped classroom / flipped lear-
ning) (Sointu ym. 2018). Työpajojen osallistujat kuitenkin totesivat, että tämän päivän op-
pija kaipaa tiivistettyä tietoa. Näin ollen virtuaalisessa muodossa olevat materiaalit eivät 
aina parhaalla mahdollisessa tavalla edistä opiskelua ja oppimista, virtuaaliset materiaalit 
edellyttävät työstämistä.

Työpajoissa käytiin keskustelua pitkäkestoisiin, osaamistavoitteiltaan laajoihin koulutuk-
siin sisältyvistä kehittämistehtävistä. Työpajojen osallistujat kannattivat työelämälähtöisiä 
kehittämistehtäviä. Heistä kehittämistehtävät olivat tarpeellisia. Niillä tulee olla työelä-
mässä käyttöarvoa. Kehittämistehtävien tulee tukea myös osaamisen jakamista koulu-
tukseen osallistuvan työyhteisössä. Kehitystehtävät mahdollistavat uusien yhtenäisten 
käytäntöjen muodostumisen työelämässä, mitkä puolestaan parantavat palvelun / hoi-
totyön laatua, turvallisuutta ja eettisyyttä (Korhonen ym. 2018, 85).

 
Osaamisen kehittämiskäytännöt sosiaali- terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja työyhteisöissä on käytössä osaamisen 
kehittämisen käytäntöjä ja menetelmiä monipuolisesti.

Työpajoissa pohdittiin, mitä keinoja sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa käytetään 
osaamisen kehittämisessä erikoisosaamiseksi. Työpajojen osallistujat kertoivat seuraa-
vista osaamisen kehittämisen keinoista: koulutus, simulaatiot, perehdytys, mentoroin-
ti, yksilö- ja ryhmämuotoinen työnohjaus, työparin ja työtiimin keskinäinen osaamisen 
jakaminen, kokeilutoiminta, kehittämistehtävät, vertaiskehittäminen (benchmarking) 
sekä erilaisten osaamispankkien rakentamien organisaation käyttöön (esim. Vincit LaaS, 
https://laas.fi/).

Työpajojen perusteella voi todeta, että sosiaali- ja terveysalan organisaatiot haluavat 
mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Organisaatiot etsivät ja rakentavat joustavia käytäntöjä 
jatkuvaan oppimiseen. Joustavat käytännöt merkitsevät tässä yhteydessä koulutuksen ja 
edellä mainittujen osaamisen kehittämistä tukevien mahdollisuuksien linkittämistä oppi-
mista edistäväksi kokonaisuudeksi. Työpajoissa nimetyt osaamisen kehittämisen mene-
telmät ovat samoja menetelmiä, joita esimerkiksi julkaisu Optimoitu sote-ammattilaisen 
koulutus- ja osaamisuudistus mukaan käytetään koulutusinterventioissa: luento-opetus, 
simulaatiot, e-oppiminen ja virtuaaliset materiaalit, käytännön harjoitukset, tiimityösken-
tely ja mentorointi ja palautteen antaminen (Kangasniemi ym. 2018, 24).
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Tarvitaan monipuolisia koulutuspalveluja monimuotitoteutuksina

SOTETIE -hankkeen työpajojen osallistujat totesivat, että sosiaali- ja terveysalan organi-
saatiot järjestävät työntekijöilleen lyhyitä täydennyskoulutuksia, esimerkiksi puoli päi-
vää kestäviä ”täsmäkoulutuksia”, havaittuihin osaamistarpeisiin. Koulutusorganisaatioilta 
hankitaan tavallisesti pidempikestoisia ja osaamistavoitteiltaan laajempia koulutuksia. 
Sosiaali- ja terveysalalla jatkuvan oppimisen mahdollistaminen edellyttää monipuolis-
ta koulutuspalvelujen tarjontaa. Tarvitaan lyhytkestoisia, osaamistavoitteiltaan suppeita 
sekä pitkäkestoisia, osaamistavoitteiltaan laajoja täydennys- ja / tai erikoistumiskoulu-
tuksia.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuspalvelujen tulee toteutua monimuotototeutuksina. Tämä 
helpottaa koulutusten saavutettavuutta. Lisäksi koulutuksissa tiedollisen ja käytännölli-
sen, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen tulee integroitua toinen toiseensa, jolloin kou-
lutukset edistävät työn ja työkäytäntöjen kehittämistä.

Työpajoissa pohdittiin keinoja, jotka lisäisivät koulutusten hyödynnettävyyttä sosiaali- ja 
terveysalalla. Työpajojen osallistujat pohtivat, voisiko pitkäkestoisissa koulutuksissa mah-
dollistaa laajemman osallistujajoukon osallistumisen esimerkiksi asiantuntija-alustuksiin 
perustuviin koulutusosioihin (seminaarityyppisiin osiin) ja suppeamman osallistujakun-
nan osallistumisen koko koulutusprosessiin. Näin koulutusta voisi käyttää laajemmin 
sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Lisäksi he pohtivat, voisi-
ko pitkäkestoisiin koulutuksiin sisältyä sosiaali- ja terveysalan edustajien yhteisiä, mutta 
myös erityviä osia, jolloin mahdollistuisi ammattialan yhteisen ja substanssin mukaisen 
osaamisen kehittäminen.

Työpajoissa ilmaistiin tarve moniammatilliseen koulutukseen. Moniammatillisella yhteis-
työllä edistetään sosiaali- ja terveysalan tuottavuutta ja parannetaan palveluiden laa-
tua. Moniammatillinen työskentely selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja osaamista sekä 
sen tuloksena syntyy jaettua osaamista ja asiantuntijuutta. (Salminen & Saaranen 2016, 
155-156.) Eräässä työpajassa ideoitiin oppimismenetelmäksi moniammatillista klinikkaa, 
jossa eri ammattiryhmät hoitavat ja tukevat yhdessä oikeita apua tarvitsevia ihmisiä, ns. 
opetusasiakkaita. Tässä klinikassa yhdistettäisiin sote-osaaminen ja toisaalta somaatti-
sen hoidon osaaminen ja mielenterveys- ja päihdeosaaminen. Tällaisen koulutusmuodon 
haasteita on kirjallisuuden mukaan mm. hallinnolliset haasteet, taloutta ja tilaresursseja 
koskevat sopimusasiat ja yhteistyökumppaneiden löytyminen. (Aase ym. 2013, Salmisen 
& Saarasen 2016 mukaan, 157.)
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15 Erikoistumiskoulutusten reunaehtoja

Eri alojen erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Ne 
on tarkoitettu henkilöille, joilla on korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakouluja edeltä-
neen opistoasteen tutkinto suoritettuna. Usein koulutus tapahtuu työn ohessa.  Erikois-
tumiskoulutusten vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä, ja tällä hetkellä kaikki sosiaa-
li- ja terveysalalle kohdentuvat, ammattikorkeakoulujen tarjonnassa olevat, koulutukset 
ovat yhtä lukuun ottamatta juuri 30 opintopisteen laajuisia. Vain Diakonia-ammattikor-
keakoulun ja Turun yliopiston tarjonnassa oleva monialainen Monikulttuurisuuden asi-
antuntijan erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. (Opintopolku 2020.)

SOTETIE -hankkeessa tehdyssä ennakkokyselyssä ja työpajoissa on kartoitettu am-
mattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten järjestelyihin liittyviä asioita, kuten 
hintaa, kestoa ja lähityöskentelypäivien määrää.

Koska erikoistumiskoulutukset suoritetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, panostavat 
myös työnantajat henkilökuntansa koulutukseen. SOTETIE-hankkeen työpaketissa viisi 
(toimenpide 5.2) toteutetussa ennakkokyselyssä Sote-alan vastaajilta kysyttiin erikoistu-
miskoulutusten järjestelyihin liittyviä asioita. Maaliskuun loppuun mennessä vastauksia 
ennakkokyselyyn saatiin 229. Kysymykset koskivat koulutusten hintaa, lähityöskentely-
päivien lukumäärää ja koko koulutuksen kestoa. Erikoistumiskoulutuksen järjestelyistä 
käytiin keskustelua myös maaliskuun 2020 aikana järjestetyissä viidessä työpajassa.

Erikoistumiskoulutuksen hinta

Erikoistumiskulutuksen hinta, joka voidaan periä osallistujalta, voi voimassa olevan lain-
säädännön mukaan olla enintään 120 euroa / opintopiste (asetus 1440/2014). Rauhalan 
ja Urposen (2019) selvityksen mukaan tämän hetkisen kuntatalouden vuoksi julkisen sek-
torin mahdollisuus kustantaa henkilöstönsä erikoistumiskoulutuksia on heikko. Ongel-
mia tuottaa sekä koulutuksen hinta että mahdollisuus irrottaa henkilöstöä koulutuksiin. 
Selvityksen mukaan vaihteluväli oli täysi omakustanteisuus ja toisessa ääripäässä se, että 
työnantaja kustansi koko koulutuksen. (Rauhala & Urponen 2019, 55–61.)

SOTETIE-hankkeessa tehtyjen selvitysten mukaan ammattikorkeakoulujen erikoistu-
miskoulutusten tulee olla hinnaltaan huokeita, jotta työnantaja ja / tai koulutuksen 
osallistuja voi osallistujamaksun maksaa.

Vuonna 2018 SOTE-alan erikoistumiskoulutusten hinta vaihteli 800–3000 € välillä, keski-
arvo 1237 € ja mediaani 1000 € (Rauhala & Urponen 2019, 60). Jotta työnantaja voisi kus-
tantaa työntekijän erikoistumiskoulutuksen suorittamisen kokonaan, erikoistumiskoulu-
tuksen osallistumismaksu voisi SOTETIE-kyselyyn vastanneiden mielestä olla alle 500 € 
(37 %) tai alle 1000 € (37 % + 27 %). Vain harvat (10 %) olivat sitä mieltä, että hinta voisi 
olla 1000 – 1500 € ja tätä kalliimpaa vaihtoehtoa piti mahdollisena vain 1 % vastaajista. 
Neljännes vastaajista valitsi vaihtoehdon ”En osaa sanoa”.

Kun kysyttiin, kuinka paljon vastaajat olisivat itse valmiita maksamaan erikoitumiskou-
lutuksesta, vastaukset olivat samansuuntaisia eli suurin osa vastasi alle 500 € (71 %). Yli 
1000 € oli valmiita maksamaan vain noin 8 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa nos-
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tettiin esille muun muassa, että erikoistumiskoulutukset ovat kuntasektorille aivan liian 
kalliita, eikä henkilökunnallakaan ole taloudellisia mahdollisuuksia tuloillaan osallistua 
omakustanteisesti koulutuksiin, ja että ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ei 
voi olla ainoastaan työnantajan vastuulla, joten työntekijät voisivat osallistua koulutus-
kustannuksiin. Lisäksi esitettiin, että jos työnantaja kustantaa koulutuksen, pitää työnte-
kijän sitoutua tähän työnantajaan joksikin määrätyksi ajaksi, ettei työnantajan rahallinen 
panostus mene hukkaan.

Työpajoihin osallistuneet vahvistivat näkemyksillään ennakkokyselyn tuottaman tulok-
sen. Osallistujien mukaan esimerkiksi kuntasektorilla työntekijäkohtaiset koulutusmää-
rärahat voivat olla 200–500 euroa vuodessa, jolloin koulutuksiin osallistumista ja niiden 
kustannuksia arvioimaan tarkasti. Työntekijän maksaessa osallistujamaksun, hän pohtii 
koulutuksesta saamaansa pätevyyttä ja hyötyä suhteessa koulutuksen hintaan.

 
Lähityöskentelypäivien määrä erikoistumiskoulutuksessa

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksissa voi olla lähityöskentelypäiviä ra-
jallinen määrä, enintään kymmenen päivää vuodessa, SOTETIE-hankkeen kartoi-
tuksen mukaan osallistuja voi osallistujamaksun maksaa.

Työnantaja voi osallistua koulutusten kustannuksiin myös antamalla työntekijälleen pal-
kallista vapaata koulutuksen lähipäivien ajalle. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan 
niiden lähityöskentelypäivien määrää, jotka työnantaja voisi antaa palkallisina koulutus-
päivinä vuoden aikana. Vastaajista 14 % ei osannut arvioida päivien määrää. Vastaukset 
jakaantuivat seuraavasti eri vaihtoehtojen välillä: alle 5 päivää (16 %), 5–10 päivää (59 %), 
11–15 päivää (10 %) ja yli 15 päivää alle 1 %.

Lähes puolet vastaajista (48 %) olisi valmis käyttämään erikoistumiskoulutuksen lähi-
työskentelypäiviin vuosilomapäiviä, vapaapäiviä tai palkattomia vapaapäiviä enintään 5 
päivää vuodessa. Lähes yhtä moni (42 %) olisi valmis käyttämään 5–10 päivää vuodessa. 
Avoimien vastausten mukaan lähityöskentelypäivät ovat tärkeitä, eikä puhtaasti verkko-
toteutuksella järjestetyllä koulutuksella voida lähityöskentelyä korvata. Toisaalta myös 
esitettiin, että lähipäiviä olisi mahdollisimman vähän, sillä opiskelu etänä onnistuu koh-
tuu hyvin. Myös täysin verkossa toteutettavia koulutuksia toivottiin. Eniten ehdotettiin, 
että lähipäiviä olisi 1–2 kuukauden aikana. Työpajoissa käydyt keskustelut vahvistivat tätä 
esitystä. Tavallisin arvio oli, että lähityöskentelypäiviä voi olla 5–10 vuodessa. Työpäivien 
käyttämisen vaihtoehtona nostetiin esiin esimerkiksi viikonloppuna tapahtuva lähityös-
kentely.

Erikoistumiskoulutuksen kesto

Ammattikorkeakoulun järjestämä, 30 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus 
voi kestää vuoden tai puolitoistavuotta SOTETIE-hankkeessa tehdyn kyselyn mu-
kaan.

Kyselyn viimeisenä erikoistumiskoulutusten järjestelyjä / reunaehtoja koskevana kysy-
myksenä oli, miten pitkä 30 opintopisteen laajuisen erikoistumiskoulutuksen keston tulisi 
olla. Puolet (50 %) vastaajista oli sitä mieltä, että keston tulisi olla 1,5 vuotta. Vastaajista 
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43 % oli sitä mieltä, että opinnot voisi suorittaa yhden vuoden aikana ja loput 7 % kan-
natti kahden vuoden opiskeluaikaa. Avoimissa vastauksissa nousi lisäksi, että opiskelu-
aika pitäisi olla joustava ja yksilölliset erot oppijoissa pitäisi ottaa huomioon. Myös se 
nostettiin esille, että opintojen kokonaiskestoon vaikuttaa, miten paljon työntekijä voi 
käyttää työaikaa opintojen suorittamiseen.

Maaliskuussa 2020 järjestetyissä työpajoissa todettiin, että erikoistumiskoulutusten osal-
listujien näkökulmasta optimaalista kestoa ei ole. Työpajoissa kysyttiinkin, mitä mahdol-
lisuuksia erikoistumiskoulutuksissa on tehdä osallistujakohtaisia ratkaisuja, missä määrin 
koulutuksen kesto voi joustaa huomioida osallistujan yksityis- ja työelämän tilanne.   
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16 Sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen ja erikoistumisen 
kehittämistarpeita

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien oli helppo nimetä osaamisen kehittämis-
tarpeita, mutta osaamisen kehittämistarpeiden jäsentäminen ammattikorkeakoulu-
tutkintojen, erikoistumiskoulutusten ja ammatillisten täydennyskoulutusten välillä 
oli heille vaikeaa.

Ammattikorkeakoulut järjestävät tutkintoon johtavaa koulutusta (ammattikorkeakoulu-
tutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot), erikoistumiskoulutuksia, täyden-
nyskoulutuksia ja avointa ammattikorkeakouluopetusta, joka muodostuu tutkintoon joh-
tavan koulutuksen osista. Erikoistumiskoulutukset ovat koulutusmuodoista uusin. Niitä 
ammattikorkeakoulut ovat voineet järjestää vuodesta 2015 lähtien (L 932/2014).

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2019) julkaiseman raportin mukaan korkeakoulujen tu-
lee yhteistyössä työelämän kanssa määritellä ”osaamista erikoistavat ja syventävät yh-
tenäiset kokonaisuudet” (OKM 2019, 15). Tässä artikkelissa kuvataan sosiaali- ja terve-
ysalalla työskentelevien näkemysten perusteella alan ammattikorkeakoulututkinnon ja 
ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneiden ammatillisen 
osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita, joihin ammattikorkeakoulut voisivat vas-
tata järjestämällä erikoistumiskoulutuksia ja / tai täydennyskoulutuksia.

SOTETIE-hankkeessa sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen ja erikostumisen ke-
hittämistarpeita ryhdyttiin kartoittamaan alkuvuodesta 2020. Hanke (työpaketti 5) järjesti 
maaliskuussa 2020 viisi työpajaa, yhden kullakin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueella. Yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysalojen toimijoita tavoiteltiin 
sähköpostitse. Heille lähetettiin työpajakutsu ja työpajan ennakkokysely sähköpostina 
tammi-, helmi- ja maaliskuun 2020 aikana. Tässä artikkelissa kuvataan ennakkokyselyn 
alustavia tuloksia. Tulosten kuvaus tapahtuu valtakunnallisesti, ei sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistoiminta-alueittain.

Ennakkokyselyn tulosten kuvaus

Ennakkokyselyyn vastasi 229 sosiaali- ja terveysalan toimijaa maaliskuun 2020 loppu-
puoleen, 25.3.2020 mennessä. Kyselyssä oli kolme vaihtoehtoa, joista vastaajan tuli va-
lita parhaiten hänen työaluettaan kuvaava vaihtoehto (kysymys 3). 127 (55 %) vastaajaa 
valitsi vaihtoehdon sosiaaliala, 73 (32 %) vaihtoehdon terveysala ja 29 (13 %) vaihto-
ehdon muu ala. Tyypillistä oli, että vaihtoehdon ”muu ala” valinneet vastaajat kertoivat 
työskentelevänsä sosiaali- ja terveysalalla johto- tai kehittämis- ja suunnittelutehtävissä. 
Ennakkokyselyssä oli 18 kysymystä tai kysymyskokonaisuutta. Tämä artikkeli perustuu 
ennakkokyselyn neljään kysymykseen (kysymykset 5, 6, 7 ja 16).

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää 15 sosiaali- ja terveysalaan pohjaavaa erikoistu-
miskoulutusta (OPH, Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo). Ennakkokyselyssä vas-
taajat arvioivat erikoistumiskoulutusten merkitystä omalla sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueellaan työskentelevien osaamisen kehittämisessä (kysymys 6).

Kolmella avoimella kysymyksellä kartoitettiin vastaajan näkemyksiä ammatillisen osaa-
misen ja erikoistumisen kehittämistarpeista. Ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin 
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osaamisvajeita, joita vastaaja oli havainnut omalla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
toiminta-alueellaan (kysymys 5). Toisessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin kuvaamaan 
osaamisen kehittämisalueita, jotka eivät tule huomioon otetuiksi ammattikorkeakoulujen 
sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksissa (kysymys 7). Kolmannessa kysymykses-
sä vastaajia pyydettiin tekemään ehdotuksia koulutuksista, jotka kehittäisivät osaamista 
erikoisosaamiseksi. Vastaajia pyydettiin lisäksi tekemään ehdotuksia erikoistumis- ja / tai 
täydennyskoulutuksista. (Kysymys 16.) Samat teemat toistuivat kolmeen kysymykseen 
saaduissa vastauksia, joten teemat kuvataan tässä artikkelissa kokonaisuuksina (ei kysy-
myksittäin) (ks. liitteet 1–3).

Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalaan perustuvat erikoistumiskoulutukset

Ennakkokyselyssä vastaajat arvioivat 15 erikoistumiskoulutuksen merkitystä omalla so-
siaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueellaan työskentelevien osaamisen kehit-
tämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri työalueiden toimijoiden näkemykset olivat 
samanlaisia erikoistumiskoulutuksista, jotka heistä olivat merkittävimpiä osaamisen 
kehittämisessä. Vastauksissa kärkikaksikko muodostui Mielenterveys- ja päihdetyön ja 
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksista. (Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Erikoistumiskoulutusten merkitys osaamisen kehittämisessä.
Kaikki vastaajat (N 226)
1. Mielenterveys- ja päih-

detyö

2. Asiakas- ja palveluoh-
jaus

3. Lastensuojelutyö
4. Sosiaali- ja terveys-alan 

palveluiden kehittäjä
5. Moniammatillinen koti-

kuntoutus
6. Etäratkaisut kuntoutumi-

sen tukena
7. Monikulttuurisuuden 

asiantuntija
8. Palliatiivisen hoidon 

asiantuntija
9. Aivoterveys
10. Sosioemotionaalisten 

taitojen tukeminen
11. Hygieniahoitaja
12. Syöpäpotilaan moniam-

matillinen hoitoketju
13. Sairaanhoitajan vas-

taanottotoiminta
14. Haavahoidon asian-

tuntija
15. Monikulttuurisen 

varhaiskasvatuksen 
asiantuntija

Sosiaaliala (n 125)
1. Mielenterveys- ja päihdetyö

2. Asiakas- ja palveluohjaus
3. Lastensuojelutyö
4. Sosiaali- ja terveys-alan 

palveluiden kehittäjä
5. Monikulttuurisuuden asian-

tuntija
6. Moniammatillinen kotikun-

toutus
7. Etäratkaisut kuntoutu-misen 

tukena
8. Sosioemotionaalisten taito-

jen tukeminen varhaiskasva-
tuksessa

9. Monikulttuurisen varhaiskas-
vatuksen asiantuntija

10. Aivoterveys
11. Hygieniahoitaja
12. Palliatiivisen hoidon asian-

tuntija
13. Syöpäpotilaan moniamma-

tillinen hoitoketju
14. Sairaanhoitajan vastaanot-

totoiminta
15.  Haavahoidon asiantuntija

Terveysala (n 72)
1. Mielenterveys- ja päih-

detyö
2. Asiakas- ja palveluohjaus
3. Syöpäpotilaan moniamma-

tillinen hoitoketju
4. Palliatiivisen hoidon asian-

tuntija
5. Moniammatillinen kotikun-

toutus
6. Haavahoidon asiantuntija
7. Sairaanhoitajan vastaanot-

totoiminta
8. Hygieniahoitaja
9. Lastensuojelutyö
10. Sosiaali- ja terveysalan 

palveluiden kehittäjä
11. Etäratkaisut kuntoutumi-

sen tukena
12. Aivoterveys
13. Monikulttuurisuuden 

asiantuntija
14. Sosioemotionaalisten 

taitojen tukeminen var-
haiskasvatuksessa

15. Monikulttuurisen varhais-
kasvatuksen asiantuntija

Muu ala (esim. hallinto) (n 29)
1. Asiakas- ja palveluohjaus
2. Mielenterveys- ja päihdetyö
3. Lastensuojelutyö
4. Moniammatillinen kotikuntoutus
5. Etäratkaisut kuntoutumisen 

tukena
6. Sosiaali- ja terveysalan palvelui-

den kehittäjä
7. Palliatiivisen hoidon asiantuntija
8. Sairaanhoitajan vastaanotto-

toiminta
9. Sosioemotionaalisten taitojen 

tukeminen varhaiskasvatuksessa
10. Hygieniahoitaja
11. Aivoterveys
12. Syöpäpotilaan moniammatilli-

nen hoitoketju
13. Haavahoidon asiantuntija
14. Monikulttuurisuuden asian-

tuntija
15. Monikulttuurisen varhaiskasva-

tuksen asiantuntija
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Ennakkokyselyn vastaajissa on enemmän sosiaali- kuin terveysalan toimijoita, mikä saat-
taa vaikuttaa Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen sijoittumiseen kärkikolmikkoon 
sekä kaikkia vastauksia että sosiaalialan ja muun alan vastauksia tarkasteltaessa. Terve-
ysalan toimijoiden vastauksissa kolmannella sijalla on Syöpäpotilaan moniammatillinen 
hoitoketju erikoistumiskoulutus. (Vastaajissa ei ole varhaiskasvatuksessa työskenteleviä, 
mikä heijastuu varhaiskasvatuksen alueen erikoistumiskoulutusten arvioon.) (Taulukko 1.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2019) julkaisussa todetaan, että ”erikoistavia koulutuk-
sia tarvitaan sekä ammattialakohtaisiin erikoisosaamisen tarpeisiin, että ammattialat 
ylittäviin osaamistarpeisiin” (OKM 2019, 19). Ennakkokyselyn tulos on samansuuntainen 
kuin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun kannanotto. Mielenterveys- ja päihdetyön 
ja Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukset lisäävät erikoisosaamista sekä 
sosiaali- että terveysalalla. Sosiaali- ja terveysalan yhteisten erikoistumiskoulutusten li-
säksi tarvitaan ammattialakohtaisia erikoistumiskoulutuksia, muun muassa sosiaalialaan 
vahvemmin kiinnittyvä Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus ja terveysalalla erikoistu-
misen mahdollistava Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutus.

Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeet sosiaalialalla

Ennakkokyselyyn saatiin vastauksia sosiaalialan 127 toimijalta eri sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistoiminta-alueilta, eniten (36 vastausta) Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja 
Savon yhteistoiminta-alueelta. Ennakkokyselyyn vastanneiden sosiaalialan toimijoiden 
näkemykset osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeista kattavat laajasti ammatti-
alan työkentän (liite 1).

Tässä luvussa kuvataan osaamisalueita, joita useat sosiaalialan toimijat kommentoivat 
(vähintään kymmenen vastaajaa avokysymyksessä viisi: sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueella havaitut osaamisvajeet). Muilla sosiaali- ja terveysalan tehtävä-
kentillä työskentelevien, kuten hallinnon tai kehittämisen ja suunnittelun tehtävissä toi-
mivien, näkemyksissä ei ollut uusia osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita (liite 
3). Heidän näkemyksensä täydensivät sosiaalialan toimijoiden näkemyksiä.

Sosiaalialan toimijoiden mukaan asiakastyöosaamisen piirissä on osaamisen ja erikostu-
misen kehittämistarpeita. Asiakastyöosaaminen sisältää tässä kirjoituksessa muun mu-
assa eettiseen osaamiseen, asiakaan kohtaamiseen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyösuh-
teen luomiseen mutta myös sosiaalialan lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään liittyvät 
osaamisalueet. Sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen ja palvelujärjes-
telmäosaaminen ovat esimerkiksi sosionomi (AMK) tutkinnon keskeisiä osaamisalueita 
(ks. esim. Arene 2017, 10; Helminen ym. 2020, 7–9, 14–22; Sosiaalialan AMK-verkosto 
2016). Asiakastyöosaamisen kehittämistarpeita tulee tarkastella suhteessa sosionomi 
(AMK) tutkinnon osaamisalueisiin ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan uusia täyden-
nys- ja / tai erikoistumiskoulutuksia.

21 ammattikorkeakoulua käynnisti tammikuussa 2020 Asiakas- ja palveluohjauksen eri-
koistumiskoulutuksen. Koulutus sisältää runsaasti sosiaalialan toimijoiden ennakkokyse-
lyssä osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeiksi nimeämiä osa-alueita. Koulutuksen 
sisältöjä ovat asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, palvelutarpeiden arvioinnin käy-
tännöt, vuorovaikutussuhteen rakentaminen ja osallisuuden edistäminen, moniammatil-
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linen yhteistyö, sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus sekä asiakas- ja 
palveluohjauksen kehittäminen (OPH, Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo).

Sosionomi (AMK) tutkinnon keskeisiä osaamissisältöjä ovat varhaiskasvatus, lapsi-, nuo-
riso- ja perhetyö, lastensuojelu, aikuisten parissa tehtävä työ, vanhustyö, mielenterveys- 
ja päihdetyö, vammaistyö sekä monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö (Arene 2017, 
8–9). Sosiaalialan vastaajien mukaan osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita on 
paljon muun muassa lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä. Heidän nä-
kemyksissään painottui lastensuojelun sijaishuollon laitoshuolto. Ammattikorkeakoulut 
ryhtyivät järjestämään vuonna 2017 Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutusta (Helminen 
2019; OPH, Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo). Koulutuksen sisältöjen uudista-
mista ja / uuden erikoistumiskoulutuksen suunnittelemista tulee arvioida lastensuojelun 
sijaishuollon laitoshuollon näkökulmasta.

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet vuodesta 2018 lähtien Mielenterveys- ja päihde-
työn erikoistumiskoulutusta (OPH, Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo). Koulutuk-
sessa on laajasti ennakkokyselyssä ilmenneitä mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen 
ja erikoistumisen sisältöjä.

Usea sosiaalialan toimija kommentoi ennakkokyselyssä ikääntyneiden parissa tehtävän 
työn ja vammaisten ja / tai kehitysvammaisten parissa tehtävän työn osaamisen ja eri-
koistumisen kehittämistarpeita. Ikääntyneiden, vammaisten ja / tai kehitysvammaisten 
parissa tehtävän työn erikoistumiskoulutuksia ammattikorkeakoulut eivät tällä hetkellä 
järjestä. Lähtökohta lienee ollut, että työkenttien osaamisen kehittämiseen ja erikoistu-
miseen mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi Aivoterveys ja Palliatiivisen hoidon asian-
tuntija sekä Moniammatillinen kotikuntoutus ja Etäratkaisut kuntoutumisen tukena eri-
koitumiskoulutukset. Ikääntyneiden ja vammaisten / kehitysvammaisten parissa tehtävän 
työn osaamisen kehittämistarpeita tulee tarkastella sekä ammattikorkeakoulujen tutkin-
tokoulutusten että täydennys- ja erikoistumiskoulutusten näkökulmasta.

Ikääntyneiden, vammaisten ja / tai kehitysvammaisten parissa tehtävän työn eri-
koistumiskoulutuksia ammattikorkeakoulut eivät tällä hetkellä järjestä.

Ennakkokyselyyn vastanneet sosiaalialan toimijat kommentoivat paljon monialaisen ja 
-ammatillisen työn edellyttämän osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita. Osaa-
misalue sisältyy useisiin ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin, mikä tulee 
esiin jo erikoistumiskoulutuksen nimistä, kuten Moniammatillinen kotikuntoutus ja 
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju. Tulee kuitenkin arvioida, onko tarvetta ja 
edellytyksiä suunnitella monialaisesta ja -ammatillisesta työstä oma täydennys- ja / tai 
erikoistumiskoulutuksensa.

Alaistaitoja ja eritoten työhyvinvoinnin edistämistä osana omaa työtä, mutta myös joh-
tamisen ja esimiestyön sekä työn ja työkäytäntöjen yhteistoiminnallisen kehittämisen 
osaamista kommentoivat monet sosiaalialan toimijat. Tulisiko tästä teemasta rakentaa 
täydennys- ja/ tai erikoistumiskoulutus?
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Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeet terveysalalla

Ennakkokyselyyn osallistuneista 73 terveysalan vastaajista vähän yli puolet (53 %) oli joko 
KYS:n tai TYKS:n erityisvastuualueelta. Näin vastauksissa painottuvat Varsinais-Suomen 
ja Savon alueen mielipiteet. Vastaajat työskentelevät sekä erikoissairaanhoidossa että 
perusterveydenhuollossa. Myös pienempien ammattiryhmien ääni saatiin esille, sillä vas-
tausten perusteella ainakin fysioterapian ja kuvantamisen asiantuntijoita vastasi kyselyyn. 
Tähän lukuun on kerätty myös ”Muu ala” -vastausvaihtoehdosta sellaiset kommentit (liite 
3), jotka selkeästi liittyvät terveysalaan.

Vastauksista nousee esille, että osaamisen vaje on jatkuvaa, sillä terveysalan mahdolli-
suudet ja käytänteet muuttuvat jatkuvasti. Haasteena on myös eläköitymisestä ja alan 
huonosta veto- ja pitovoimasta johtuva työntekijäpula. Kun ammattilainen siirtyy muun 
alan työhön, menetetään työyhteisössä osaamista, sillä uutta osaavaa henkilökuntaa ei 
ole saatavissa. Ajoittaista ja satunnaista tietyn substanssin osaamisvajetta tulee erityisesti 
henkilöstövaihtuvuuden myötä. Tarjolla olevalta työvoimalta puuttuu kokemusta. Alan 
huono vetovoima näkyy vastaajien mielestä jo siinä, että ammattitaitoa edistävään har-
joitteluunkaan ei ole tulossa riittävästi opiskelijoita ja valmistuvat ammattilaiset tulevat 
ikään kuin harjoittelemaan työelämään.

Liitteeseen 2 on koottu terveysalan vastaajien näkemykset osaamisen ja erikoistumisen 
kehittämistarpeista. Vastauksista voidaan nähdä laaja terveydenhuollon toimintakenttä 
ja moninaiset työtehtävät. Lisäksi yhteisiä kaikille työtehtäville voisi olla esimerkiksi kieli-
taitoon, raportointiin tai kirjaamiseen liittyvän osaamisen kartuttaminen.

Erilaisiin kliinisiin taitoihin liittyviä kehittämistarpeita nostettiin esiin runsaasti. Somaat-
tisella puolella erilaiset potilasryhmät (mm. kipupotilas, syöpäpotilas, keuhkopotilas, 
AVH-potilas ja uniapneapotilas) ja heihin liittyvän hoidon osaamisen kehittämiseen tuli 
runsaasti ehdotuksia. Lisäksi ihmisen eri elämänvaiheisiin liittyvään hoitotyöhön (mm. 
vastasyntyneen tehohoito, lasten sairaanhoito, äitiyshuollon syväosaaminen, naisten hoi-
totyö, ikääntyminen) tuli koulutusehdotuksia ja/ tai niissä tunnistettiin osaamisvajetta. 
Sekä aikuisten että lasten valvonta-, akuutti- ja tehohoito ja leikkaus- anestesiaosaami-
nen sekä perioperatiivinen hoitotyö nähtiin erityisosaamisen kehittämisalueina.

Kun tarkastellaan ei somaattisia sairauksia, eri elämänvaiheita ja erilaisia ei sairauksiksi 
luokiteltavia tiloja nousi vastauksista useita ehdotuksia osaamisen kehittämiseksi muun 
muassa neurospectrum osaaminen, lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvä osaami-
nen, psykiatrian eri osa-alueet, huumetyöhön liittyvä osaaminen ja moniongelmaisuu-
teen liittyvät asiat. Myös ikääntyneiden kohtaamiseen ja hoitamiseen liittyvät asiat (mm. 
muistin tukeminen ja ravitsemus) nähtiin osaamisen kehittämisalueina.

Kyselyssä esiin tulleet yleiset digitaidot, tutkimusosaaminen, opiskelijoiden ohjaus, vuo-
rovaikutustaidot, verkostotyön osaaminen, perehdyttäminen ja työelämän tuutoritoi-
minta ovat osaamisen osa-alueita, jotka voidaan ajatella olevan geneeristä osaamista. 
Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on myös esittänyt muun muassa 
näillä geneerisillä osaamisalueilla olevan tulevaisuudessa kasvavia osaamistarpeita (OPH, 
Osaamisrakenne 2035). Toisaalta, jos kyseiseen osaamiseen liitetään vahvasti substanssi, 
voidaan niiden ajatella olevan myös erikoisosaamista. Sen sijaan digitaalisuuteen liitty-
vä moninainen terveysteknologian hyödyntäminen ja sähköisen asioinnin edistäminen 
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ovat tulevaisuuden erikoisosaamista, jossa nähdään kehittämistarvetta. Myös sosiaali- ja 
terveysalan lainsäädäntöön liittyvät asiat (esim. potilaan oikeudet tai oikeuden ennak-
kopäätökset) voidaan näkökulmasta riippuen ajatella olevan joko geneeristä tai erikois-
osaamista.

Kyselyssä esiin tulleet yleiset digitaidot, tutkimusosaaminen, opiskelijoiden ohjaus, 
vuorovaikutustaidot, verkostotyön osaaminen, perehdyttäminen ja työelämän tuu-
toritoiminta ovat osaamisen osa-alueita, jotka voidaan ajatella olevan geneeristä 
osaamista.

Jotta työt sujuisivat kentällä, on terveysalan johtajilla oltava asianmukainen osaaminen. 
Johtamisen osaamiseen liittyviin kehittämisvajeita voitaisiin kyselyn mukaan paikata tar-
joamalla koulutusta muun muassa Lean-ajattelusta, taloushallinnosta, tiimijohtajuudes-
ta, laatujohtamisesta tai esimerkiksi siitä, miten tiedolla johdetaan tai miten henkilöstöä 
tuetaan.

Sosiaali- ja terveysalan yhteisiä sekä ammattialakohtaisia koulutuksia tarvitaan

SOTETIE-hankkeen ennakkokyselyn vastaajat nimesivät laajasti ja monipuolisesti osaa-
misen ja erikoistumisen kehittämistarpeita sosiaali- ja terveysalalta. Heidän esittämänsä 
näkemykset ovat samansuuntaisia aikaisempien kartoitusten kanssa (ks. esim. Kukkonen 
2017). Ennakkokyselyn alustavien tulosten perusteella sosiaali- ja terveysalalla osaamisen 
ja erikoistumisen kehittämistarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan sekä ammattialojen yhtei-
siä että ammattialakohtaisia erikoistumis- ja / tai täydennyskoulutuksia.

Ennakkokyselyn vastauksista syntyy kuva, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 
oli helppo nimetä osaamisen kehittämistarpeita, mutta osaamisen kehittämistarpeiden 
jäsentäminen ammattikorkeakoulututkintojen, erikoistumiskoulutusten ja ammatillisten 
täydennyskoulutusten välillä oli heille vaikeaa. Ammattikorkeakoulututkinnot ja ammat-
tikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovatkin osaamistavoitteiltaan samantasoisia 
koulutuksia (taso 6) (A 61/2020).

Ennakkokyselyn alustavia tuloksia työstettäessä, tulee tarkastella, miten vastaajien ku-
vaamat osaamisen ja erikoitumisen kehittämistarpeet otetaan huomioon ammattikor-
keakoulujen sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa, ja mitä ovat täydennys- ja erikoistu-
miskoulutusten tavoitteet ja sisällöt. Esimerkiksi palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
osaamistavoitteita on jäsennetty ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammatti-
korkeakoulututkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista muodostuvassa kokonaiskehykses-
sä (ks. esim. OKM 2019, 32; Suikkala ym. 2020, 89–96).

SOTETIE-hankkeen työpaketissa viisi tehtyyn ennakkokyselyyn vastasi maaliskuun lop-
pupuoleen, 25.3.2020 mennessä 229 henkilöä. (Ennakkokyselyn vastausaika päättyy 
31.3.2020.) Työpajat, joissa käsiteltiin ja jalostettiin ennakkokyselyn tuloksia, toteutuivat 
maaliskuussa 2020. Miksi tässä tekstissä käytetään ilmaisua ennakkokysely? Käynnissä on 
jatkokyselyn laadinta, joka perustuu ennakkokyselyn ja työpajojen tuloksiin. Jatkokyselyl-
lä pyritään varmistamaan, että tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat oikeata. Jatkokysely 
lähetetään sosiaali- ja terveysalan toimijoille huhtikuun 2020 aikana. Vastaamalla kyse-
lyyn voi vaikuttaa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan täydennys- ja erikois-
tumiskoulutusten kehittämiseen.
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Jatkokysely lähetetään sosiaali- ja terveysalan toimijoille huhtikuun 2020 aikana. 
Vastaamalla kyselyyn voi vaikuttaa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan 
täydennys- ja erikoistumiskoulutusten kehittämiseen.
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Osaamisalue

Asiakastyöosaaminen

Kohtaamis-, vuorovaikutus- 
ja yhteistyöosaaminen

Palveluohjausosaaminen

Lasten, nuorten ja perhei-
den parissa tehtävän työn 
osaaminen

Aikuisten (työikäisten) parissa 
tehtävän työn osaaminen

Mielenterveystyön ja päihde-
työn osaaminen

Ikääntyneiden parissa tehtä-
vän työn osaamien

Keskeinen sisältö

Sosiaalialan etiikka, asiakaslähtöisyys, asiakasturvallisuus, asiakkaiden elä-
mismaailma, moniongelmallisuus/monia palveluja käyttävät asiakkaat, asi-
akkeiden ongelmien kompleksisuus
Kokonaisvaltainen hyvinvointi, palvelutarpeiden arviointi
Sosiaalialan lainsäädäntö, avustukset, etuudet, tuet ja palvelut
Ohjaus, asiakkaan osallisuuden edistäminen, työ asiakkaan omaisten ja lä-
heisten kanssa
Asiakastyön dokumentointi ja määrämuotoinen kirjaaminen
Työmenetelmät työskenneltäessä asiakkaan ja asiakasryhmän kanssa, oman 
käyttöteorian tarkastelu ja sen vaikutus asiakkaan kohtaamisessa

Kohtaaminen, vuorovaikutus, kuuleminen, yhteistyö, asioiden puheeksi ot-
taminen, motivoiva haastettelu, asiakas-/työntekijäsuhteessa toimiminen, 
argumentointi

Asiakkaan elämäntilanteen ja palvelutarpeiden kartoitus, lainsäädännön ja 
palvelukokonaisuuden tunteminen, palveluohjaus, palvelukokonaisuuden 
arviointi

Perheiden elämäntilanteiden moninaisuus, uusperheet, perheen mielenter-
veysongelmat
Parisuhdetyö, vanhemmuuden tukeminen
Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä perhetyö, varhainen tukeminen
Erilaisten oppijoiden kanssa työskentely, koulupudokkaat
Lastensuojelu, lastensuojelulaki, lapsen etu, lastensuojeluilmoitus, lastensuo-
jelullinen työprosessi, systeeminen toimintamalli lastensuojelussa, sijaishuol-
to/laitoshuolto, rajoittamistoimenpiteet, mielenterveysosaaminen lasten-
suojelussa, lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyö, lapsilähtöinen työskentely
Väkivallan ilmiöt, lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, eron jälkeinen vaino, 
väkivaltakokemusten vaikutukset, väkivaltaa ehkäisevät ja korjaavat palvelut, 
väkivaltaa kokeneen ohjaus

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy, asumissosiaalityö
Taloussosiaalityö
Työllisyyden edistäminen, työvalmennus
Kriminaalihuoltiotyö, vankilataustaisten jälkihuoltotyö

Mielenterveys, psyykkiset häiriöt, psykiatria, neurologiset/neuropsykiatriset 
haasteet, mielenterveyden edistäminen ja hoito, mielenterveysasiakkaan ar-
jen hallinta
Päihteet, huumeet, päihdetyön tarpeen tunnistaminen, työskentely päihde-
ongelmaisen kanssa, korvaushoito, kotiin vietävä päihdekuntoutus, itsehoi-
dolliset menetelmät päihdetyössä, päihdeasiakkaan arjen hallinta
Peliriippuvuudet

Ikääntyminen, omanlainen elämä ikääntyessä
Ikääntyneen kohtaaminen, vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
Ikääntyneen palvelutarpeiden kartoitus, RAI-järjestelmä, ikääntyneen asia-
kas- ja palveluhjaus, kirjaaminen
Ikääntyneen osallisuuden vahvistaminen, kuntouttava vanhustyö, arkikunto-
tus, vanhussosiaalityö
Teknologian hyödyntäminen vanhustyössä
Ikääntynyt ja päihteet
Aivoterveys, muistihäiriöt ja -sairaudet, muistisairaan kohtaaminen, muisti-

Osaamisen ja erikoistumisen osa-alueet ja niiden keskeinen sisältö ennakkokyselyyn vastanneiden sosiaalialan 
toimijoiden näkemysten mukaan (kysymykset 5, 7 ja 16).

Liite 1. Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeet sosiaalialan toimijoiden mu-
kaan.
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sairaan haastava käyttäytyminen, rajoittavat toimenpiteet
Kotihoitotyö, palveluasumistyö, saattohoitotyö

Vammaisuus, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, autismin kirjoon liittyvät 
toimintamallit
Vammaisen ihmisen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, vaihtoehtoiset 
kommunikaatiomenetelmät, vammaisen haastava käyttäytyminen
Neuropsykologiset oireetm neuropsykiatriset sairaudet
Kehitysvammahuolto, vammaispalvelut, vammaispalveluiden sosiaalityö
Osallisuuden edistäminen, itsemääräämisoikeus, yhteiskunnan täysivaltainen 
jäsenyys
Toiminta- ja työkyvyn luokitukset ja arviointimenetelmät, kuntoutus, työval-
mennus
Asuminen (asuminen omassa kodissa, kotihoito ja tuettu asuminen)
Mielenterveys- ja päihdeosaaminen vammaisten parissa tehtävässä työssä
Ikääntyvä kehitysvammainen, ikääntyvän kehitysvammaisen lääkehoito

Monikulttuurisuus, pakolaistyö, maahanmuuttajatyö, maahanmuuttajan oi-
keudet, maahanmuuttajan kohtaaminen ja asioiden hoito, oleskelulupa

Kuntoutus, kokonaisvaltainen kuntoutus, arkikuntoutus, sosiaalinen kuntou-
tus, etäkuntotus, arjen aktivoiminen suunnitelmallisena ja tavoitteellisena 
toimintana, asiakas osallisena omassa kuntoutumisessa

Kriisi, trauma, kriisityö, traumatyö, trauman vaikutusten ymmärtäminen, 
trauman hoito, traumakokemusten vaikutusta asiakkaan asettumiseen yh-
teistyöhön

Terapeuttiset menetelmät, perheterapia, psykoterapia, skeematerapia

Sukupuolten moninaisuus, seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus, sukupuoli-
sensitiivinen lähestymistapa

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyös, moniammatillinen yhteistyö, julkisen, yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin yhteistyö, yhteistoiminta
Tiedonkulku ja tietojen vaihtaminen
Verkostotyö, verkoston rakentaminen ja hallinta
Konsultaatio ammattilaisten välilä
Toisen työn tunteminen ja arvostaminen

Alaistaidot, työyhteisötaidot
Työhyvinvointi ja sen kehittäminen osana omaa työtä, työn kuormitus ja jak-
saminen yksin tehtävässä työssä
Itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus
Stressinsietokyky, muutoskyky, joustavuus, uuden käyttöönotto
Työ- ja virkasopimukset

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, hyvinvointia tuottavien palvelujen johta-
minen kokonaisuutena, toiminnan ja sen resurssoinnin kehittäminen liiketa-
louden näkökulmasta, henkilöstöjohtaminen (henkilöstöjohtaminen, yhteis-
työn tekeminen ja ryhmä työskentely), verkostojohtaminen, digitalisaation 
johtaminen
Etämiestyö
Muutosvastarinta
Hallinto-osaaminen, työ- ja virkaehtosopimukset

Markkinointi, viestintä, hinnoitteluosaaminen

Digitalisaatio, digitaaliset palvelut, asiakastietojärjestelmät, etäpalvelut (mm. 
videopuheluiden käyttö), sähköisten työvälineiden käyttö, kotihoidon tekno-
logiset ratkaisut

Vammaisten parissa tehtävän 
työn osaaminen

Työ maahanmuuttajien paris-
sa ja monikulttuurinen työ

Kuntoutusosaaminen

Kriisi- ja traumatyöosaami-
nen

Terapiaosaaminen

Seksuaalisuuteen liittyvä 
osaaminen

Monialaisen ja -ammatillisen 
työn osaaminen

Alaistaitojen ja työhyvinvoin-
nin osaaminen

Johtamisen ja esimiestyön 
osaaminen

Markkinointi- ja viestintä-
osaaminen

Digitalisaatio-osaaminen
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Kokeileminen, kehittäminen, yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, tutkimuk-
sellinen yhdessä tekeminen, palveluiden ja toiminnan kehittäminen
Projektityö
Tulevaisuuden ennakointi
Valmius muuttaa toimintatapoja, uusien menetelmien käyttöönotto, teorian 
ja käytännön yhteensovittaminen

Keskeinen sisältö

Raportointi, kielet, kirjaaminen

Lasten psykiatria, lasten ja nuorten mielenterveyteen ja tarkkaavuuteen liit-
tyvät ongelmat
Vanhustyö ja vanhuspalveluiden kehittäminen, monikulttuurinen vanhustyö, 
arjen aktivointi, ikääntyminen, muisti sekä muistin tukeminen, ikääntyneiden 
ravitsemus, aivoterveys
Neurospectrum-osaaminen (autismi, neurologiset häiriöt jne.), neurologises-
ti oireileva lapsi, neuropsykiatrinen/psykologinen kuntoutus, psykososiaali-
nen kuntoutus, neuropsykiatriset häiriöt, tuki, toiminnanohjaus, valmennus, 
ohjaus, lääkitys, hoito, vammaistuki, kuntoutus, koko paketti tähän liittyen
Psykiatria/päihdepsykiatria/riippuvuuspsykiatria/neuropsykiatria/huumetyö, 
erityisesti nuoret päihderiippuvaiset asiakkaat, joilla samanaikainen neu-
ropsykiatrinen sairaus, psykiatrisen potilaan kuntoutumisen tukeminen kotiin
Kotisairaala, akuuttien tilanteiden arviointi iäkkäillä, eettiset/ihmisten tarpei-
den huomioon ottaminen kotihoidossa

Kivunhoidon erikoisosaaminen, kipupotilaan kohtaaminen ja lääkkeettömien 
kivunhallintamenetelmien hallinta
Lääkehoidon osaamisen syventäminen sekä rokotusasiat, sairaanhoitajien 
rajattu lääkkeenmääräämisoikeus 45 op
Haavan hoito
Syöpäpotilaan hoito
Palliatiivinen hoito, saattohoito ja muu elämän loppuvaiheen hoito
Diabeteshoitajan erikoisosaaminen, diabetes ja painonhallinta
IBD-potilaan erikoisosaaminen
Keuhkopotilaan hoito
Uniapneapotilaan hoito
AVH-potilaan hoito
Muistisairauksien hoito, muisti sekä muistin tukeminen
Vastasyntyneiden  tehohoito, lasten sairaanhoito
Naisten hoitotyö, seksuaaliterveys, seksuaaliterapiaopinnot
Äitiyshuollon syväosaaminen sisältäen sosioemotionaaliset taidot aikaisem-
paa vahvempana, monikulttuurisuus
Sydänpotilas, sydämen vajaatoimintapotilaan seuranta ja hoito, sydän- ja ve-
risuonisairauksien pitkäaikaisseuranta
Akuutti- ja tehohoito (aikuiset ja lapset), valvonta- ja tehohoitopotilaan eri-
tyisosaaminen
Leikkaus- ja anestesiaosaaminen, perioperatiivinen hoitotyö
Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta
Apuvälineet ja erityisesti aistien ongelmien tunnistaminen ja apuvälineiden 
käyttö
Jalkaterveys
Kinestiikka
Kuvantamiseen ja säteilyn käyttöön liittyvää toimintaa, sonografia
Lisäksi erilaisten kliinisten toimenpiteiden koulutus/päivitys (katetrointi, peg-
letku, munuaiskatetri jne.)

Työn ja työkäytäntöjen kehit-
tämisosaaminen 

Osaamisalue

Yleiset kehittämistarpeet

Kliiniset taidot erikoisaloit-
tain (ei somaattiset sairaudet 
ja tilat)

Kliiniset taidot erikoisaloit-
tain (somaattiset sairaudet)

Liite 2. Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeet terveysalan toimijoiden mu-
kaan.
Osaamisen ja erikoistumisen osa-alueet ja niiden keskeinen sisältö ennakkokyselyyn vastanneiden terveysalan 
toimijoiden näkemysten mukaan (kysymykset 5, 7 ja 16).
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Yhteistyötaidot

Asiakaslähtöinen palvelu ja 
lainopilliset erikoiskoulu-
tukset

Tutkimus osana hoitotyötä

Digitaidot

Hoitotyön johtaminen

Osaamisalue

Asiakastyöosaaminen

Kohtaamis-, vuorovaikutus- 
ja yhteistyöosaaminen

Opiskeljoiden ohjaus
Vuorovaikutustaidot
Verkostotyön osaaminen
Uuden työntekijän perehdyttäminen työpaikalla
Tutor-ohjaajia työelämään eri ammattiryhmiin

Laatu ja potilasturvallisuus
Miten huomioidaan väestön rakenne; ikäihmiset, heikompiosaiset, vammai-
set ...
Ikääntyneiden palveluohjaus
Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon koordinointi
Yleisesti hoidon koordinoija
Terveyden edistäminen hyte työ!
Perhe- ja kasvatusneuvolapalveluun ohjaus- ja neuvontaosaamista
Mt- ja päihde, palliatiivinen hoito -osaaminen perusterveydenhoidon ja eri-
koissairaanhoidon hoitoketjussa ja sen tunteminen
Potilaan oikeudet
Lain tulkitseminen voi olla haastavaa ja esimerkiksi tieto erilaisista oikeuden 
(ennakko)päätöksistä erilaisissa tapauksissa oli todella hyödyllistä

Tutkimusosaaminen, näyttöön perustuvan kehittämisen taidot

Digitaaliosaaja
Terveysteknologian hyödyntäminen, sähköisen asioinnin edistäminen, kirk-
kaampi fokus tähän kenttään
Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi + chat + sähköinen yhteyden-
otto
Sähköisten asiointien asiakasohjaukset eli kuka opettaa/ohjaa asiakkaita 
käyttämään sähköisiä palveluita, joita heille tarjoamme

Lean
Tiedolla johtaminen
Henkilöstön tukeminen - hoitotyön kehittäminen
Lähijohtaminen, esimerkiksi tiiminvastaavien sairaanhoitajien osaaminen sii-
nä, kuinka omaa ja tiimiä kehitetään ja viedään eteenpäin
Johtaminen, talous/hallinto
Laaja-alainen johtamisosaaminen
Laadun mittaaminen ja tiedon hyödyntäminen
Palveluiden kehittäjä -koulutus; sisältää miten toimintaa seurataan ja/tai val-
votaan; itse kehittäminen ei itsetarkoitus vaan se, mitä sillä saavutetaan ja 
mitä hyötyä kehittämisestä oikeasti on ja kenelle sekä mitä mitataan ja miten 
määritellään yhteiset sovitut seurattavat mittarit

Keskeinen sisältö

Asiakaskeskeisyys
Asiakkaat: hyvinvointi, toimintakyky ja palvelutarpeet
Lainsäädäntö
Määrämuotoinen kirjaaminen
Ohjaus

Asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus

Liite 3. Osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeet muilla työkentillä toimivien nä-
kemysten mukaan.
Osaamisen ja erikoistumisen osa-alueet ja niiden keskeinen sisältö ennakkokyselyyn vastanneiden muiden 
työkenttien, kuten sosiaali- ja terveysalan hallinnossa sekä kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimivien 
näkemysten mukaan (kysymykset 5, 7 ja 16).
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Sosiaali- ja terveysalan palvelut ja palvelurakenne, palvelu- ja hoitoketjut
Palveluohjaus, palvelujen koordinointi

Parisuhdetyö, vanhempien erotyö
Vanhemmuuden tukeminen, vanhempien ohjaus myönteisten kasvatusme-
netelmien käyttöön
Perhetyö
Pienten lasten neuropsykologiset kysymykset
Nuoren elämäntilanteen arviointi, nuoren ja nuoren aikuisen tukeminen asi-
oinnissa ja palvelujen koordinointi, nuorten mielenterveys (ahdistus ja ma-
sennus)
Oppimisen esteet ja oppimisen tukeminen, koulukuratiivinen työ, koululais-
ten päihteidenkäytön ehkäisy ja puuttuminen
Lastensuojelu

Työikäisten kuntouttava työtoiminta

Mielenterveys, mielenterveyspalveluiden asiakkaan kohtaaminen ja tukemi-
nen
Päihteet, huumeet, päihdehuollon palvelut, päihteitä käyttävien asiakkaiden 
kohtaaminen, hoito, ohjaus ja tukeminen
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden monialainen yhteistyö

Ikääntyminen
Vanhustyö
Ikääntyneen kokonaistilanteen arvointi, ikääntyneiden ravitsemus
Aivoterveys, muisti, muistin tukeminen, muistisairauksien hoito, muistiasiak-
kaan kohtaaminen
Gerotologinen ja geriatrinen osaaminen
Kuntouttava hoitotyö, sosiaalialan vanhustyö, kulttuurinen vanhustyö, moni-
kulttuurinen vanhustyö, kinestiikka
Digitalisaation ja hyvinvointiteknolgian mahdollisuudet vanhustyössä
Elämän loppuvaiheen/pallatiivinen-/saattohoito
Vanhuspalveluiden kehittäminen
Itsenäinen työote ikäihmisten palveluissa

Kehitysvammatyö
Neuropsykologiset kysymykset ja neuropsykiatriset sairaudet (ADHD, ADD, 
Asperger ja muut autismin kirjon häiriöt) sekä tuki ja kuntoutus
Vammaistuki, apuvälineet, aistien ongelmien tunnistaminen ja apuvälineiden 
käyttö
Hoito, tuki, ohjaus, kuntoutus ja valmennus kehitysvammatyössä
Ikääntymiseen liittyvät kysymykset kehitysvammatyössä

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen

Kuntouttavatyöote, yksilöllinen kuntoutus ja tukeminen

Perheterapeuttinen työote, virike ja/tai luontoperusteiset terapeuttiset val-
miudet ja työmenetelmät

Seksuaalisuus

Monialainen yhteistyö, yhteistyö alueellisten ja paikallisten toimijoiden kans-
sa, alueellisen toimijuuden vahvistaminen, yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa
Matalan kynnyksenvapaaehtoisvoimin järjestetty toiminta
Verkostotyö
Tiedonkulku

Palveluohjausosaaminen

Lasten, nuorten ja perhei-
den parissa tehtävän työn 
osaaminen

Aikuisten (työikäisten) parissa 
tehtävän työn osaaminen

Mielenterveystyön ja päihde-
työn osaaminen

Ikääntyneiden parissa tehtä-
vän työn osaaminen

Vammaisten parissa tehtävän 
työn osaaminen

Työ maahanmuuttajien paris-
sa ja monikulttuurinen työ

Kuntoutusosaaminen

Terapiaosaaminen

Seksuaalisuuteen liittyvä 
osaaminen

Monialaisen ja -ammatillisen 
työn osaaminen
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Alaistaitojen ja työhyvinvoin-
nin osaaminen

Johtamisen ja esimiestyön 
osaaminen

Markkinointi- ja viestintä-
osaaminen

Digitalisaatio-osaaminen

Työn ja työkäytäntöjen kehit-
tämisosaaminen

Terveysalan ja hoitotyön 
osaaminen

Jatkuvan ja elinikäisen oppimisen ajatusmaailma, oppimaan oppiminen, ke-
hittyminen asiantuntijana, vastuun ottaminen arjessa tehtävistä päätöksistä
Työergonomiset tekniikat
Työhyvinvointi

Laaja-alainen johtamisosaaminen, tiedolla johtaminen
Lähijohtaminen, lähiesimiesosaaminen, tiimin kehittäminen ja eteenpäin vie-
minen
Terveyden ja hyvinvoinnin johtaminen, työhyvinvointi
Tuottavuus ja työelämänlaatu

Tietosuoja

Digitalisaatio, digitaalisten palvelujen käyttö, digitalisaation ja hyvinvointi-
teknologian mahdollisuudet vanhustyössä, uusi teknologia, ohjelmat ja so-
vellukset
Asiakkaiden tukeminen sähköisten palveluiden käyttämisessä (asiakkaiden 
asioinnin helpottuminen), sähköiset työvälineet hyödyttämään työtä ja vä-
hentämään ammattilaisten työkuormaa

Vaikuttavuusarviointi
Palvelumuotoilu
Tutkimustulosten hyödyntäminen laajasti

Kansansairaudet, kansansairauksien seuranta, hitaasti etenevien sairauksien 
seuraaminen, potilaan kliininen arviointi, elintoimintojen seuranta, hoitotasa-
painon tunnistaminen, vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito, lääkehoi-
to, suun terveydenhuolto, jalkaterveys, syöpätautien hoidon ja hoitoketjun 
osaaminen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa, sydän- ja verisuoni-
sairauksien pitkäaikaisseuranta, sydämen vajaatoimintapotilaan seuranta ja 
hoito, sydämen vajaatoiminnan hoito ikäihmisten palveluissa, haavahoito 
ikäihmisten palveluissa, kuntouttava hoitotyö ikäihmisten palveluissa, pallia-
tiivinen hoito, perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon hoitoketju
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17 Kokemuksia työpajan järjestämisestä ja merkityksestä tiedon 
tuottamisessa

SOTETIE-hankkeessa (2019–2021) kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 
joustava, työelämälähtöinen ja jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, jota kutsutaan 
sähköiseksi tiekartaksi. Tavoitteena on, että sähköinen tiekartta helpottaa ammattilais-
ten osaamisen kehittämistä tulevaisuudessa tarvittavaksi osaamiseksi. Tiekarttaa varten 
hankkeessa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen kehittämistarpeita. 
Osaamisen kehittämistarpeiden kartoittamiseksi käytettiin kyselyjä ja työpajoja.

Maaliskuussa 2020 järjestettiin viisi työpajaa, yksi työpaja kullakin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Tavoitteena oli kartoittaa työpajoihin osal-
listuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehit-
tämistarpeista.

Hankkeen (työpaketti 5, toimenpide 5.2) toimesta järjestettiin maaliskuussa 2020 vii-
si työpajaa, yksi työpaja kullakin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. 
Työpajat pidettiin Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Porissa ja Tampereella. Työpajoihin 
kutsuttiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Tavoitteena oli kartoittaa työpajoihin 
osallistuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittä-
mistarpeista fasilitoidun keskustelun avulla.

Tässä blogissa kuvataan työpajojen järjestelyjä, toteutuksia ja työpajoista saatua palautet-
ta. Kuvaus perustuu työpajojen järjestelyistä vastanneiden kokemuksiin ja itsearviointiin 
sekä ja työpajoihin osallistuneiden palautteeseen.

Osallistujien kutsuminen työpajoihin

Työpajakutsun lähettämisessä käytettiin alkuvuoden 2020 aikana sosiaalisen median eri 
kanavia ja sähköpostia. Kutsu lähetettiin Hallintoylihoitajat ry:n sihteerille ja Sosiaalialan 
osaamiskeskusten keskeisille toimijoille. Tavoite ja toive oli, että näiden tahojen keskei-
set toimijat voisivat välittää työpajakutsua verkostoissaan, esimerkiksi sähköpostitse tai 
alueellisten uutiskirjeiden osana. Näin työpajakutsu tulikin jakeluun esimerkiksi Kanta-
Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella toimivan sosiaalialan osaamiskeskus Pikas-
soksen toimesta. Hallintoylihoitajien yhdistyksen kautta ei saatu ensimmäisellä kierrok-
sella yhtään ilmoittautumista.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry lähetti työpajakutsun uutiskirjeensä lukijoille tam-
mikuun 2020 lopussa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry välitti 
kutsun Facebook ryhmänsä jäsenille 27.1.2020. Esimerkiksi Diakonia, Satakunnan ja Sa-
vonia ammattikorkeakoulut toimittivat kutsun alumneilleen sosiaalisen median, muun 
muassa Facebookin kautta. Kokemus on, että uutiskirjeen ja sosiaalisen median kautta 
potentiaalisia osallistujia työpajoihin ei tavoitettu.

SOTETIE-hanketoimijat kävivät läpi kaupunkien ja kuntien sekä kuntayhtymien ja sairaan-
hoitopiirien www-sivuja. Verkkosivuilta kerättiin sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten 
toimijoiden sähköpostiosoitteita, joille kutsu lähetettiin. Sähköpostilla työpajakutsu lähti 
yli tuhannelle sosiaali- ja terveysalan toimijalle. Sähköpostiosoitteiden kerääminen www-
sivuilta kutsun lähettämiseksi oli työlästä ja aikaa vievää, koska keskeisten hallinnollisten 
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toimijoiden yhteystiedot eivät olleet johdonmukaisesti esillä organisaatioiden etusivuilla, 
vaan toimijoiden nimiä poimittiin erilaisista www-sivujen sisältämistä organisaatiokaavi-
oista.

Työpajakutsun lähettämisessä käytettiin alkuvuoden 2020 aikana sosiaalisen medi-
an eri kanavia ja sähköpostia. Suora sähköpostimarkkinointi osoittautui tehokkaim-
maksi tavaksi välittää työpajakutsu.

Suora sähköpostimarkkinointi osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi välittää työpajakutsu. 
Edellä kuvatun perusteella kehittämishaaste on kuitenkin se, miten sosiaali- ja terveyden-
huollon asiantuntijoille voidaan lähettää esimerkiksi työpajakutsu siten, että se tavoittaa 
kattavasti ja systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden, maa-
kuntien, kaupunkien ja / tai kuntien toimijat. SOTETIE -hankkeessa työpajakutsun laaja 
leviäminen pyrittiin varmistamaan yhteistyöverkostojen sekä sosiaalisen median ja säh-
köpostien avulla, mutta kutsun jakelu ei ollut systemaattista.

Osallistujien sitoutuminen työpajoihin  

Maaliskuussa 2020 Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Porissa ja Tampereella järjestettyihin 
työpajoihin ilmoittautui yhteensä 122 sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa. Heistä läsnä 
oleviksi ilmoittautui 73 henkilöä ja etäosallistujiksi 49 henkilöä (taulukko 1). Maaliskuun 
puolivälin jälkeen pidetyt kolme työpajaa muutettiin vain etäyhteyksin toteutettaviksi 
johtuen koronapandemiasta ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen asettamista ko-
koontumis- ja liikkumisrajoituksista.

Työpajoihin ilmoittautui yhteensä 122 sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaa. Esi-
merkiksi Helsingin ja Tampereen työpajoihin läsnä oleviksi ilmoittautuneista noin 
kolmannes ei osallistunut työpajaan. Myös Helsingin ja Tampereen työpajoihin etä-
osallistujiksi ilmoittautuneista vain osa osallistui. Kuopion, Oulun ja Porin työpajat 
muutettiin vain etäyhteyksin toteutettaviksi koronapandemian vuoksi.

Taulukosta 1 selviää läsnä oleviksi ilmoittautuneiden ja osallistuneiden määrät sekä etä-
osallistujiksi ilmoittautuneiden ja etäosallistuneiden määrät. Voidaan myös todeta, että 
Helsingin ja Tampereen työpajoihin läsnä oleviksi ilmoittautuneista noin kolmannes ei 
osallistunut työpajaan. Myös Helsingin ja Tampereen työpajoihin etäosallistujiksi ilmoit-
tautuneista vain osa osallistui. Kuopion, Oulun ja Porin työpajojen osallistumismääriin 
vaikutti koronapandemia. Osallistumisen peruminen pandemian vuoksi oli ymmärrettä-
vää.

Taulukko 1. Työpajoihin ilmoittautuneet ja osallistuneet läsnä- ja etäosallistujat.

Työpaja

Helsinki 4.3.2020
Tampere 11.3.2020
Etäpaja 17.3.2020 (Pori)
Etäpaja 19.3.2020 (Kuopio)
Etäpaja 25.3.2020 (Oulu)

Yhteensä

Läsnäolevaksi
ilmoittautuneet

15
21
14
10
13
73

Läsnä
olleet

10
12

22

Etäosallistuneet

6
3
7
10
5
31

Etäosallistujiksi
ilmoittautuneet

11
10
4
17
7

49
Osallistujia yhteensä 53 (22 läsnäollutta ja 31 etäosallistujaa)
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Työpajoihin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden määristä herää kysymys, onko avoin kut-
sumenettely paras tapa tavoittaa ja sitouttajaa osallistujat työpajaan? Tulisiko työpajat 
järjestää olemassa olevien alueellisten verkostojen kanssa tai esimerkiksi työorganisaatio-
kohtaisesti. Sitouduttaisiinko tällöin esimerkiksi työpajoihin vahvemmin?     

Työpajojen toteutus

Työpajoja ennen osallistujilla oli mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn. Ennakkokyselyn 
tuloksia kuvataan SOTETIE-hankkeen kahdessa blogissa ”Sosiaali- ja terveysalalla havait-
tuja osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita” ja ”Erikoistumiskoulutusten reuna-
ehtoja”. Työpajojen toteutus perustui sekä ennakkokyselyn alustavien tulosten esittelyyn 
että osallistujien yhteiseen työskentelyyn. Osallistujien yhteistä työskentelyä fasilitoivat 
työpajojen järjestämisestä vastanneet tämän blogin kirjoittajat ja sitä raamittivat alla ole-
vat viisi kysymystä (1–5), joita käytettiin joustavasti, tilanteeseen soveltuen.

1. Mitä osaamisen kehittämistarpeita on ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneil-
la sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla?

2. Mihin osaamisen kehittämistarpeisiin voidaan vastata tutkinnon jälkeisen koulu-
tuksen keinoin?

3. Mitkä osaamisen kehittämistarpeista soveltuvat täydennyskoulutuksiin ja erikois-
tumiskoulutuksiin (teemat ja sisällöt)?

4. Miten erikoistumiskoulutus tulee toteuttaa (kokonaiskesto, lähityöskentelyn mää-
rä, itsenäisen työskentelyn määrä, verkko-oppimisympäristöt, hinta jne.)

5. Millä menetelmillä osaamista voidaan kehittää erikoisosaamiseksi?

Osallistujien yhteinen työskentely toteutettiin Helsingin työpajassa siten, että läsnä olleet 
kymmenen osallistujaa jakaantuivat kahteen ryhmään ja etäosallistujat olivat omana ryh-
mänään. Pienryhmätyöskentely läsnä olleiden kanssa perustui fasilitoituun keskusteluun 
edellä mainituista kysymyksistä ja osallistujien erityistä kiinnostuksen kohteista.

Tampereen työpajassa ryhmätyöskentely toteutettiin 12 läsnä olleen osallistujan kans-
sa siten, että osallistujat jakaantuivat neljän henkilön pienryhmiin. Jokainen pienryhmä 
pohti yhtä kysymystä edellä mainituista kysymyksistä 1–3 ja sen lisäksi kysymystä neljä. 
Työpajan seuraavassa vaiheessa pienryhmät jakoivat pohdintansa koko ryhmälle, joka sai 
kommentoida pienryhmän esitystä. Työpajan vetäjät kiersivät pienryhmissä ja osallistui-
vat keskusteluun sekä kirjasivat yhteisen keskusteluosuuden asiat muistiin.

Niin Helsingin, Kuopion, Oulun, Porin kuin Tampereen etäosallistujien kanssa ryhmätyös-
kentely toteutui pääosin Collaborate etäopetus- ja ohjausympäristössä ja lisäksi hyödyn-
nettiin Skype-mahdollisuutta. Työskentelyä raamitti edellä mainitut kysymykset (1–5), 
joista käytiin keskustelua. Etäryhmän vetäjä teki muistiinpanoja keskustelusta siten, että 
etäosallistujat saattoivat seurata näyttöruuduiltaan muistiinpanojen kirjaamista.

Työpajat toteutus perustui sekä ennakkokyselyn alustavien tulosten esittelyyn että 
osallistujien yhteiseen työskentelyyn. Osallistujien yhteistä työskentelyä fasilitoivat 
työpajojen järjestämisestä vastanneet. Työpajat tuottivat monipuolisen aineiston 
osaamisen kehittämistarpeiden ja koulutuspalveluiden uudistamisen tarkasteluun.  

Työpajoissa oli varattu osallistujien ryhmätyöskentelylle aikaa noin puolitoista tuntia. 
Työpajojen järjestäjien itsearvio on, että aikaa oli varattu riittävästi eritoten etäryhmä-
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työskentelyjen näkökulmasta osallistujakohtaisten näkemysten esittämiseen ja yhteiseen 
keskusteluun. Ryhmätyöskentelyissä osallistujat kävivät yhteistä keskustelua ja esittivät 
melko avoimesti näkemyksiään osaamisen kehittämistarpeista ja ideoitaan koulutuspal-
veluista. Työpajojen osallistujamäärä jäi ennakoitua pienemmäksi. Työpajat tuottivat 
kuitenkin monipuolisen aineiston osaamisen kehittämistarpeiden ja koulutuspalveluiden 
uudistamisen tarkasteluun.  

Osallistujien palaute työpajoista

SOTETIE-hankkeen tilaisuuksia varten oli laadittu palautelomake, joka päätettiin ensim-
mäisen työpajan jälkeen muokata sähköiseen muotoon palautteen käsittelyn helpotta-
miseksi. Helsingin työpajassa kerättiin palaute paperisilla lomakkeilla, ja nekin myöhem-
min kirjattiin sähköiselle lomakkeelle. Palautetta saatiin yhteensä 22 osallistujalta. Heistä 
10 oli osallistunut työpajaan etäyhteydellä.

SOTETIE-hankkeen tilaisuuksia varten oli laadittu palautelomake. Palautetta saatiin 
yhteensä 22 osallistujalta. Vastaajat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä arvioi-
maansa tilaisuuteen (työpajaan). Sitä pidettiin innostavana, ajatuksia herättävänä, 
monipuolisena, selkeänä ja kattavana. Päällimmäiset kokemukset liittyivät moni-
ammatillisuuteen.

Vastaajia pyydettiin vastaamaan sanallisesti neljään kysymykseen (mikä on päällimmäi-
nen kokemuksesi tilaisuudesta, mikä oli parasta tilaisuudessa, missä olisi ollut paran-
nettavaa ja mikä oli itsellesi tärkein oivallus, jonka aiot viedä omaan arkeesi). Lisäksi he 
antoivat numeraalisen arvioin (1-5) viidestä asiasta (alustus, työpajatyöskentely, ennak-
komateriaalit /-tehtävät, tila ja tarjoilut ja yleisarvio tilaisuudesta). Numeraalisesti arvioi-
tujen kohteiden arviot vaihtelivat välillä 2–5 ja lisäksi käytettiin vaihtoehtoa ”ei relevant-
ti”. Paras arvio annettiin lähityöskentelyn tiloista ja tarjoiluista (ka. 4.50). Muut arvioitavat 
kohteet saivat hivenen yli tai alle neljän olevan arvosanan (työpajatyöskentely ka. 4.24, 
ennakkomateriaalit/-tehtävät ka. 3.95, alustus ka. 3.89). Koko tilaisuuden arvio oli ka. 
4.11.

Vastaajat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä arvioimaansa tilaisuuteen. Sitä pidettiin 
innostavana, ajatuksia herättävänä, monipuolisena, selkeänä ja kattavana. Päällimmäi-
set kokemukset liittyivät moniammatillisuuteen ja sen hyödyntämiseen. Lisäksi yhteistä 
keskustelua pidettiin tärkeänä ja rakentavana. Palautteen mukaan kokonaisuus oli ra-
kennettu vuorovaikutteisesti ja ”todella kivasti”, mikä vastaajien mielestä lisäsi osallisuu-
den tuntua myös etäyhteyden päässä. Monen mielestä parasta koko tilaisuudessa olikin 
vuorovaikutteisuus, yhteinen keskustelu eri toimijoiden kanssa ja sen myötä uusien nä-
kökulmien saaminen. Korjaavaa palautetta annettiin siitä, että kyselyn tulosten esittely 
olisi voinut olla tiivistetympi, jolloin ”yksinpuhelu” olisi ollut lyhyempi ja interaktiivisel-
le osuudelle olisi jäänyt enemmän aikaa. Vaikka kolmessa työpajassa toimittiin pelkäs-
tään etäyhteydellä, työskentely sujui pääasiassa hyvin. Joillakin etäosallistujilla oli ääni-
en kanssa ongelmia, mutta pääsivät osallistumaan työpajaan silti chat-kanavan kautta.  
Tärkeinä oivalluksina nousi esiin mm. sote-yhteistyö eli ei SO ja TE, vaan SOTE yhdessä, 
koulutusmahdollisuuksien laaja valikoima, rooli ”välittäjänä” omalla toiminta-alueella, 
verkostotyöskentelyn merkitys ja mahdollisuus verkostoitua ryhmässä, jossa käytännön 
työntekijöitä sekä operatiivisia ja strategisia johtajia.
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Työpajojen merkitys tiedon tuottamisessa

SOTETIE-hankkeen toimesta maaliskuussa 2020 järjestetyn viiden työpajan tuloksia kuva-
taan hankkeen blogeissa ”Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan 
osaamisen kehittämistarpeisiin” ja ”Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia monimuoto-
toteutuksina”. Tämä blogi keskittyy työpajojen järjestelyjen ja saadun palautteen kuvaa-
miseen. Työpajat tuottivat monipuolisen aineiston sosiaali- ja terveysalan osaamisen ke-
hittämistarpeista ja ideoita koulutuspalvelujen suunnitteluun. Työpajoissa osallistujilla oli 
mahdollisuus kertoa alueellisista, mutta myös työorganisaatiokohtaisista osaamisen kehit-
tämistarpeista, joihin erilaisilla koulutuspalveluilla voidaan vastata. Työpajoihin osallistui 
enemmän sosiaalialan kuin terveysalan toimijoita. Tämä vaikutti työpajojen tuloksiin.

Työpajoissa osallistujilla oli mahdollisuus kertoa alueellisista, mutta myös työorga-
nisaatiokohtaisista osaamisen kehittämistarpeista, joihin erilaisilla koulutuspalve-
luilla voidaan vastata. Työpajojen tulos täydentää ja rikastuttaa ennakkokyselyllä 
saatua tulosta. Tiedonhankintaa tehdään vielä jatkokyselyn avulla.

Työpajojen tulos täydentää ja rikastuttaa ennakkokyselyllä saatua tulosta. Tiedonhankin-
taa sosiaali- ja terveysalan osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeista sekä koulu-
tuspalvelujen rakentamisesta tehdään vielä jatkokyselyn avulla, joka perustuu ennakko-
kyselyn ja työpajojen tuloksiin. Näillä tiedonhankinnan keinoilla pyritään muodostamaan 
mahdollisimman kattava kuva ajankohtaisista sosiaali- ja terveysalan osaamisen ja eri-
koistumisen kehittämistarpeista sekä havaittuihin tarpeisiin vastaavista koulutuspalve-
luista.  

Kirjoittajat                                                                  

Jari Helminen yliopettaja (sosiaaliala), SOTETIE-hankkeen koordinaattori Diakonia-am-
mattikorkeakoulussa

Ulla Markkanen, lehtori (terveysala), SOTETIE-hankkeen asiantuntija Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa

Tiina Säilä, lehtori (terveysala), SOTETIE-hankkeen projektipäällikkö Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

 
Lähteet (blogin osa Osallistujien kutsuminen työpajoihin)

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tie-
kartta -työpajat. SOSTEkirje 3/2020. Saatavilla 9.4.2020  https://sostekirje.soste.fi/archi-
ve/show/3634149

Talentia, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestä Talentia ry. Sote-alan ammat-
tilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta -työpajat (27.1.2020). Saatavilla 9.4.2020  https://
www.facebook.com/pg/Talentiary/posts/?ref=page_internal

https://sostekirje.soste.fi/archive/show/3634149
https://sostekirje.soste.fi/archive/show/3634149
https://www.facebook.com/pg/Talentiary/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Talentiary/posts/?ref=page_internal
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18 Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi

Ammattikorkeakouluissa on 16 sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämiseen so-
veltuvaa erikoistumiskoulutusta.

Ammattikorkeakouluissa on 16 erikoistumiskoulutusta (taulukko 1), jotka soveltuvat so-
siaali- ja terveysalan ammattilaisten, kuten alan ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neiden, osaamiseen kehittämiseen. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakou-
lututkinnon suorittaneille ja työelämään jo siirtyneille. Niiden tulee edistää osallistujien 
ammatillista kehittymistä ja asiantuntijuuden vahvistumista. (L 932/2014, 11a§.)

Taulukossa 1 on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutukset 
ja niiden laajuudet. ”Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation ke-
hittämisessä” erikoistumiskoulutusta on suunniteltu 24 korkeakoulun yhteishankkeessa 
”SotePeda 24/7” alkuvuoden 2020 aikana (SotePeda 24/7). Se on uusin sosiaali- ja terve-
ysalan erikoistumiskoulutuksista.

SOTETIE-hanke kartoitti erikoistumiskoulutustarpeita

SOTETIE-hankkeen työpaketissa viisi (toimenpide 5.2) kartoitettiin alkuvuoden 2020 ai-
kana sosiaali- ja terveysalalla toimivien näkemyksiä erikoistumiskoulutuksista, niiden si-
sällöistä, toteutusjärjestelyistä ja tarpeesta. Ennakkokyselyn ja maaliskuussa 2020 järjes-
tettyjen viiden työpajan tuloksia erikoistumiskoulutuksista kuvataan SOTETIE-hankkeen 
neljässä blogissa ”Sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen ja erikoistumisen kehit-
tämistarpeita”, ”Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan osaamisen 
kehittämistarpeisiin”, ”Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia monimuotototeutuksina” ja 
”Erikoistumiskoulutusten reunaehtoja”. Blogit löytyvät nettisivulta https://blogi.savonia.
fi/sotetie/

TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutukset.
Erikoistumiskoulutus Laajuus (opintopisteet)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aivoterveys
Asiakas- ja palveluohjaus
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena
Haavahoidon asiantuntija
Hygieniahoitaja
Lastensuojelutyö
Mielenterveys- ja päihdetyö
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
Moniammatillinen kotikuntous
Monikulttuurisuuden asiantuntija
Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija
Palliatiivisen hoidon asiantuntija
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä
Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

https://blogi.savonia.fi/sotetie/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/
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Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät tekivät ehdotuksia uusista erikoistumiskou-
lutuksista SOTETIE-hankkeen ennakkokyselyssä ja työpajoissa alkuvuoden 2020 ai-
kana. Sosiaali- ja terveysalan 216 ammattilaista kommentoi ehdotettuja erikoistu-
miskoulutuksia jatkokyselyssä 17.4.–30.4.2020.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät tekivät aloitteita uusista erikoistumiskoulutuksis-
ta SOTETIE-hankkeen alkuvuoden 2020 ennakkokyselyssä ja työpajoissa. Ennakkokyselyn 
ja työpajojen tuloksiin perustuneeseen, nettipohjaiseen jatkokyselyyn (Webropol) sosi-
aali- ja terveysalalla työskentelevillä oli mahdollisuus vastata ajalla 17.4.–30.4.2020.

Jatkokysely lähetettiin samoille henkilöille kuin ennakkokysely ja työpajakutsu alkuvuo-
den 2020 aikana. Jatkokyselyyn saatiin 216 vastausta. Vastaajista 166 (77 %) työskentelee 
sosiaalialalla ja 50 (23 %) terveysalalla. Vastaajista 111 (51 %) työskentelee asiakas- ja 
potilastyössä. Runsas kolmannes eli 77 (36 %) työskentelee johto- ja esimiestehtävissä. 
Kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä hanke- ja projektityötehtävissä työskentelee 
28 (13 %). Jatkokyselyyn vastanneet työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon eri yh-
teistoiminta- / erityisvastuualueilla: 41 (19 %) HYKS:n, 33 (15 %) TYKS:n, 32 (15 %) TAYS:n, 
57 (26 %) KYS:n ja 53 (25 %) OYS:n yhteistoiminta- / erityisvastuualueilla. Tässä blogissa 
kuvataan jatkokyselyn tuloksia erikoistumiskoulutusten näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysalan ehdotukset uusiksi erikoistumiskoulutuksiksi

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät tekivät ehdotuksia uusista erikoistumiskoulutuk-
sista ennakkokyselyssä ja työpajoissa. Jatkokyselyssä oli seitsemän uuden erikoistumis-
koulutuksen otsikot, jotka perustuivat sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ehdotuk-
siin. Jatkokyselyssä koulutuksista kerrottiin, että ne olisivat 30 opintopisteen (810 tunnin) 
laajuisia, moniammatillisia erikoistumiskoulutuksia. Jatkokyselyssä vastaajaa pyydettiin 
arvioimaan erikoistumiskoulutusten merkitystä omalla sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueellaan työskentelevien osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Arvioin-
tiasteikko oli viisiportainen: samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, 
eri mieltä ja en osaa sanoa.

SOTETIE-hankkeen jatkokyselyssä oli seitsemän uuden erikoistumiskoulutuksen ot-
sikot, jotka perustuivat sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ehdotuksiin. Ehdo-
tetuista uusista erikoistumiskoulutuksista kriisi- ja traumatyön erikoistumiskoulutus 
oli merkittävä sekä sosiaali- että terveysalalla työskentelevistä.

Ehdotetuista uusista erikoistumiskoulutuksista (taulukko 2) Kriisi- ja traumatyön erikois-
tumiskoulutus oli merkittävä sekä sosiaali- että terveysalalla työskentelevistä. Sosiaali- ja 
terveysalalla työskentelevien näkemys oli yhteneväinen myös Tulevaisuuden SOTE-kes-
kustoiminta erikoistumiskoulutuksen tarpeellisuudesta. Sitä pidettiin merkityksettömim-
pänä ehdotetuista seitsemästä erikoistumiskoulutuksesta. Maaliskuun 2020 työpajoissa 
keskusteltiin tulevaisuuden sote-keskuksesta (THL), mutta ilmaisu se saattoi olla vieras 
jatkokyselyn vastaajille.
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Taulukosta 3 ilmenee sosiaali- ja terveysalalla asiakastyötä tekevien ja johto- ja esimies-, 
kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelu sekä hanke- ja projektityötä tekevien arviot uusien 
erikoistumiskoulutusten merkityksestä. Sekä asiakastyötä että johto-, kehittämis- ja han-
ketyötä tekevien arvioissa kärkikolmikkoon sijoittuvat kriisi- ja traumatyön sekä perhe-
työn ja perhehoitotyön erikoistumiskoulutukset.

Kriisi- ja traumatyön, perhetyön ja perhehoitotyön sekä gerontologisen työn erikoistu-
miskoulutukset sijoittuivat useamman kerran kärkikolmikkoon taulukoissa kaksi ja kolme, 
joten ammattikorkeakoulujen tulee harkita niiden suunnittelun käynnistämistä. Kriisi- ja 
traumatyön osaamisalue koskee sosiaali- ja terveysalan eri työalueilla toimivia, koska eri-
laisista, yllättävistä elämäntilanteista, esimerkiksi väkivallan kohtaamisesta tai vakavasta 
sairastumisesta, voi seurata kriisi, joka tulee ottaa huomioon asiakas- / potilastyössä. 
Jatkokysely tehtiin koronapandemiasta johtuneiden rajoitteiden voimassaoloaika, mikä 
saattoi vaikuttaa kriisi- ja traumatyön suosioon. Lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan 
kohdataan sosiaali- ja terveysalan eri työalueilla, jolloin monialainen erikoistumiskoulu-
tus tälle osaamisalueelle on perusteltu. Ikääntyneiden ihmisten kanssa työskennellään 
enenevästi sekä sosiaali- ja terveysalan eri peruspalveluissa että ikääntyneiden omissa 
palveluissa, jolloin erikoistumiskoulutukselle on tarve.

SOTETIE-hankkeen jatkokyselyn perusteella esimerkiksi kriisi- ja traumatyön, per-
hetyön ja perhehoitotyön sekä gerontologisen työn erikoistumiskoulutuksille on tar-
vetta sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikorkeakoulujen tulee harkita niiden suunnit-
telun käynnistämistä.

TAULUKKO 3. Asiakastyön sekä johto-, kehittämis- ja hanketyön henkilöstön arvio ehdotetuista erikoistumis-
koulutuksista.

Asiakastyön henkilöstö (n 111)
1. Kriisi- ja traumatyö
2. Perhetyö ja perhehoitotyö
3. Sosiaalinen kuntoutus
4. Lastensuojelun laitostyö
5. Vammais- ja kehitysvammatyö
6. Tulevaisuuden SOTE-keskus toiminta
7. Gerontologinen työ

Johto-, kehittämis- ja hanketyön henkilöstö (n 105)
1. Gerontologinen työ
2. Kriisi- ja traumatyö
3. Perhetyö ja perhehoitotyö
4. Vammais- ja kehitysvammatyö
5. Lastensuojelun laitoshuolto
6. Sosiaalinen kuntoutus
7. Tulevaisuuden SOTE-keskus

TAULUKKO 2. SOTE-toimijoiden arvio ehdotettujen erikoistumiskoulutusten merkityksestä.
Kaikki vastaajat (N 216)
1. Kriisi- ja traumatyö
2. Perhetyö ja perhehoitotyö
3. Gerontologinen työ
4. Vammais- ja kehitysvammatyö
5. Sosiaalinen kuntoutus
6. Lastensuojelun laitostyö
7. Tulevaisuuden SOTE-keskus 
toiminta

Sosiaaliala (n 166)
1. Kriisi- ja traumatyö
2. Perhetyö ja perhehoitotyö
3. Sosiaalinen kuntoutus
4. Lastensuojelun laitostyö
5. Vammais- ja kehitysvammatyö
6. Gerontologinen työ
7. Tulevaisuuden SOTE-keskus 
toiminta

Terveysala (n 50)
1. Gerontologinen työ
2. Vammais- ja kehitysvammatyö
3. Kriisi- ja traumatyö
4. Perhetyö ja perhehoitotyö
5. Lastensuojelun laitostyö
6. Sosiaalinen kuntoutus
7. Tulevaisuuden SOTE-keskus 
toiminta
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Sosiaali- ja terveysalan lisäavauksia erikoistumiskoulutusten osaamisalueiksi

Alkuvuoden 2020 alkupuolella ennakkokyselyyn vastanneet ja työpajoihin osallistuneet 
kuvasivat osaamisen kehittämistarpeita, jotka ovat sosiaali- ja terveysalalla työskentele-
vien yhteisiä osaamisalueita. Sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien yhteisiä osaa-
misalueita kuvataan esimerkiksi julkaisussa ”Optimoitu sote-ammattilaisen koulutus- ja 
osaamisuudistus” (Kangasniemi ym. 2018). Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida 33 
sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisalueen soveltuvuutta ammatillisiin lisä- ja täy-
dennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin. Taulukossa 4 on kärkikymmenikkö 
sosiaali- ja terveysalan yhteisistä osaamisalueista, jotka soveltuvat vastaajien mukaan 
erikoistumiskoulutuksiin. (Suluissa on niiden vastaajien määrä, jotka vastasivat osaamis-
alueen soveltuvan erikoistumiskoulutuksiin.)

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteinen näkemys on, että erikoistumiskoulu-
tuksiin tulee sisältyä kehittämis- ja tutkimustyön osaaminen. Tämän lisäksi esimerkiksi 
asiakkaan / potilaan työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltai-
sen arviointiin liittyvän osaamisen kehittämiselle on tarvetta erikoistumiskoulutuksissa. 
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamisalueet tulee huomioida ammattialojen yhteisissä 
erikoistumiskoulutuksissa.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteinen näkemys on, että erikoistumis-
koulutuksiin tulee sisältyä kehittämis- ja tutkimustyön osaaminen. Ammattialojen 
yhteisissä erikoistumiskoulutuksissa tulee vahvistaa myös asiakkaan / potilaan työ- 
ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaista tarkastelua.

Aikaisemmin on havaittu, että erikoistumiskoulutuksia tarvitaan sekä ammattialakohtai-
siin erikoisosaamisen tarpeisiin että ammattialat ylittäviin osaamistarpeisiin (OKM 2019, 
19). Sosiaali- ja terveysalan yhteisten osaamisalueiden lisäksi alkuvuoden 2020 ennak-
kokyselyssä ja työpajoissa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kuvasivat ammattiala-

TAULUKKO 4. Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamisalueet erikoistumiskoulutuksissa.
Kaikki vastaajat (N 216)
1. Kehittämis- ja tutkimustyö (56)

2. Toiminta- ja työkyvyn arviointi 
(32)

3. Hyvinvoinnin ja terveyden koko-
naisvaltainen arviointi (29)

4. Vaikuttavuuden arviointi (26)
5. Digitaaliset palvelut ja sähköi-

nen asiointi (24)
6. Monialainen ja -ammatillinen 

työ (23)
7. Asiakas- ja palveluohjaus (21)

8. Palvelutarpeiden arviointi (20)
9. Robotiikka (20)
10. Näyttöön perustuva toiminta 

(20)
11. Asiakastyöprosessi (17)

Sosiaaliala (n 166)
1. Kehittämis- ja tutkimustyö (43)

2. Toiminta- ja työkyvyn arviointi 
(20)

3. Hyvinvoinnin ja terveyden koko-
naisvaltainen arviointi (19)

4. Vaikuttavuuden arviointi (18)
5. Monialainen ja -ammatillinen 

työ (17)
6. Laatutyö ja sen arviointi (15)

7. Digitaaliset palvelut ja sähköi-
nen asiointi (15)

8. Robotiikka (13)
9. Asiakas- ja palveluohjaus (13)
10. Asiakastyöprosessi (12)

Terveysala (n 50)
1. Monia palvelujan tarvitsevat 

asiakkaat/potilaat (14)
2. Kehittämis- ja tutkimustyö (13)

3. Toiminta- ja työkyvyn arviointi 
(12)

4. Näyttöön perustuva toiminta (10)
5. Hyvinvoinnin ja terveyden koko-

naisvaltainen arviointi (10)
6. Palvelutarpeiden arviointi (9)

7. Digitaaliset palvelut ja sähköinen 
asiointi 

8. Asiakas- ja palveluohjaus (8)
9. Laatutyö ja sen arviointi (8)
10. Vaikuttavuuden arviointi (8)
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kohtaisia osaamisen kehittämistarpeita. Jatkokyselyssä sosiaalialalla työskentelevien tuli 
arvioida 29 osaamisalueen soveltuvuutta sosiaalialalla työskentelevien ammatillisiin lisä- 
ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin. Terveysalalla työskentelevien tuli 
arvioida 25 osaamisalueen soveltuvuutta terveysalalla työskentelevien ammatillisiin lisä- 
ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin. Taulukossa 5 on kärkikymmenik-
kö osaamisalueista, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalan vastaajista erikoistumiskou-
lutuksiin. (Suluissa on niiden vastaajien määrä, jotka vastasivat osaamisalueen soveltuvan 
erikoistumiskoulutuksiin.)

Sekä sosiaalialalla että terveysalla on tarvetta johtamisen- ja esimiestyön osaamisen 
kehittämiselle. Erikoistumiskoulutuksia voidaan järjestää vain sellaisilla osaamisalueilla, 
joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa (L 932/2014, 11a§). Johta-
mis- ja esimiestyön teemoista on paljon markkinaehtoista koulutustarjontaa, joten tälle 
alueelle ei voida rakentaa erikoistumiskoulutusta.

Niin sosiaali- kuin terveysalalla työskentelevien vastauksista ilmenee tarve kehittää osaa-
mista erikoistumiskoulutuksen avulla mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalueella. 
Ammattikorkeakoulut ovat vastanneet tarpeeseen ja järjestävät jo tällä hetkellä mielen-
terveys- ja päihdetyön 30 opintopisteen laajuista erikoistumiskoulutusta (taulukko 1). 
Lisäksi kummallakin alalla ilmenee tarvetta neuropsykologisiin ja -psykiatrisiin häiriöihin 
ja oireisiin liittyvälle erikoistumiskoulutukselle. Edellä mainittujen erikoistumiskoulutus-
tarpeiden lisäksi on lukuisia sosiaali- ja terveysalakohtaisia erikoistumiskoulutustarpeita.

Sosiaali- ja terveysalalla on tarvetta sekä alojen yhteisille että alakohtaisille erikois-
tumiskoulutuksille.

Erikoistumiskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeisiin

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksista tehdyn arvion mukaan erikoistumiskoulutus-
ten vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys ja tutkimusperusteisuus. Ne lisäväät osallistuji-
en osaamista ja asiantuntijuutta. Arvioinnin mukaan erikoistumiskoulutukset keskittyvät 
muutamille koulutusaloille, kuten sosiaali- ja terveysalalle. (Rauhala & Urponen 2019.)

TAULUKKO 5. Sosiaali- ja terveysalan alakohtaiset osaamisalueet erikoistumiskoulutuksissa.

Sosiaaliala (n 116)
1. Johtaminen ja esimiestyö (73)
2. Lastensuojelutyö (69)
3. Kriisi- ja traumatyö (61)

4. Terapeuttiset menetelmät (62)
5. Päihde- ja huumetyö (57)
6. Mielenterveystyö (56)
7. Neuropsykologiset ja psykiatriset häiriöt ja 
oireet (49)
8. Vammaistyö (47)
9. Lähisuhde- ja perheväkivaltatyö (41)
10. Monikulttuurinen työ (40)

Terveysala (n 50)
1. Hoitotyön johtaminen ja esimiestyö (27)
2. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmäärääminen (26)
3. Lasten ja nuorten mielenterveystyö ja neuropsykiatri-
nen hoitotyö (25)
4. Akuutti- ja tehohoito (lapset ja aikuiset) (24)
5. Vastasyntyneiden tehohoitotyö (24)
6. Mielenterveyshoitotyö (23)
7. Päihdehoitotyö (22)

8. Neuropsykiatrinen hoitotyö (20)
9. Seksuaaliterapia (17)
10. Diabetespotilaan hoitotyö (16)
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SOTETIE-hankkeen kartoitusten tuloksista ammattikorkeakoulut saavat aineksia so-
siaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusten tarjonnan työelämälähtöiseen kehit-
tämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämiseen soveltuvien ammattikorkeakoulujen eri-
koistumiskoulutusten kokonaisuus on jo nyt melko laaja (taulukko 1). SOTETIE-hankkeen 
kartoitusten tuloksista ammattikorkeakoulut saavat aineksia sosiaali- ja terveysalan eri-
koistumiskoulutusten tarjonnan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysalaa on kehitetty viime 
vuosina, ja se on laaja-alaisen kehittämistyön kohteena. Jotta sosiaali- ja terveysalalla 
voidaan varmistaa henkilöstön osaamisen ajankohtaisuus, tulee koulutuspalveluita ke-
hittää kuunnellen sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Tähän on pyritty SOTETIE-hakkeessa.
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19 Sosiaalialan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja 
erikoistumiskoulutuksilla

SOTETIE-hanke toteutti ennakkokyselyn ja järjesti viisi työpajaa alkuvuoden 2020 
aikana. Jatkokyselyyn sosiaali- ja terveysalalla työskentelevillä oli mahdollisuus 
vastata 17.4.–30.4.2020. Jatkokyselyllä kartoitettiin osaamisen kehittämistarpeiden 
soveltuvuutta lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin.

SOTETIE-hankkeen työpaketti viisi (toimenpide 5.2) toteutti ennakkokyselyn ja järjesti 
viisi työpajaa alkuvuoden 2020 aikana. Ennakkokyselyn ja työpajojen avulla kartoitettiin 
sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeita. Lisäksi kartoitettiin osaamisen ke-
hittämistarpeiden soveltuvuutta lisä- ja täydennys- sekä erikoistumiskoulutuksiin.

Ennakkokyselyn ja työpajojen tulosten perusteella tehtiin nettipohjainen jatkokysely 
(Webropol). Jatkokysely lähettiin sähköpostilla samoille henkilöille, joille lähetettiin al-
kuvuonna 2020 ennakkokysely ja kutsu työpajoihin. Jatkokyselyyn vastaaminen oli mah-
dollista ajalla 17.4.–30.4.2020. Tässä blogissa tarkastellaan sosiaalialalla työskennelleiden 
vastauksia jatkokyselyyn.

Jatkokyselyyn saatiin 216 vastausta. Vastaajista 166 (77 %) työskentelee sosiaalialalla. 
Sosiaalialalla työskentelevistä 103 (62 %) tekee asiakastyötä, 45 (27 %) tekee johto- ja 
esimiestyötä ja 18 (11 %) tekee kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutyötä tai hanke- ja 
projektityö. Jatkokyselyyn vastanneet työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon eri yh-
teistoiminta- / erityisvastuualueilla: 29 (18%) HYKS:n, 27 (16%) TYKS:n, 23 (14%) TAYS:n, 
50 (30%) KYS:n ja 37 (22%) OYS:n yhteistoiminta- / erityisvastuualueilla.

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen lyhyillä lisäkoulutuksilla

Sosiaalialalla työskentelevien näkemysten mukaan sosiaali- ja terveysalan yhteiset 
osaamisalueet soveltuvat sisällöiksi erityisesti lyhytkestoisiin lisäkoulutuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tavoitteissa korostuvat asiakaslähtöinen työorientaa-
tio, työn eettisen perustan sisäistäminen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemi-
nen sekä neuvonta- ja ohjaustaidot. Lisäksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevillä tulee 
olla valmiudet tehdä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja toimia eri työkenttien 
yhdyspinnoilla. Monialaisen- ja ammatillisen työn tulee perustua toimijoiden jakamaan 
ymmärrykseen asiakkaan palvelutarpeista. (Ks. esim. Hietapaikka ym. 2018; Kangasniemi 
ym. 2018, 16, 70; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 18–19, 25–27.) Jotta edellä mainitut 
sosiaali- ja terveysalan työn tavoitteet saavutetaan, on vahvistettava sosiaali- ja terveys-
alalla toimivien yhteistä osaamista.

Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida 33 sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisalueen 
soveltuvuutta ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin. 
Jatkokyselyssä olleet sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamisalueet perustuvat ennakko-
kyselyn ja työpajojen tuloksiin (taulukko 1). Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamisalu-
eet soveltuivat sosiaalialalla työskentelevien näkemysten mukaan eritoten lyhytkestoisiin 
lisäkoulutuksiin (½–2 päivää).
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Lähes puolet vastaajista (81) oli sitä mieltä, että esimerkiksi ammattietiikka soveltui ly-
hytkestoisen lisäkoulutuksen sisällöksi; vastaajista noin neljännes (42) oli sitä mieltä, että 
ammattietiikasta ei tarvita lisä-, täydennys- tai erikoistumiskoulutusta. Vastausten pe-
rusteella ammattietiikan lisäksi merkittävämpiä lisäkoulutusten sisältöjä olivat opiskeli-
jaohjaus (81), tiimityö (80), työelämä- ja alaistaidot (78), työhyvinvointi (72), asiakas- ja 
potilasturvallisuus (72), palvelujärjestelmä (72), asiakkaan kohtaaminen (72), lainsäädän-
tö (69) ja jatkuva oppiminen (67). (Suluissa on niiden vastaajien määrä 166 vastaajasta, 
joiden mielestä osaamisalue soveltui lyhytkestoiseen lisäkoulutukseen.) (Taulukko 1.)

Jatkokyselyssä mainitut sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamisalueet sisältyvät esimer-
kiksi sosionomi (AMK) tutkintoon (ks. Arene 2017, 10; Helminen ym. 2020). Osaamisen 
jatkuvaan ajantasaistamiseen ja täydentämiseen on kuitenkin tarve. Sosiaalialalla työs-
kennelleiden vastausten perusteella sosiaalialan osaamisen kehittämiseen voidaan luoda 
lyhytkestoisia lisäkoulutuksia muun muassa 1) ammattietiikan, 2) asiakastyön lähtökoh-
tien, kuten kohtaamisosaamisen, 3) palvelujärjestelmän ja lainsäädännön, 4) tiimityön ja 
työhyvinvoinnin ja 5) jatkuvan oppimisen teemoista. Lisäkoulutusten lisäksi sosiaali- ja 
terveysalan yhteiset osaamisalueet soveltuvat sosiaalialalla työskentelevien näkemysten 
mukaan lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin.

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen vuosille 2017–2020 perustama 
Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on hahmottanut ammatillisen osaamisen kehittä-
mistarpeita vuoteen 2035 asti. Sosiaalialan ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin 
vaikuttavat lähivuosina muun muassa tarve vahvistaa asiakasymmärrystä, digitalisaation 
eteneminen sekä palvelumuotoilun käyttäminen työmuotojen ja -tapojen kehittämisessä. 
(Ks. Opetushallitus 2018, 28–29; 2019; myös Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 73–74.)

Sosiaalialalla työskentelevien näkemysten mukaan ”asiakaslähtöisen asiakastyö-
prosessin” osa-alueet soveltuvat sisällöiksi lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin.

Edellä tarkasteltiin sosiaali- ja terveysalan yhteisiä osaamisalueita (taulukko 1). Näihin 
osaamisalueisiin sisältyi osaamisalueita, jotka sosiaalialalla työskentelevien mukaan so-
veltuivat parhaiten lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin (1–5 opintopistettä, 27–135 
tuntia) ja toiseksi parhaiten lyhytkestoisiin lisäkoulutuksiin. Sosiaali- ja terveysalan yh-
teisistä osaamisalueista lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin soveltuvia osaamisalueita 
olivat muun muassa alla mainitut. (Suluissa on niiden vastaajien määrä 166 vastaajasta, 
joiden mielestä osaamisalue soveltui lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen.)

▪ Asiakkaan osallisuuden edistäminen (83),
▪ vuorovaikutus asiakkaan kanssa (70) ja motivoiva haastattelu (74)
▪ palvelutarpeiden arviointi (81), hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi 

(68) ja toiminta- ja työkyvyn arviointi (68),
▪ asiakas- ja palvelusuunnitelma (82),
▪ asiakas- ja palveluohjaus (72) ja asiakas- ja palveluneuvonta (71),
▪ asiakastyön dokumentointi (79),
▪ verkostotyö (71) ja monialainen ja -ammatillinen työ (67),
▪ vaikuttavuuden arviointi (75) ja laatu ja sen arviointi (67) sekä
▪ asiakastyöprosessi (71). (Taulukko 1.)



 110

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla

26.5.2020

Edellä olevasta voi havaita, että asiakastyön toteutukseen liittyvää osaamista tulee ja voi-
daan kehittää lyhytkestoisten täydennyskoulutusten avulla. Edellä olevan listan viimei-
nen kohta ”asiakasprosessi” kuvannee edellä olevaa kokonaisuutta, kun sen vielä nimeää 
”asiakaslähtöiseksi asiakastyöprosessiksi”.

Sosiaalialan eri työalueet ja erilaiset sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät sovel-
tuvat sisällöiksi lyhytkestoisiin ja /tai pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin sosiaa-
lialalla työskentelevien näkemysten mukaan.

Jatkokyselyssä oli 29 sosiaalialan osaamisaluetta, joiden soveltuvuutta sosiaalialalla työs-
kentelevien tuli arvioida ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumis-
koulutuksiin (taulukko 2). Osaamisalueet oli nimetty sosiaalialalla työskentelevien ennak-
kokyselyn vastausten ja työpajoissa esittäminen kommenttien perusteella. Sosiaalialan 
osaamisalueet soveltuvat alalla työskentelevien näkemysten mukaan eritoten lyhytkes-
toisiin täydennyskoulutuksiin (1–5 opintopistettä, 27–135 tuntia) ja / tai pitkäkestoisiin 
täydennyskoulutuksiin (15–30 opintopistettä, 405–810 tuntia).

Sosiaalialalla työskentelevistä lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin soveltuvia osaamis-
alueita ovat esimerkiksi alla mainitut. Sosiaalialan osaamisalueista lyhytkestoisiin täy-
dennyskoulutuksiin soveltuvat erilaiset asiakastyön työmenetelmät; parisuhdetyöhön, 
vanhemmuuden tukemiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat; autismin kirjon jäsen-
täminen sekä neuropsykologiset ja -psykiatriset häiriöt ja oireet; sosiaalinen kuntoutus ja 
laajemmin kuntoutus; sekä aikuisten parissa tehtävän asumista, työllisyyttä ja taloudellis-
ta selviytymistä edistävän työn kysymykset. (Suluissa on niiden vastaajien määrä 166 vas-
taajasta, joiden mielestä osaamisalue soveltui lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen.)

▪ Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmät (81),
▪ vanhemmuuden tukeminen (76),
▪ parisuhdetyö (68),
▪ seksuaalisuus (70),
▪ autismin kirjo (74) ja neuropsykologiset ja -psykiatriset häiriöt ja oireet (76),
▪ sosiaalinen kuntoutus (74) ja kuntoutus (68), sekä
▪ asumissosiaalityö (67), työllisyyden edistäminen (67) ja taloussosiaalityö (67). (Tau-

lukko 2.)

Sosiaalialalla työskentelevistä pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin parhaiten soveltuvia 
sosiaalialan osaamisalueita ovat alla mainitut. Sosiaalialan laajempiin työalueisiin ja nii-
den puitteissa kohdattaviin ammatillisiin kysymyksiin perustuvat osaamiskokonaisuudet 
soveltuvat pitkäkestoisiin täydennyskoulutuksiin. (Suluissa on niiden vastaajien määrä 
166 vastaajasta, joiden mielestä osaamisalue soveltui pitkäkestoiseen täydennyskoulu-
tukseen.)

▪ Mielenterveystyö (80),
▪ päihde- ja huumetyö (77),
▪ kriisi- ja traumatyö (76), 
▪ perhetyö (72) ja vanhemmuuden tukeminen (74),
▪ lähisuhde- ja perheväkivaltatyö (71),
▪ vammaistyö (70) ja kehitysvammatyö (67)
▪ neuropsykologiset ja -psykiatriset häiriöt ja oireet (69),
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▪ terapeuttiset menetelmät (69),
▪ sosiaalinen kuntoutus (67) sekä
▪ johtaminen ja esimiestyö (71). (Taulukko 2.)

Sosiaalialalla työskentelevien vastausten perusteella voi todeta, että alan osaamistarpei-
den kehittämiseen voidaan vastata sekä lyhytkestoisin että pitkäkestoisin täydennyskou-
lutuksin. Sekä lyhyt- että pitkäkestoisten täydennyskoulutusten tulee vastata sosiaalialan 
asiakastyössä tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen erikoistumiskoulutuksilla

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ehdottamista uusista erikoistumiskoulutuk-
sista kriisi- ja traumatyön, perhetyön ja perhehoitotyön ja sosiaalisen kuntoutuksen 
erikoistumiskoulutukset edistävät parhaiten sosiaalialalla tarvittavan osaamisen ke-
hittämistä alalla työskentelevien mukaan.

Erikoistumiskoulutusten näkökulmasta jatkokyselyn tuloksia kuvataan laajemmin SOTE-
TIE-hankkeen blogissa ”Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi”. 
Jatkokyselyssä oli seitsemän ehdotetun erikoistumiskoulutuksen otsikot. Ehdotukset 
otettiin tarkasteluun alkuvuoden 2020 aikana tehdyn ennakkokyselyn ja työpajojen pe-
rusteella. Sosiaalialalla työskentelevien vastausten perusteella alan osaamisen kehittä-
mistä edistävät parhaiten kriisi- ja traumatyön (54 %), perhetyön ja perhehoitotyön (46 
%) ja sosiaalisen kuntoutuksen (41 %) erikoistumiskoulutukset. (Suluissa on väittämään: 
”Erikoistumiskoulutus on merkittävä yhteistoiminta-alueellani työskentelevien osaami-
sen kehittämisen näkökulmasta”, ”samaa mieltä” vastanneiden prosenttiosuus.) (Tauluk-
ko 3.)

Sosiaalialalla työskentelevistä 60 (36 %) valitsi Lastensuojelun laitoshuollon erikoistu-
miskoulutuksen kohdalla vastausvaihtoehdon ”samaa mieltä” (taulukko 3). Sosiaalia-
lalla työskentelevistä 69 (42 %) oli sitä mieltä, että lastensuojelutyö soveltuisi sisällöksi 
erikoistumiskoulutukseen, paremmin kuin esimerkiksi lyhyt- ja pitkäkestoisen täyden-
nyskoulutukseen (taulukko 2). Ammattikorkeakoulut järjestävät lastensuojelutyön eri-
koistumiskoulutusta, jonka laajuus on 30 opintopistettä (Helminen 2019). Ammattikor-
keakoulujen tulee ottaa lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus uudelleen tarkasteluun 
kehittämistyön näkökulmasta.

Sosiaalialan osaamisen jatkuva kehittäminen

Sosiaalialalla työskentelevien mukaan alan osaamistarpeiden kehittämiseen voi-
daan vastata lyhytkestoisin lisäkoulutuksin, lyhytkestoisin ja pitkäkestoisin täyden-
nyskoulutuksin sekä erikoistumiskoulutuksin.

SOTETIE-hankkeen työpaketti viiden (toimenpide 5.2) toimesta tammi- ja maaliskuun 
2020 aikana toteutetun ennakkokyselyn, maaliskuussa 2020 järjestettyjen viiden työpa-
jan ja eritoten huhtikuussa 2020 tehdyn jatkokyselyn perusteella voi todeta, että sosiaa-
lialalla on ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita, joihin voidaan vastata kestoltaan 
ja osaamistavoitteiltaan erilaisilla lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla. Sosiaa-
lialalla ammatillista osaamista tulee kehittää jatkuvan oppimisen lähtökohdista, mihin 
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myös sosiaalialalla työskentelevät ovat halukkaita. SOTETIE-hankkeessa on saatu arvo-
kasta tietoa sosiaalialalle suunnattujen koulutuspalvelujen kehittämisestä työelämäläh-
töisesti. Jatkossa kehittämispanostukset tulee kohdentaa konkreettisten koulutuspalve-
lujen suunniteluun ja siihen, millaiset lisä-, täydennys- ja / tai erikoistumiskoulutukset 
palvelevat parhaiten esimerkiksi tässä blogissa esitettyjen sosiaalialan osaamisalueiden 
kehittämistä.
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Taulukko 1. Seuraavat osaamisalueet ovat sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien yhteisiä osaamisaluei-
ta. Minkä tyyppiseen koulutukseen listassa kuvatut osaamisalueet soveltuvat, jotta ne edistäisivät parhaiten 
sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien osaamisen kehittämistä? Valitse osaamisalueittain yksi tai useampi 
vastausvaihtoehto.

Lisäkoulutus
(½-2 päivää)

81
60

72

55

69
65
72

72

62

70

56

55

36

31

42

51

45

53

50

64

48

Ammattietiikka
Asiakaslähtöi-

syys
Asiakas-/potilas-

turvallisuus
Monia palveluja 
tarvitsevat asiak-

kaat/potilaat
Lainsäädäntö
Sosiaaliturva
Palvelujärjes-

telmä
Asiakkaan/po-
tilaan kohtaa-

minen
Vuorovaikutus 
asiakkaan/poti-

laan kanssa
Motivoiva haas-

tattelu
Asiakkaan/po-
tilaan osallisuu-
den edistäminen
Kokemusasian-

tuntijuus
Hyvinvoinnin ja 
terveyden ko-

konaisvaltainen 
arviointi

Toiminta ja työ-
kyvyn arviointi

Palvelutarpeiden 
arviointi

Asiakas-/palve-
luneuvonta

Asiakas-/palve-
luohjaus

Asiakas- ja pal-
velusuunnitelma
Asiakastyöpro-

sessi
Asiakas-/potilas-
työn dokumen-

tointi/raportointi
Monialainen ja 
-ammatillinen 

työ

Lyhytkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus

(1-5 op)

34
62

59

64

62
65
57

64

70

74

83

58

68

68

81

71

72

82

71

79

42

Pitkäkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus
(15-30 op)

10
20

14

40

33
27
34

18

26

23

33

26

53

50

40

21

30

22

30

24

42

Erikoistumis-
koulutus

(vähintään 
30 op)

0
2

2

7

10
5
2

5

7

5

7

7

19

20

11

5

13

5

12

4

17

Ei tarvetta 
lisä-, täy-

dennys- tai 
erikoistumis-
koulutukselle

42
30

22

11

6
12
12

25

22

11

10

27

15

18

11

29

25

18

20

13

19

En osaa
sanoa

10
4

9

4

4
7
5

6

4

5

3

12

9

9

7

13

12

9

11

7

8

Vastaajia

166
166

166

166

166
166
166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166
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55
58

33
40

67

78

80
72
46

43

26

81

1888

71
65

30
47

36

46

61
68
67

75

50

59

2086

31
35

14
29

15

14

14
29
40

54

52

12

955

7
15

13
10

4

6

3
9
15

18

43

1

309

18
16

38
20

28

21

16
8
15

6

16

21

621

10
5

48
43

31

13

8
6
10

6

14

12

364

166
166

166
166

166

166

166
166
166

166

166

166

166

Verkostotyö
Digitaaliset 

palvelut ja säh-
köinen asiointi

Robotiikka
Näyttöön perus-

tuva toiminta
Jatkuva oppi-

minen
Työelämä- ja 
alaistaidot
Tiimityö

Työhyvinvointi
Laatutyö ja sen 

arviointi
Vaikuttavuuden 

arviointi
Kehittämis- ja 
tutkimustyö
Opiskelijan 

ohjaus
Yhteensä

Taulukko 2. Seuraavat osaamisalueet ovat sosiaalialan ammattiryhmien osaamisalueita. Minkä tyyppiseen kou-
lutukseen listassa kuvatut sisällöt soveltuvat, jotta ne edistäisivät parhaiten sosiaalialalla työskentelevien osaa-
misen kehittämistä? Valitse osaamisalueittain yksi tai useampi vastausvaihtoehto.

Lisäkoulutus
(½-2 päivää)

51
51
28
39

41

26
23
23

22

38
37

32

28
33

Parisuhdetyö
Seksuaalisuus

Perhetyö
Vanhemmuuden 

tukeminen
Lähisuhde- ja 
perheväkival-

tatyö
Koulusosiaalityö
Lastensuojelutyö
Lastensuojelun 
sijaishuoltotyö
Lastensuojelun 
systeeminen 
toimintamalli

Taloussosiaalityö
Asumissosiaa-

lityö
Työllisyyden 
edistäminen

Mielenterveystyö
Päihde- ja huu-

metyö

Lyhytkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus

(1-5 op)

68
70
60
76

65

45
39
49

56

67
67

67

60
63

Pitkäkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus
(15-30 op)

46
50
72
74

71

53
64
65

61

51
43

51

80
77

Erikoistumis-
koulutus

(vähintään 
30 op)

21
17
34
13

41

28
69
39

29

16
17

12

56
57

Ei tarvetta 
lisä-, täy-

dennys- tai 
erikoistumis-
koulutukselle

8
10
8
6

5

18
11
12

11

12
12

13

5
3

En osaa
sanoa

17
12
11
9

4

28
15
18

20

14
22

22

6
6

Vastaajia

166
166
166
166

166

166
166
166

166

166
166

166

166
166
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31

22

41

40
32

37
34

39

48

45

35
38

25

50

24

1013

60

55

60

74
76

55
58

61

65

81

68
74

51

65

39

1794

76

64

52

62
69

70
67

63

59

64

61
67

69

32

71

1804

61

44

21

27
49

47
39

37

40

23

39
21

62

11

73

1043

5

18

17

12
10

13
14

11

10

7

12
10

11

24

12

320

4

15

17

10
4

12
14

17

10

7

17
12

7

16

10

376

166

166

166

166
166

166
166

166

166

166

166
166

166

166

166

166

Kriisi-ja trau-
matyö

Vanhussosiaa-
lityö

Muistihäiriöt ja 
-sairaudet

Autismin kirjo
Neuropsykologi-
set ja -psykiat-
riset häiriöt ja 

oireet
Vammaistyö

Kehitysvamma-
työ

Maahanmuutta-
jatyö

Monikulttuuri-
nen työ

Sosiaalialan 
asiakastyön työ-

menetelmät
Kuntoutus
Sosiaalinen 
kuntoutus

Terapeuttiset 
menetelmät

Lääkehoito sosi-
aalialalla

Johtaminen ja 
esimiestyö
Yhteensä

Taulukko 3. SOTETIE -hanke järjesti työpajan viidellä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella maa-
liskuussa 2020. Työpajoissa tehtiin ehdotuksia uusista ammattikorkeakoulujen moniammatillisista erikoistu-
miskoulutuksista. Arvioi erikoistumiskoulutusten merkitystä omalla yhteistoiminta-alueellasi työskentelevien 
osaamisen kehittämisen näkökulmasta: Erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä, 810 tuntia) on merkittävä 
yhteistoiminta-alueellani työskentelevien osaamisen kehittämisen näkökulmasta. (vastaajia 166).

Perhetyön/perhehoitotyön
erikoistumiskoulutus
Lastensuojelun laitostyön 
erikoistumiskoulutus
Gerontologisen työn 
erikoistumiskoulutus
Vammais- ja kehitysvammatyön 
erikoistumiskoulutus
Kriisi- ja traumatyön 
erikoistumiskoulutus
Sosiaalisen kuntoutuksen
erikoistumiskoulutus
Tulevaisuuden sote-
keskustoiminta 
erikoistumiskoulutus

Samaa mieltä

47,59 %

36,14 %

36,75 %

36,75 %

53,61 %

40,96 %

31,33 %

Jokseenkin 
samaa mieltä

33,74 %

34,34 %

27,71 %

30,12 %

33,13 %

39,16 %

34,94 %

Jokseenkin 
eri mieltä

3,61 %

4,82 %

6,63 %

7,23 %

2,41 %

4,82 %

10,82 %

Eri mieltä

1,2 %

2,41 %

3,61 %

2,41 %

1,21 %

1,81 %

2,41 %

En osaa 
sanoa

13,86 %

22,29 %

25,3 %

23,49 %

9,64 %

13,25 %

20,48 %
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20 Terveysalan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja 
erikoistumiskoulutusten keinoin

Tässä blogissa tarkastellaan terveysalalla työskentelevien vastauksia jatkokyselyyn 
eli heidän arvioitaan osaamisalueiden soveltuvuudesta ammatillisiin lisä- ja täy-
dennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin.

SOTETIE-hankkeen työpaketin viisi (toimenpide 5.2) ennakkokyselyssä ja maaliskuussa 
2020 järjestetyissä työpajoissa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien nä-
kemyksiä osaamisen kehittämistarpeista.

Ennakkokyselyn ja työpajojen tuloksiin perustunut jatkokysely (Webropol) lähetettiin so-
siaali- ja terveysalan toimijoille vastattavaksi ajalla 17.4.–30.4.2020. Vastauksia saatiin 216 
sosiaali- ja terveysalalta työskentelevältä. Vastaajista 50 (23 %) työskentelee terveysalalla. 
Heistä 8 (16 %) tekee asiakastyötä, 32 (64 %) johto- ja esimiestyötä ja 10 (20 %) kehittä-
mis-, tutkimus- ja suunnittelutyötä. He työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon eri 
yhteistoiminta- / erityisvastuualueilla: 12 (24%) HYKS:n, 6 (12%) TYKS:n, 9 (18%) TAYS:n, 
7 (14%) KYS:n ja 16 (32%) OYS:n ervan alueilla. Tässä blogissa tarkastellaan terveysalalla 
työskentelevien vastauksia jatkokyselyyn. Sosiaalialalla työskentelevien vastauksia jatko-
kyselyyn tarkastellaan blogissa ”Sosiaalialan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja 
erikoistumiskoulutusten keinoin”.

Alkuvuoden ennakkokyselyyn vastanneet ja työpajoihin osallistuneet kuvasivat osaa-
misen kehittämistarpeita, jotka ovat sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteisiä 
osaamisalueita. Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida 33 sosiaali- ja terveysalan yhteistä 
osaamisaluetta soveltuvuutta ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistu-
miskoulutuksiin. Terveysalalla työskentelevät (taulukko1) arvioivat yhteisiä osaamisaluei-
ta sisältävien koulutusten soveltuvan lähinnä lisäkoulutuksiksi (½ –2 päivää) tai lyhytkes-
toisiksi täydennyskoulutuksiksi (1–5 op).

Vastausten perusteella (taulukko 1) mm. ammattietiikan, palvelujärjestelmän, motivoiva 
haastattelun ja lainsäädännön koulutussisällöt soveltuvat hyvin sosiaali- ja terveysalan 
yhteisiksi lisäkoulutuksiksi (½ –2 päivää). Koulutussisällöistä mm. asiakas-/ potilastyön 
dokumentointi/ raportointi, työelämä- ja alaistaidot sekä tiimityö arvioitiin puolestaan 
soveltuvan hyvin yhteisiksi lyhyiksi täydennyskoulutuksiksi (1–5 op). Mainittakoon vielä, 
että koulutus vaikuttavuuden arvioinnista arvioitiin soveltuvan yhteiseksi pitkäkestoisek-
si täydennyskoulutukseksi (15–30 op).

Koulutus vaikuttavuuden arvioinnista arvioitiin soveltuvan yhteiseksi pitkäkestoi-
seksi täydennyskoulutukseksi.

Sosiaali- ja terveysalan yhteisten osaamisalueiden lisäksi alkuvuoden ennakkokyselyyn 
vastanneet ja työpajoihin osallistuneet kuvasivat ammattialakohtaisia osaamisen kehittä-
mistarpeita. Jatkokyselyssä terveysalalla työskentelevien tuli arvioida 25 osaamisalueen 
soveltuvuutta terveysalalla työskentelevien ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin 
sekä erikoistumiskoulutuksiin. Nämä osaamisalueet olivat mm. johtamiseen, substanssiin 
sekä yleisiin työelämätaitoihin liittyviä osaamisia, esimerkiksi rajattu lääkkeenmääräämis-
oikeus, eri erikoisalojen potilastyö, potilasohjaus ja monikulttuurisuus (taulukko 2).
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Terveysalalla työskentelevät vastaajat arvioivat ammattialakohtaisen osaamisen kehittä-
mistarpeisiin parhaiten vastattavan lyhytkestoisella täydennyskoulutuksella (1–5 op) ja 
pitkäkestoisella täydennyskoulutuksella (15–30 op). Vastauksissa korostui lyhytkestoisen 
täydennyskoulutuksen tarve seuraavilla osaamisalueilla: lääkehoito ja rokotukset, moni-
kulttuurinen hoitotyö, uniapneapotilaan hoitotyö ja potilasohjaus (taulukko 2). Vastaa-
vasti pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen tarvetta arvioitiin olevan mm. päihdehoito-
työn, neuropsykiatrisen hoitotyön, seksuaaliterveyden ja naisen hoitotyön sekä lasten ja 
nuorten mielenterveystyön ja neuropsykiatrisen hoitotyön -osaamisalueella (taulukko 2).

Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen tarvetta arvioitiin olevan mm. päihdehoito-
työn, neuropsykiatrisen hoitotyön, seksuaaliterveyden ja naisen hoitotyön sekä las-
ten ja nuorten mielenterveystyön ja neuropsykiatrisen hoitotyön -osaamisalueella.

Vastaajat arvioivat terveysalalla työskentelevillä olevan tarvetta myös erikoistumiskoulu-
tuksiin (vähintään 30 op). Erikoistumiskoulutuksen tarvetta arvioitiin olevan esimerkiksi 
seuraavilla osaamisalueilla (taulukko 2): hoitotyön johtaminen ja esimiestyö, sairaanhoi-
tajien rajattu lääkkeenmäärääminen, akuutti- ja tehohoito (aikuiset ja lapset) ja vastasyn-
tyneiden tehohoitotyö. Lisäksi jo aikaisemmin mainittu lasten ja nuorten mielenterveys-
työ ja neuropsykiatrinen hoitotyö -osaamiskokonaisuuden arvioitiin soveltuvan myös 30 
opintopisteen laajuiseksi kokonaisuudeksi (taulukko 2).

Jatkokyselyssä oli esillä seitsemän uudeksi erikoistumiskoulutukseksi ehdotettujen kou-
lutusten otsikot. Nämä olivat Perhetyön/perhehoitotyön, Lastensuojelunlaitostyön, Ge-
rontologisen työn, Vammais- ja kehitysvammatyön, Kriisi- ja traumatyön, Sosiaalisen 
kuntoutuksen ja Tulevaisuuden sote-keskustoimintaan liittyvät erikoistumiskoulutukset. 
Kyselyssä mainittiin, että koulutukset olisivat 30 opintopisteen (810 tunnin) laajuisia, 
moniammatillisia erikoistumiskoulutuksia. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan erikoistumis-
koulutusten merkitystä omalla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueellaan 
työskentelevien osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Terveysalalla työskentelevien 
vastausten perusteella (taulukko 3) alan osaamisen kehittämistä edistävät parhaimmin 
Gerontologisen työn (60%), Kriisi- ja traumatyön (40%) sekä Vammais- ja kehitysvam-
matyön (38%) erikoistumiskoulutukset (Suluissa on väittämään Erikoistumiskoulutus on 
merkittävä yhteistoiminta-alueellani työskentelevien osaamisen kehittämisen näkökul-
masta ”samaa mieltä” vastanneiden prosenttiosuus). Erikoistumiskoulutusten näkökul-
masta jatkokyselyn tuloksia kuvataan laajemmin SOTETIE-hankkeen blogissa ”Sosiaali- ja 
terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi”.

Terveysalalla työskentelevien vastausten perusteella alan osaamisen kehittämistä 
edistävät parhaimmin Gerontologisen työn, Kriisi- ja traumatyön sekä Vammais- ja 
kehitysvammatyön erikoistumiskoulutukset.
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50
50
50

50

50

50

50

50

50

50

TAULUKKO 1.Terveysalan vastaajien arvio sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien yhteisten osaamisaluei-
den soveltuvuudesta erilaisiin koulutustyyppeihin. (n=50).
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Palvelutarpeiden 
arviointi

Asiakas-/palve-
luneuvonta

Asiakas-/palve-
luohjaus

Asiakas- ja pal-
velusuunnitelma
Asiakastyöpro-

sessi
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työn dokumen-

tointi/raportointi
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työ
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Digitaaliset 
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tuva toiminta
Jatkuva oppi-
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Työelämä- ja 
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arviointi
Kehittämis- ja 
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TAULUKKO 2. Terveysalan vastaajien arvio terveysalalla työskentelevien osaamisen kehittämiseen liittyvien 
osaamisalueiden soveltuvuudesta erilaisiin koulutustyyppeihin. (n=50).

Sairaanhoitajien 
rajattu lääkkeen-

määrääminen
Lääkehoito ja 

rokotukset
Akuutti- ja teho-
hoito (aikuiset ja 

lapset)
Kivunhoito

Lisäkoulutus
(½-2 päivää)

2

11

5

13

Lyhytkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus

(1-5 op)

6

29

11

22

Pitkäkestoi-
nen täyden-
nyskoulutus
(15-30 op)

19

17

17

21

Erikoistumis-
koulutus
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6

24

14
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3
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4
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Perioperatiivinen 
hoitotyö

Diabetespotilaan 
hoitotyö

Sydänpotilaan 
hoitotyö

IBD-potilaan 
hoitotyö

Uniapneapoti-
laan hoitotyö
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hoitotyö
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TAULUKKO 3. Terveysalan vastaajien arvioi erikoistumiskoulutusten merkityksestä omalla yhteistoiminta-
alueella työskentelevien osaamisen kehittämisen näkökulmasta. (n= 50).

Erikoistumiskoulutus (30 opinto-
pistettä, 810 tuntia) on merkittävä 
yhteistoiminta-alueellani työs-
kentelevien osaamisen kehittämi-
sen näkökulmasta
Perhetyön/perhehoitotyön eri-
koistumiskoulutus
Lastensuojelun laitostyön erikois-
tumiskoulutus
Gerontologisen työn erikoistu-
miskoulutus
Vammais- ja kehitysvammatyön 
erikoistumiskoulutus
Kriisi- ja traumatyön erikoistumis-
koulutus
Sosiaalisen kuntotuksen erikois-
tumiskoulutus
Tulevaisuuden sote-keskustoi-
minta erikoistumiskoulutus

Samaa mieltä

32 %

34 %

60 %

38 %

40 %

34 %

32 %

Jokseenkin 
samaa mieltä

36 %

28 %

18 %

26 %

30 %

28 %

 40 %

Jokseenkin 
eri mieltä

2 %

10 %

6 %

10 %

10 %

10 %

8 %

Eri mieltä

6 %

6 %

4 %

2 %

2 %

8 %

8 %

En osaa 
sanoa

24 %

22 %

12 %

24 %

18 %

20 %

12 %
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21 Sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen kehittäminen lisä-, 
täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla

Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida 33 sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamis-
alueen soveltuvuutta ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, lyhytkestoiseksi täydennys-
koulutukseksi, pitkäkestoiseksi täydennyskoulutukseksi ja/ tai erikoistumiskoulutuk-
seksi.

SOTETIE-hankkeen työpaketin viisi (toimenpide 5.2) ennakkokyselyssä ja maaliskuussa 
2020 järjestetyissä työpajoissa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien nä-
kemyksiä osaamisen kehittämistarpeista.

Ennakkokyselyn ja työpajojen tuloksiin perustunut jatkokysely (Webropol) lähetettiin so-
siaali- ja terveysalan toimijoille vastattavaksi ajalla 17.4.–30.4.2020. Vastauksia saatiin 216 
sosiaali- ja terveysalalta työskentelevältä. Vastaajista 166 (77 %) työskentelee sosiaalia-
lalla ja 50 (23 %) terveysalalla. Asiakas- ja potilastyössä vastaajista työskentelee 111 (51 
%), johto- ja esimiestehtävissä runsas kolmannes eli 77 (36 %) ja kehittämis-, tutkimus- ja 
suunnittelu- sekä hanke- ja projektityötehtävissä 28 (13 %). Jatko-kyselyyn vastanneet 
työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon eri yhteistoiminta- / erityisvastuualueilla: 41 
(19 %) HYKS:n, 33 (15 %) TYKS:n, 32 (15 %) TAYS:n, 57 (26 %) KYS:n ja 53 (25 %) OYS:n 
ervan alueilla.

Alkuvuoden ennakkokyselyyn vastanneet ja työpajoihin osallistuneet kuvasivat niitä 
osaamisen kehittämistarpeita, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yh-
teiseen osaamiseen. Kuvausten perusteella muodostui 33 sosiaali- ja terveysalan yhteistä 
osaamisaluetta. Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida näiden 33 sosiaali- ja terveysalan 
yhteisen osaamisalueen soveltuvuutta ammatilliseksi lisäkoulutukseksi (½ –2 päivää), ly-
hytkestoiseksi täydennyskoulutukseksi (1–5 op), pitkäkestoiseksi täydennyskoulutuksek-
si (15–30 op) ja/ tai erikoistumiskoulutukseksi (vähintään 30 op). Vaihtoehtona oli myös, 
että tarvetta lisä-, täydennys- tai erikoistumiskoulutukselle ei ole tai vastaaja ei osaa sa-
noa. Vastaajat saivat valita osaamisalueittain yhden tai useamman vastausvaihtoehdon. 
Jatkokyselyn vastaukset on koottu taulukkoon 1.

Vastausten perusteella (taulukko 1) sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteisen 
osaamisen kehittämiseksi arvioitiin paremmin soveltuvan lisäkoulutus (½ –2 päivää) ja 
lyhytkestoinen täydennyskoulutus (1–5 op) kuin pitkäkestoinen täydennyskoulutus (15–
30 op) tai erikoistumiskoulutus (vähintään 30 op). Vastausvaihtoehtoa ”Ei tarvetta lisä-, 
täydennys- tai erikoistumiskoulutukselle” valittiin jonkin verran ja vastausvaihtoehto ”En 
osaa sanoa” tuli myös valituksi. Yhteisistä osaamisalueista Robotiikka tuotti eniten ”En 
osaa sanoa” -vastauksia (27 % vastaajista valitsi tämän yhdeksi vastausvaihtoehdoksi).

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteisen osaamisen kehittämiseksi arvioi-
tiin paremmin soveltuvan lisäkoulutus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus.

Vastaajista (n=216) yli puolet (51 %) arvioi Ammattietiikan soveltuvan toteutettavaksi ly-
hyen (½ –2 pvä) lisäkoulutuksella ja lähes puolet (47-49 %) koki lisäkoulutuksen sopivan 
koulutusmuodoksi myös osaamisalueille Tiimityö, Työelämä ja alaistaidot sekä Palvelu-
järjestelmä. Toisaalta noin viidennes vastaajista ei kokenut koulutustarpeita Ammattietii-
kan alueella (taulukko 1).



 124

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistu-
miskoulutuksilla

16.6.2020

Viidennes vastaajista ei kokenut koulutustarpeita Ammattietiikan alueella.

Lyhytkestoista täydennyskoulutusta pidettiin sopivana koulutusmuotona mm. seuraavilla 
yhteisillä osaamisalueilla: Asiakkaan/ potilaan osallisuuden edistäminen, Asiakas- ja pal-
velusuunnitelma, Asiakas-/ potilastyön dokumentointi/ raportointi sekä Palvelutarpeiden 
arviointi. Noin puolet vastaajista (48¬-50%) oli valinnut täydennyskoulutuksen sopivan 
osaamisen kehittämisen muodoksi näillä osaamisalueilla (taulukko 1).

Osaamisalueilla Vaikuttavuuden arviointi, Kehittämis- ja tutkimustyö, Toiminta- ja työky-
vyn arviointi sekä Hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi osaamisen kehit-
tämiseksi ehdotettiin sekä lyhytkestoista (1–5 op) että pitkäkestoista (15–30 op) täyden-
nyskoulutusta, mutta vastauksista on nähtävissä myös tarvetta erikoistumiskoulutuksiin 
kyseisillä osaamisalueilla. Näitä erikoistumiskoulutuksen tarpeita on tarkasteltu erikseen 
blogissa ”Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi”. Blogi löytyy net-
tisivulta https://blogi.savonia.fi/sotetie/.

Toiminta- ja työkyvyn arviointi sekä Hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen 
arviointi osaamisalueilla vastauksista on nähtävissä tarvetta myös erikoistumiskou-
lutuksiin.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan (SoTeHy) ennakointiryhmä on työelämän ja kou-
lutuksen asiantuntijoista koostuva osaamisen ennakoinnin asiantuntijaelin. Se suosittaa 
sosiaali- ja terveys- ja hyvinvointialojen palveluntuottajia vahvistamaan ja varmistamaan 
henkilöstönsä osaamista asiakkaiden/ potilaiden toimintakyvyn arvioinnissa, tukemi-
sessa ja seurannassa. Toimintakykyosaamista tarvitaan kaikissa sosiaali- ja terveysalan-
palveluissa, joissa ammattilaiset kohtaavat asiakkaita ja potilaita niin sairaaloiden osas-
toilla kuin sosiaalipalveluiden osa-alueilla tai hyvinvointipalveluissa. Kehittämistoimiksi 
ennakointiryhmä ehdottaa mm. täydennyskoulutusta. Kehittämistoimilla tulisi varmistaa 
sotehy-palveluissa toimivien toimintakykyosaamisen riittävä taso. Toimintakykyosaami-
sen kehittämisessä pidettiin tärkeää tavoitella kansallisesti yhdenmukaisia käytäntöjä ja 
toimintatapoja. (Osaamisen ennakointifoorumi 2019.)

Tämän jatkokyselyn vastaukset ovat samassa linjassa edellä mainitun suosituksen kanssa. 
Toimintakykyosaamiseen voidaan nähdä sisältyvän useita kyselyssä eriteltyjä osaamisalu-
eita, mm. Asiakkaan/ potilaan osallisuuden edistäminen, Asiakas- ja palvelusuunnitelma, 
Asiakas-/ potilastyön dokumentointi/ raportointi, Palvelutarpeiden arviointi, Toiminta- ja 
työkyvyn arviointi sekä Hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi. Voisiko 
näistä osaamisalueista koota kuitenkin pitkäkestoisen täydennyskoulutuskokonaisuu-
den, jossa olisi laajuudeltaan erilaisia osakokonaisuuksia?
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TAULUKKO 1. Arvio sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien yhteisten osaamisalueiden soveltuvuudesta amma-
tillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin (n= 216).
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22 Osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

SOTETIE-hankkeen työpaketissa 5.2 toteutettiin vuonna 2020 kaksi kyselyä ja viisi työ-
pajaa, joissa kartoitettiin muun muassa sote-alan ammattilaisten näkemyksiä sosiaali- ja 
terveysalalla ilmenevistä osaamisen kehittämistarpeista ja niihin vastaavista täydennys-
koulutuksista ja / tai erikoistumiskoulutuksista. Tuloksissa korostuivat erityisesti neljä 
osaamisaluetta: kriisi- ja traumatyön osaaminen, perhetyön / perhehoitotyön osaami-
nen, vammaistyön ja kehitysvammatyön / kehitysvammaisten hoitotyön osaaminen ja 
gerontologisen sosiaalialan työn / gerontologisen hoitotyön osaaminen (Helminen, 
Markkanen & Säilä 2020a, 2020b).

Kysely keväällä 2021

Keväällä 2021 päätettiin syventää ja tarkentaa tietoa neljän aiemmin esiin tulleen osaa-
misalueen koulutusmuodoista ja sisällöistä. Tässä artikkelissa kuvataan kyselyyn vas-
tanneiden ammattialakohtaista, ammattiryhmittäistä ja alueellista jakaumaa sekä osaa-
misalaan ja koulutusmuotoihin liittyvien vastausmäärien jakaumaa. Lisäksi kuvataan 
kysymyksen ”Mitä muuta haluat sanoa sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisestä 
kouluttautumalla?” vastausten sisältöä. Tarkastelun kohteena olleiden osaamisalueiden 
vastaukset raportoidaan erillisissä artikkeleissa kevään 2021 aikana (Helminen, Markka-
nen & Säilä 2021 a-d).

Webropol-kyselylomakelinkki toimitettiin sähköpostilla viikolla 7/2021 (15–21.2.2021) 
pääasiassa samoille henkilöille kuin vuoden 2020 kyselyt. Terveysalalla kysely lähti 440 
vastaanottajan sähköpostiin, joista noin 77 palautui, koska vastaanottajaa ei tavoitettu. 
Sosiaalialalla kysely lähetettiin 787 sähköpostiosoitteeseen. Sähköposteja palautui, mut-
ta palautuneiden määrää ei seurattu. Palautuneiden joukossa oli sekä tietoja vastaanot-
tajan poissaolosta että sähköpostiosoitteen toimimattomuudesta. Vastausajan päättymi-
seen mennessä vastauksia saatiin yhteensä 56, joista sosiaalialalta 41 ja terveysalalta 15.

Vähäisen vastaajamäärän vuoksi vastauslinkki kyselyyn lähetettiin uudelleen viikolla 
10/2021 (8–14.3.2021). Terveysalle lähti 389 sähköpostia, joista palautui poissaolovies-
tejä 40. Sosiaalialalla sähköposti lähetettiin vastaaviin sähköpostiosoitteisiin kuin ensim-
mäisellä kierroksella. Vastauksia saatiin lopulta yhteensä 115, joista sosiaalialalta 84 ja 
terveysalalta 31. Verrattuna vuonna 2020 toteutettuun ennakkokyselyyn vastausaktiivi-
suus puolittui (Helminen, Markkanen & Säilä 2020b). Kysely toteutettiin talvilomakaudel-
la, joka saattaa olla osasyy vastaajien vähäiseen määrään.

Vastaajat ryhmiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden eli yliopistosairaa-
loiden erityisvastuualueiden (erva) mukaan. Vastaaja-aktiivisuudessa todettiin olevan 
suuria eroja (taulukko 1). Vähiten vastaajia oli Turun yliopistollisen keskussairaalan erva-
alueella, vain 12 vastaajaa. Kaikkein eniten vastaajia oli Oulun yliopistollisen sairaalan 
erva-alueelta, jossa vastaajia oli kolmikertainen määrä edelliseen verrattuna. Vuoden 
2020 ennakkokyselyssä eniten vastauksia saatiin Kuopion yliopistollisen sairaalan erva-
alueelta (Helminen, Markkanen & Säilä 2020b).
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Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista sosiaaliala tai terveysala omaa työaluetta 
paremmin kuvaava vaihtoehto. Lisäksi heitä pyydettiin tarkentamaan kyseistä vaihtoeh-
toa. Noin kolme neljästä vastaajasta työskentelee sosiaalialalla (taulukko 2).

Sosiaalialan työalueiden tarkenteissa nousi useimmin esiin erilaiset kehitysvammatyöhön 
ja vammaispalveluihin (n=14), ikäihmisten palveluihin (n=11), perhetyöhön (n=10) ja las-
tensuojeluun (n=10) liittyvät tehtävät. Terveysalan vastaajista seitsemän ilmoitti työsken-
televänsä erikoissairaanhoidossa. Muita tarkenteita olivat muun muassa kehittäminen, 
koulutussuunnittelu, sairaalapalvelut, päihde-, mielenterveys- ja kehitysvammatyö.

Vastaajat valitsivat valmiista vaihtoehdoista omaa työtehtäväänsä parhaiten kuvaavan 
vaihtoehdon: Asiakas- ja potilastyö, johto- ja esimiestehtävät, kehittämis-, tutkimus- ja 
suunnittelutehtävät tai hanke- ja projektitehtävät. Lähes puolet vastaajista työskentelee 
asiakas- tai potilastyössä ja yli 40 % johto- ja esimiestehtävissä (taulukko 3).

Vastaajat arvioivat neljän osaamisalueen näkökulmasta, millaiset sisällöt parhaiten sovel-
tuisivat erilaisiin koulutuksen toteutusmuotoihin: lisäkoulutus (½–2 pvä), lyhytkestoinen 
täydennyskoulutus (1–5 opintopistettä), pitkäkestoinen täydennyskoulutus (15–30 opin-
topistettä) ja erikoistumiskoulutus (vähintään 30 opintopistettä). Vastaajalla oli mahdolli-
suus valita, mitä osaamisalueen koulutuksen toteutusmuotoja hän kommentoi (taulukko 
4).

TAULUKKO 1. Vastaajat jaoteltuna ERVA-alueiden perusteella.

Helsinki ja Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme (HYKS Erva)
Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa (TAYS Erva)
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasa (TYKS Erva)
Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala (KYS Erva)
Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi ja Länsi-Pohja (OYS Erva)

n
24
13
12
30
36

Prosentti
20,87 %
11,3 %
10,44 %
26,09 %
31,3 %

Sosiaaliala
Terveysala

n
84
31

Prosentti
73,04 %
26,96 %

TAULUKKO 2. Vastaajien työalue.

Asiakas- tai potilastyössä
Johto- ja esimiestehtävissä
Kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä
Hanke- ja projektityötehtävissä

n
54
47
10
4

Prosentti
46,96 %
40,87 %
8,69 %
3,48 %

TAULUKKO 3. Vastaajien työtehtävät.
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Taulukosta neljä ilmenee, että esimerkiksi kriisi- ja traumatyön koulutusmuotoja kom-
mentoi 239 vastaaja, kun taas gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön koulutus-
muotoja kommentoi 166 vastaajaa. Vastaajamäärissä on huomattava ero. Taulukosta 
neljä voidaan myös havaita, että osaamisalueesta riippumatta vastaajat kommentoivat 
eniten lisäkoulutusta ja vähiten erikoistumiskoulutusta. Esimerkiksi kriisi- ja traumatyön 
lisäkoulutusta kommentoi 24 vastaaja enemmän kuin erikoistumiskoulutusta. Vastaaja-
määrissä on huomattavia eroja myös koulutusmuotojen välillä.

Ajatuksia osaamisen kehittämisestä kouluttautumalla

Noin puolet vastaajista (n=56) vastasi lomakkeen viimeiseen kysymykseen: mitä muuta 
haluat sanoa sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisestä kouluttautumalla? Vas-
taajat tunnistavat jatkuvan oppimisen tärkeyden ja kokevat muun muassa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistuksen vaikuttavan osaamisen päivittämistarpeeseen.

”Hoito- ja hoivatyö kehittyy koko ajan ja uusia menetelmiä ja työskentelymuotoja 
tulee jatkuvasti. Näyttöön perustuva hoitotyö tulee olla tavoitteena. Sote-työ on 
jatkuvaa uuden opiskelua ja oppimista. Aallon harjalla pysyminen edellyttää kou-
luttautumista.”

Vastaajien mukaan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset vaikuttavat koulutuksiin ha-
keutumiseen. Valtiota tai työnantajaorganisaatiota toivotaan osallistumaan kustannuk-
siin, mutta samalla tiedostetaan koulutuksen olevan alue, josta uudet sote-organisaatiot 
joutuvat leikkaamaan niukkojen resurssien vuoksi. Työantajan mahdollistamaa koulut-
tautumista työajalla pidetään mahdollisena vaihtoehtona, mutta kokemuksia oli myös 
siitä, että koulutuksen jälkeen hakeudutaan työelämään organisaation ulkopuolelle. Vas-
taajien mukaan koulutusten tulisi olla sisällöltään suunniteltu vastaamaan työyksikön ja 
organisaation tarvetta. Työnantajan mahdollistama koulutus voi tuottaa työyhteisöön 
laaja-alaista, uutta osaamista. Lisäksi kouluttautuminen tukee työssä jaksamista. Toisaalta 
tiedostetaan, että kouluttautuminen työajalla aiheuttaa töiden ruuhkautumista.

Koulutuksilla tuetaan ammattilaisten yksilöllisten tietojen ja taitojen karttumista. 
Osa osallistujista kykenee viemään opittua suoraan käytäntöön, mutta usein tämä 
edellyttää myös työyhteisön koko toiminnan uudelleen arviointia ja kehittämistä. 
Laajemmat työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävät kehittämisohjelmat ym. ovat täs-
sä yksittäisiä koulutuksia tehokkaampia.

Koulutuksen käytännönläheisyys ja verkko-opintoina suoritettavat koulutukset madal-
tavat vastaajien mukaan kynnystä koulutusten suorittamiselle. Lisäksi ehdotettiin eri pi-
tuisia koulutuksia, joista voisi koota vähitellen laajemman koulutuskokonaisuuden. Kou-

Lisäkoulutus
Lyhytkestoinen täydennyskoulutus
Pitkäkestoinen täydennyskoulutus
Erikoistumiskoulutus
                                          Yhteensä 

Kriisi- ja 
traumatyö

54
47
10
4

216

Perhetyö/
perhehoitotyö

54
47
10
4

239

Vammais- ja kehitys-
vammatyö/kehitys-

vammaisten hoitotyö
54
47
10
4

179

Gerontologinen 
sosiaalialan työ/

hoitotyö
48
46
37
35
166

TAULUKKO 4. Vastauksia osaamisalueen ja koulutusmuodon mukaan.
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luttautuminen työn ohessa koetaan tärkeäksi ja myös helpoksi, muun muassa lyhyitä 
täsmäkoulutuksia arvostetaan hyödyllisinä.

Useat vastaajat kokivat tarvetta lainsäädäntöosaamisen vahvistamiselle. Oman asiantun-
tijuusalueen lainsäädännön tunteminen ja sen soveltaminen itsenäisesti konkreettisissa 
asiakastilanteissa on sote-alalla tärkeää. Lain tulkintoihin liittyvät koulutukset katsottiin 
sopivan hyvin täydennyskoulutuksiksi.

Juridiset asiat tulevat yhä tärkeämmäksi. Edunvalvonta, asiakkaan omat velvoitteet, 
oikeudet. Mielenterveyteen liittyvät pakkotoimenpiteet, kuka saa tehdä/päättää 
mistäkin ja milloin. Oma oikeusturva työntekijänä.

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusten sisällöissä tulisi vastaajien 
mukaan huomioida mielenterveysongelmien, muistisairauksien, yksinäisyyden ja päihtei-
den käytön lisääntyminen väestötasolla. Koulutuksia todettiin olevan paljon tarjolla, mut-
ta toisaalta niitä kaivattiin lisää, erilaisia ja monipuolisesti. Vaikka sotealan ammattilaisilla 
koetaan olevan koulutuksen tuottamaa monialaista osaamista, aina työorganisaation re-
surssit eivät mahdollista uusien työmuotojen toteuttamista.

Koulutuksista ei ole hyötyä, jos niitä ei saa työssään toteuttaa ja kehittää itseään 
työntekijänä. Opit vaipuvat helposti unholaan.

Lopuksi

SOTETIE-hankkeen kyselylinkki lähti yli tuhannelle sote-alan ammattilaiselle. Vastauksia 
saatiin yhteensä 115 (sos. 84 / terv. 31). Vastaajia oli siis kokonaisuudessaan vähän ja 
heistä lähes 75 % työskentelee sosiaalialalla, jonka vuoksi vastauksissa painottuvat so-
siaalialan vastaajien mielipiteet (ammattialakohtainen epätasapaino). Lisäksi todetaan 
ammattiryhmittäinen epätasapaino. Vain vähän yli 10 % vastaajista edusti kehittämis-, 
tutkimus- ja suunnittelutehtävissä tai hanke- ja projektityötehtävissä toimivia sote-am-
mattilaisia. Vähäinen vastaajamäärä jakautui myös alueellisesti epätasaisesti. Vähiten vas-
taajia oli TYKS erva-alueella (12) ja TAYS erva-alueella (13), kun yksin OYS erva-alueelta 
saatiin 36 vastausta. Tuloksissa on siis huomioitava myös alueellinen epätasapaino.

Osaamisalueisiin ja jatkuvan oppimisen koulutusmuotoihin liittyviin kysymyksiin haluttiin 
avoimia vastauksia. Neljä osaamisaluetta oli kyselyssä seuraavassa järjestyksessä: krii-
si- ja traumatyön osaaminen, perhetyön / perhehoitotyön osaaminen, vammaistyön ja 
kehitysvammatyön / kehitysvammaisten hoitotyön osaaminen sekä gerontologisen so-
siaalialan työn / gerontologisen hoitotyön osaaminen. Ensimmäiseen osaamisalueeseen 
saatiin eniten vastauksia (239), jonka jälkeen vastaajamäärät pienenivät järjestyksessä 
(perhe – 216, vammais – 179, vanhus – 166). Palautteen perusteella kysely koettiin ras-
kaaksi, joten loppua kohti pienenevä vastaajamäärä saattaa olla tästä johtuvaa. Jatkuvan 
oppimisen koulutusmuotojen kommentoinnin määrissä todettiin myös olevan eroja. Kai-
kissa osaamisalueissa eniten sisältöön liittyviä kommentteja kirjoitettiin ensimmäisenä 
kysymyksenä olleeseen lisäkoulutukseen.

Vaikka vastauksissa todettiin sekä ammattialakohtaista, ammattiryhmäkohtaista että 
alueellista epätasapainoa, tuloksia voidaan käyttää edellä mainittujen osaamisalueiden 
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koulutuksia suunniteltaessa. Kaikkein vähiten kommentoitiin gerontologisen sosiaalialan 
työn ja gerontologisen hoitotyön osaamisen erikoistumiskoulutuksen sisältöihin. Siitäkin 
saatiin kuitenkin 35 laajaa vastausta hyödynnettäväksi.
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23 Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön osaamisen kehittäminen 
kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden 
kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitet-
tiin vuoden 2020 alkupuolella SOTE-ammattilaisilta näkemyksiä osaamisen kehittämis-
tarpeista, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoittamisprosessissa 
ilmeni kehittämistarpeita gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön osaamisessa.

Ikääntyvän ja vanhuksen tulee kyetä elämään aktiivista ja oman näköistään elämää. SOTE-
ammattilaisten näkemyksissä korostuivatkin ikäihmisen kohtaamisessa, vuorovaikutus-
suhteen luomisessa ja työskentelyyn osallistumisen vahvistamisessa tarvittavien osaa-
misten lisääminen. Olennaisia osaamisalueita ovat myös palveluiden ja tuen tarpeiden 
kartoittaminen sekä palveluohjaus. Useat SOTE-ammattilaiset viittasivat aivoterveyden 
edistämiseen. He painottivat kotihoito- ja palveluasumistyössä tarvittavien osaamisten 
kehittämistä. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a-b.) Vuonna 2020 tehdyn kartoituksen 
mukaan erikoistumiskoulutus soveltuu gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön ke-
hittämiseen (Helminen, Markkanen & Säilä 2020c).

Rakentunutta kuvaa gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön osaamisen kehittä-
mistarpeista täydennettiin helmi- ja maaliskuussa 2021 tehdyssä Webropol-kyselyssä. 
Kyselyn toteuttamisesta kerrotaan artikkelissa Osaamisen kehittäminen kouluttautumalla 
(Säilä, Markkanen & Helminen 2021).

Kyselyssä gerontologisen sosiaalialan työn osaamisella viitattiin sosiaalihuollon eri toi-
mintaympäristöissä tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen ja gerontologisen hoitotyön 
osaamisella terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä tarvittavaan ammatilliseen osaa-
miseen. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi 115 SOTE-ammattilaista. Heistä 48 esitti geronto-
logisen sosiaalialan työn ja hoitotyön sisältöjä jatkuvan oppimisen eri koulutusmuotoihin.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön lisäkoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaisista 48 (48/115) esitti sisältöjä gerontologisen sosiaalialan työn ja hoi-
totyön lisäkoulutukseen (kesto ½–2 päivää). Sen sisältöjä he kuvasivat ilmaisuilla perus-
teet, yksittäisten asioiden esittely ja alan työkaluihin perehdytys.

Lisäkoulutuksessa voidaan tutustua ikääntymiseen ilmiönä ja siitä seuraaviin fyysisiin, 
psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Lisäkoulutuksen sisällöiksi soveltuvat ikäihmisen 
hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavien asioiden tarkastelu, esimerkiksi 
ravinto, liikunta ja lepo. SOTE-ammattilaiset viittasivat myös sairauksiin, käyttäen muun 
muassa ilmaisuja perussairaudet ja geriatriset sairaudet. Lisäkoulutuksessa voidaan tar-
kastella myös ikäihmisten yksinäisyys -teemaa sekä perehtyä mielenterveys- ja päihde-
ongelmiin.

Lisäkoulutuksessa voidaan lisätä ymmärrystä gerontologisen sosiaalialan työn ja hoi-
totyön perusteista. Hoitotyön tiimoilta SOTE-ammattilaiset mainitsivat muun muassa 
hyvän hoitosuhteen rakentamiseen ja geriatrisen potilaan hoitamisen erityispiirteisiin 
tutustumisen. Lisäkoulutus voidaan rajata heidän mukaansa esimerkiksi vanhusten hau-
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raus-raihnausoireyhtymään perehtymiseen, aivojen vajaatoiminnasta johtuvan akuutin 
sekavuustilan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tai ikäihmisen turvalliseen lääke-
hoitoon.

Aivoterveys ja muistin häiriöt sekä sairaudet soveltuvat lisäkoulutuksen sisällöksi. Lisä-
koulutuksessa voidaan tarkastella muistin häiriöiden ja sairauksien tunnistamista, varhai-
sen ja oikea-aikaisen tuen antamista muistisairaalle, hänen hyvinvointinsa ja terveytensä 
vahvistamista, muistijälkien herättämistä sekä hyvää hoitoa.

Gerontologisen sosiaalialantyön ja hoitotyön lisäkoulutuksessa voidaan tarkastella lain-
säädäntöä ja palveluja sekä tuen muotoja. SOTE-ammattilaiset painottivat hyvinvoinnin, 
terveyden ja erityisesti toimintakyvyn sekä palvelujen ja hoidon tarpeiden käytäntöihin ja 
menetelmiin perehtymistä. Tärkeää on ottaa huomioon ikäihmisen selviytymisen edelly-
tykset omassa kodissaan. Lisäkoulutuksessa tulee tarkastella palveluohjausta ja palvelu-
kokonaisuuksien sekä -ketjujen rakentamista. Niissä tulee edistää ikäihmisen itsemäärää-
misoikeuden toteutumista. Olennaista on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 
yhteistyön mahdollisuuksien jäsentäminen. Lisäkoulutuksessa voidaan perehtyä myös 
niin sanotun vanhustensuojeluilmoituksen eli huoli-ilmoituksen tekemiseen vanhuksen 
selviytymisestä. Lisäksi ikääntyneen perhehoito voi olla lisäkoulutuksen näkökulma.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön työkäytännöistä ja -menetelmistä lisäkou-
lutukseen soveltuvat vuorovaikutukseen ja tunteiden kuuntelemiseen (esim. Validaatio 
-toimintamalli) perustuvat käytännöt ja menetelmät. Myös voimavara- ja ratkaisulähtöi-
siin – voimaannuttaviin – työkäytäntöihin ja -menetelmiin perehtyminen soveltuu lisä-
koulutuksen sisällöiksi. Olennaista on myös ikäihmisen läheisten ja omaisten sekä vapaa-
ehtoistyöntekijöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön perehtyminen.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen 
sisällöt

SOTE-ammattilaiset (46/115) esittivät sisältöjä myös gerontologisen sosiaalialan alan 
työn ja hoitotyön lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen (laajuus 1–5 opintopistettä). 
Sen tavoitteena tulee olla gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön erityispiirteisiin 
syventyminen.

Lyhytkestoisen täydennyskoulutukseen soveltuvat samat sisällöt kuin edellä kuvattuun 
lisäkoulutukseen, kuten ikääntymisestä johtuvat muutokset, ikäihmisen kohtaaminen ja 
vuorovaikutussuhde, hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, yksinäisyyden 
vähentäminen, muistin häiriöt ja sairaudet, palvelut ja tukimuodot sekä ikäihmisen it-
semääräämisoikeuden toteutuminen. Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan 
vastaajien mukaan tarkastella ikääntymiseen liittyvien peruskysymysten sijasta kuitenkin 
erityisiä kysymyksiä. He viittasivat esimerkiksi ikäihmisen kaltoinkohteluun ja lähisuhde-
väkivallan kokemuksiin ja niiden hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn heijastumi-
seen. Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa sisältöjen käsittely voidaan rajata myös 
esimerkiksi maahanmuuttaja- ja monikulttuurisen työn piiriin.

Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan lisäkoulutuksen tavoin tarkastella 
gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön työkäytäntöjä ja -menetelmiä. SOTE-am-
mattilaiset painottivat ikäihmisten osallisuutta lisääviin työkäytäntöihin ja -menetelmiin 
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perehtymistä. Lisäksi he painottivat voimavaralähtöisiin työkäytäntöihin ja -menetelmiin, 
esimerkiksi kinestetiikkaan (ihmisten luonnollisten liikemallinen ja aistitoimintojen ym-
märtämiseen perustuva voimavaralähtöinen toimintamalli), tutustumista.

Gerontologisessa sosiaalialan työssä ja hoitotyössä voidaan kohdata elämän rajallisuu-
den ja päättymisen kysymyksiä. Palliatiivinen hoito voi SOTE-ammattilaisten näkemysten 
mukaan olla lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisältöalue.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen 
sisällöt

Vajaa kolmannes kyselyyn osallistuneista SOTE-ammattilaisista (37/115) esitti sisältöjä 
gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen 
(laajuus 15–30 opintopistettä). Sen yhteydessä he käyttivät muun muassa ilmaisua syväl-
lisempi perehtyminen alueeseen.

SOTE-ammattilaiset esittivät pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen suurelta osin sa-
moja sisältöjä kuin lisäkoulutukseen ja lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen. Heidän 
kommenttinsa osaamisen laajuudesta ja syvyydestä perustelevat heidän esitystään sa-
mojen sisältöjen soveltumisesta eri koulutusmuotoihin.

Tietyn aiheen oppiminen laajasti. (ote kyselystä)

Näkemystä erityispiirteistä. … Laajempi teoreettinen tausta. (ote kyselystä)

Pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen ehdotetuissa sisällöissä on muutamia uusia ava-
uksia suhteessa edellä kuvattujen koulutusten sisältöihin. SOTE-ammattilaisten mukaan 
pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan perehtyä laajemmin ikääntyneiden 
asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja esimerkiksi medikalisaatioon, mihin viitattiin 
myös ilmaisulla ylilääkitseminen. Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan tu-
tustua ikäihmisten palvelujen tuottamisen malleihin, palvelutuotannon valvontaan sekä 
palvelusetelien käyttöön. Tärkeää on palveluverkkojen ja esimerkiksi ikäihmisten koti- ja 
laitoshoidon mahdollisuuksien jäsentäminen. Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa 
voidaan perehtyä myös gerontologiseen sosiaalityöhön. Olennaista on työn tavoitteen 
kirkastaminen, kuten ikäihmisen hyvän elämän, omatoimisuuden ja voimavarojen sekä 
toimivan ja turvallisen arjen ja omassa kodissa selviytymisen edistäminen. Ikäihmisten 
parissa tehtävässä työssä tulee ottaa huomioon myös heidän omaisensa ja läheisensä 
sekä heidän hyvinvointinsa ja jaksamisensa edistäminen.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön erikoistumiskoulutukseen (laajuus vähin-
tään 30 opintopistettä) sisältöjä ehdotti 35 SOTE-ammattilaista (35/115). SOTE-ammat-
tilaisten näkemysten mukaan erikoistumiskoulutuksen suorittaneen ammattilaisen tulee 
olla osaamisalueen asiantuntija.

Gerontologisen hoitotyön asiantuntija. Kokonaisvaltainen geriatrinen hoitotyö ja 
sen menetelmät, esimerkiksi kaikki lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin listatut 
asiat muodostaen laajan kokonaisuuden ja monipuolisen osaamisen. (ote kyselystä)
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Ed. syventäminen siten, että erikoistumiskoulutuksen suorittanut pystyy kehittämään 
ja kouluttamaan muuta hoitoon / hoivan osallistuvaa henkilöstöä. (ote kyselystä)

Edellä olevat esimerkit kertovat sen, että erikoistumiskoulutuksessa tulee mahdollistua 
osaamisen syventäminen ja asiantuntijaksi kehittyminen. Vastaajat käyttivät erikoistu-
miskoulutuksen yhteydessä ilmaisuja asiantuntijaopinnot ja pätevöityminen. Erikoistu-
miskoulutukseen soveltuvat kuitenkin samat sisällöt kuin edellä kuvattuihin koulutuksiin.

SOTE-ammattilaisten näkemysten mukaan osallistujan tulee saada erikoistumiskoulutuk-
sessa osaaminen gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön kehittämiseen. He viitta-
sivat myös palvelujen ja työn johtamiseen.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön osaamisen kehittäminen kouluttautu-
malla

SOTE-alan ammattilaiset ehdottivat suurelta osin samoja sisältöjä kaikkiin niihin jatkuvan 
oppimisen koulutuksiin, jotka tähtäävät gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön 
osaamisen vahvistamiseen. Koulutuksissa tulee perehtyä muun muassa ikääntymisestä 
johtuviin muutoksiin, ikäihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn, aivotervey-
teen sekä muistin häiriöihin ja sairauksiin, lainsäädäntöön, palveluihin ja tukimuotoihin, 
palveluohjaukseen ja palvelukokonaisuuksien sekä -ketjujen rakentamiseen, ikäihmisen 
kotona selviytymisen edistämiseen mutta myös koti- ja laitoshoidon yhteistyöhön. Lisäk-
si gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön jatkuvan oppimisen koulutuksissa voi-
daan laajentaa ja syventää osaamista erilaisista työkäytännöistä ja -menetelmistä.

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön jatkuvan oppimisen koulutusmuotojen vä-
lille tulee rakentaa osaamisen kehittämisen jatkumoja, mitkä mahdollistavat asiantuntija-
toiminnassa tarvittavan osaamisen kehittämisen askelma askelmalle edeten.

Kirjoittajat

Jari Helminen, yliopettaja (sosiaaliala), SOTETIE-hankkeen koordinaattori Diakonia-am-
mattikorkeakoulussa

Ulla Markkanen, lehtori, SOTETIE-hankkeen asiantuntija Tampereen ammattikorkeakou-
lussa

Tiina Säilä, lehtori, SOTETIE-hankkeen projektipäällikkö Tampereen ammattikorkeakou-
lussa



 136

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Gerontologisen sosiaalialan työn ja hoitotyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla 
– SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

23.4.2021

Lähteet

Helminen, J., Markkanen, U. & Säilä, T. (2.4.2020a). Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia 
sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeisiin. Saatavilla 12.4.2021 https://blogi.
savonia.fi/sotetie/2020/04/02/erikoistumis-ja-taydennyskoulutuksia-sosiaali-ja-terveys-
alan-osaamisen-kehittamistarpeisiin/

Helminen, J., Markkanen, U. & Säilä, T. (27.3.2020b). Sosiaali- ja terveysalalla havaittuja 
osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita. Saatavilla 12.4.2021 https://blogi.savo-
nia.fi/sotetie/2020/03/27/sosiaali-ja-terveysalalla-havaittuja-osaamisen-ja-erikoistumi-
sen-kehittamistarpeita/

Helminen, J., Markkanen, U. & Säilä, T. (26.5.2020c). Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia eri-
koistumiskoulutuksiksi. Saatavilla 12.4.2021 https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/
sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/

Säilä, T., Markkanen, U. & Helminen, J. (22.4.2021). Osaamisen kehittäminen kouluttautu-
malla. Saatavilla 22.4.2021 https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/04/22/osaamisen-kehit-
taminen-kouluttautumalla/

https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/04/02/erikoistumis-ja-taydennyskoulutuksia-sosiaali-ja-terveysalan-osaamisen-kehittamistarpeisiin/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/04/02/erikoistumis-ja-taydennyskoulutuksia-sosiaali-ja-terveysalan-osaamisen-kehittamistarpeisiin/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/04/02/erikoistumis-ja-taydennyskoulutuksia-sosiaali-ja-terveysalan-osaamisen-kehittamistarpeisiin/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/03/27/sosiaali-ja-terveysalalla-havaittuja-osaamisen-ja-erikoistumisen-kehittamistarpeita/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/03/27/sosiaali-ja-terveysalalla-havaittuja-osaamisen-ja-erikoistumisen-kehittamistarpeita/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/03/27/sosiaali-ja-terveysalalla-havaittuja-osaamisen-ja-erikoistumisen-kehittamistarpeita/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/04/22/osaamisen-kehittaminen-kouluttautumalla/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/04/22/osaamisen-kehittaminen-kouluttautumalla/


SOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

 137

SOTETIE-Blogi

Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja 
osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

23.4.2021

24 Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – 
SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitet-
tiin vuoden 2020 alkupuolella sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisilta näkemyk-
siä osaamisen kehittämistarpeita, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. 
Kartoitusprosessissa ilmeni tarve kehittää kriisi- ja traumatyön osaamista.

SOTE-ammattilaiset viittasivat tarpeisiin lisätä osaamista muun muassa kriisin ja trau-
matisoivan kriisin vaikutuksista ihmiseen ja työskentelyn tavoista sekä käytännöistä krii-
sin tai trauman kohdanneen ihmisen kanssa. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a-c, 
f.). SOTE-ammattilaisten mukaan kiiri- ja traumatyön osaamisen kehittämistä palvelisi 
erikoistumiskoulutus (Helminen, Markkanen & Säilä 2020d).

Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen koulutuksilla otettiin 
jatkotarkasteluun helmi- ja maaliskuussa 2021 tehdyssä Webropol-kyselyssä. Kyselystä 
kerrotaan artikkelissa Osaamisen kehittäminen kouluttautumalla (Säilä, Markkanen & 
Helminen 2021).

Kyselyssä kriisi- ja traumatyön osaamisella viitattiin sosiaali- ja terveydenhuollon eri työ-
ympäristöissä tehtävässä kriisi- ja traumatyössä tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen 
mutta myös kriisi- ja traumatyön erityisissä palveluissa, kuten valtakunnallisessa kriisi-
puhelimessa, tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi 115 
SOTE-ammattilaista, joista 74 esitti sisältöjä kriisi- ja traumatyön jatkuvan oppimisen eri 
koulutusmuotoihin (Säilä, Markkanen & Helminen 2021).

Kriisi- ja traumatyön lisäkoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaista 74 (74/115) esitti sisältöjä kriisi- ja traumatyön lisäkoulutukseen 
(kesto ½–2 päivää). Sen sisältöä he kuvasivat ilmaisulla perusteet.

SOTE-ammattilaiset painottivat kriisityön näkökulmasta ymmärryksen rakentamista lisä-
koulutuksessa akuutista, äkillisestä kriisistä (esim. vakava sairaus tai läheisen kuolema), 
sen tunnistamisesta, sen vaikutuksista ja kriisin vaiheista (shokkivaihe, reaktiovaihe, kä-
sittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe). Myös surun vaiheisiin voidaan perehtyä 
lisäkoulutuksessa. Olennaista on, että lisäkoulutuksessa tutustutaan kriisissä olevan ja 
ammattilaisen kohtaamiseen, kriisin puheeksi ottamiseen ammattilaisen toimesta ja krii-
sissä olevan tukemiseen. SOTE-ammattilaiset käyttivät myös ilmaisua kriisityön ensiapu-
taidot ja lyhyet kriisi-interventiot.

Traumatyöhön liittyvässä lisäkoulutuksessa voidaan käsitellä vastaavia näkökulmia kuin 
kriisityöhön liittyvässä lisäkoulutuksessa, kuten traumatisoiva kriisi (esim. väkivallan koh-
taaminen), trauman tunnistaminen, sen vaikutukset, vaiheet ja trauman kohdanneen ih-
misen auttaminen ja tukeminen. Lisäkoulutukseen soveltuvat niin kriisi- kuin traumatyön 
näkökulmasta vuorovaikutukseen ja voimavara- sekä ratkaisulähtöisyyteen perustuvien 
työkäytäntöjen käsittely. Lisäkoulutuksessa voidaan tarkastella myös kriisin ja / tai trau-
man kohdanneen ihmisen selviytymisen edistämistä, toimintakyvyn vahvistamista ja kor-
jaavien kokemusten lujittamista.
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Lisäkoulutuksen sisällöissä tulee ottaa huomioon työntekijän työkyvyn vahvistamisen 
kysymykset, kuten ammatillisuuden ja työntekijän mielen hyvinvoinnin ylläpidon keinot 
kriisi- ja traumatyössä. Lisäkoulutuksessa tulee ottaa huomioon myös työyhteisön näkö-
kulma, kuten työntekijöiden asiakastyössä käsittelemien kriisien ja traumatisoivien ta-
pahtumien, esimerkiksi suuronnettomuuden, purkaminen työyhteisön jäsenten kesken.

Lisäkoulutuksen voi suunnitella myös kriisi- ja traumatyön rajatulle osaamisalueella. 
SOTE-alan ammattilaiset viittasivat muun muassa lasten ja nuorten kohtaamiin kriiseihin 
ja traumatisoiviin tapahtumiin sekä niiden vaikutuksiin perheessä ja vanhemmuudessa.

Kriisi- ja traumatyön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaiset (61/115) esittivät sisältöjä myös kriisi- ja traumatyön lyhytkestoiseen 
täydennyskoulutukseen (laajuus 1–5 opintopistettä). Sitä kuvatessaan he käyttivät ilmai-
suja orientaatio ja perehtyminen.

Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miten vakavat, 
toistuvat ja pitkittyneet kriisit ja traumatisoivat kriisit vaikuttavat ihmiseen, esimerkiksi 
jatkuva pahoinpitely tai henkinen väkivalta. Lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisäl-
löiksi soveltuvat kriisin tai traumatisoivan kriisin kokeneen ihmisen kohtaaminen, tuke-
minen ja tilanteen käsittelyn käytännöt ja menetelmät. Kriisin tai traumatisoivan kriisin 
kokeneen ihmisen työskentelyyn motivoinnin, hänen kanssaan käytävien vakauttavien 
keskustelujen, hänen vireystilansa vahvistamisen, hänen eteenpäin suuntautumisen sekä 
henkisen / mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja menetelmät soveltuvat SOTE-
ammattilaisista lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöiksi. He viittasivat myös 
mentalisaation vahvistamiseen, kuten ihmisen kyvykkyyteen tarkastella mielen tilojaan ja 
pohtia tilanteita omasta ja toisen ihmisen näkökulmista. Lyhytkestoisen lisäkoulutukset 
sisältöjä voivat olla myös debriefing (psykologinen jälkipuinti) ja defusing (purkukokous).

Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan käsitellä myös kriisin tai traumatisoi-
van kriisin kohdanneen ihmisen auttamista eri alojen ammattilaisten yhteistyönä. Lisäksi 
voivaan tarkastella konsultoivan työn, esimerkiksi terapeutin konsultointimahdollisuuksi-
en, merkitystä kriisi- ja traumatyössä. Lyhytkestoisesta täydennyskoulutuksesta ammatti-
laisen tulisi saada työkaluja myös työhyvinvointinsa ylläpitämiseen.

Edellä kuvatun lisäkoulutuksen tavoin lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt voi 
kohdentaa myös rajatulle kriisi- ja traumatyön osaamisalueelle. Vastaavasti kuin lisäkou-
lutuksessa myös lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksissa voidaan tarkastelu kohdentaa 
erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävään kriisi- ja traumatyöhön. SOTE-ammattilai-
set viittasivat muun muassa lapsen kokemusten käsittelyyn vanhempien erotessa ja lap-
selle läheisen ihmisen kuollessa sekä nepsy -nuorten eli neuropsykiatrisia erityispiirteitä 
omaavien nuorten valmiuksiin käsitellä kriisejä ja traumatisoivia kriisejä.
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Kriisi- ja traumatyön pitkäkestoinen täydennyskoulutuksen sisällöt

Noin puolet kyselyyn osallistuneista SOTE-ammattilaisista (54/115) esitti sisältöjä krii-
si- ja traumatyön pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen (laajuus 15–30 opintopistettä). 
Sen yhteydessä he käyttivät muun muassa ilmaisuja syventyminen, erikoistumisen vaati-
mus ja työvalmiuksien hankkiminen.

Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan perehtyä siihen, millaisia lyhyt- ja pit-
käkestoisia vaikutuksia vakavilla traumatisoivilla kokemuksilla on ihmisen ajatteluun ja 
toimintaan sekä minäkuvaan ja itsetuntoon. Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa 
voidaan käsitellä myös rajattuja kysymyksiä kuten seksuaalista väkivaltaa tai seksuaali-
rikoksia. Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan rakentaa kokonaiskuva työs-
kentelyprosessista vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa.

SOTE-ammattilaisten mukaan pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöissä painotuk-
sen tulee olla kriisi- ja traumatyön menetelmissä. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen 
sisällöksi soveltuu lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen tavoin debriefing (psykologinen 
jälkipuinti) ja defusing (purkukokous) ja niiden ohjaus (suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaaminen).

Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen tulee lisätä osaamista kriisin tai trauman kohdan-
neen ihmisen vireystilan lujittamiseen, vakauttamiseen ja resilienssin, psyykkisen palau-
tumiskyvyn, vahvistamiseen soveltuvista työkäytännöistä ja -menetelmistä. Lisäksi pit-
käkestoisessa täydennyskoulutuksessa tulee käsitellä arjen hallintaa ja tulevaisuuteen 
suuntautumista lisääviä voimavara- ja ratkaisulähtöisiä työkäytäntöjä ja -menetelmiä. 
Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisältönä voi olla myös terapeuttisten menetelmi-
en käyttö kriisi- ja traumatyössä.

Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen, kuten myös seuraavaksi esiteltävän erikoistumis-
koulutuksen, sisällöiksi soveltuvat johtamisen ja esihenkityön näkökulmat kriisi- ja trau-
matyössä. Olennaista on, miten esimerkiksi esihenkilönä toimiva johtaa työyhteisöä ja 
-tiimiä ja tukee työhyvinvoinnin ylläpitoa.

Kriisi- ja traumatyön erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Kriisi- ja traumatyön erikoistumiskoulutukseen (laajuus vähintään 30 opintopistettä) si-
sältöjä ehdotti 50 SOTE-ammattilaista (50/115). SOTE-ammattilaisten mukaan erikois-
tumiskoulutuksen suorittaneella tulisi olla valmiudet jakaa osaamistaan ja perehdyttää 
kollegoitaan kriisi- ja traumatyöhön.

Kriisi- ja traumatyön erikoistumiskoulutuksessa painopisteen tulee olla pitkäkestoisen 
asiakas- ja työskentelysuhteen luomisessa vakavasti tai syvästi traumatisoituneen ihmi-
sen kanssa. Erikoistumiskoulutuksen sisällöissä tulee ottaa huomioon myös palvelukoko-
naisuus ja mahdolliset palvelupolut pitkäkestoisen asiakassuhteen ja työskentelyproses-
sin eri vaiheissa.

Erikoistumiskoulutuksen sisällöksi soveltuu suru- ja traumatyön yhtäläisyyden ja erojen 
jäsentäminen. Painotuksen tulee olla kuitenkin kriisi- ja traumatyön menetelmissä, kuten 
terapeuttisiin työmenetelmiin tutustumisessa. Erikoistumiskoulutuksessa voidaan käsi-
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tellä myös rajattuja kysymyksiä kriisi- ja traumatyöstä, kuten pitkään jatkuneen laimin-
lyönnin vaikutuksia lapseen ja nuoreen. SOTE-ammattilaiset viittasivat myös turvapai-
kanhakijoiden ja pakolaisten kokemuksiin sota- ja kriisialueilla asumisesta, pakolaisleirillä 
olemisesta ja mahdollisesti kidutuksen uhriksi joutumisesta.

Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

Koulutusten keston ja laajuuden kasvaessa myös koulutusten sisältöjen tulee kehittyä 
siten, että kouluttautumalla saavutettava osaaminen laajenee ja syvenee. SOTE-ammat-
tilaisten esittämien näkemysten mukaan lisäkoulutuksen ja lyhytkestoisen täydennys-
koulutuksen sisällöiksi soveltuvat kriisi ja traumatisoiva kriisi sekä niiden tunnistaminen, 
vaikutukset ja vaiheet. Lisäkoulutuksessa ja lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voi-
daan perehtyä myös kriisin ja traumatisoivan kriisin kohdanneen ihmisen kohtaamiseen, 
tukemiseen ja hänen auttamiseensa ammatillisessa työssä. Pitkäkestoisessa täydennys-
koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa voidaan perehtyä, miten vakavat traumati-
soivat kokemukset vaikuttavat ihmiseen, miten rakennetaan pitkäkestoinen työskente-
lysuhde vakavasti traumatisoituneen ihmisen kanssa ja millaisia erilaisia työmenetelmiä, 
esimerkiksi terapeuttisia menetelmiä, työskentelyprosessissa voidaan käyttää.
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25 Perhetyön ja perhehoitotyön osaamisen kehittäminen 
kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden 
kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitet-
tiin vuoden 2020 alkupuolella SOTE-ammattilaisilta näkemyksiä osaamisen kehittämis-
tarpeista, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoittamisprosessissa 
ilmeni kehittämistarpeita perhetyön ja perhehoitotyön osaamisessa.

SOTE-ammattilaiset viittasivat vastauksissaan muun muassa perhemuotojen ja perheiden 
elämäntilanteiden moninaisuuteen. He olivat havainneet tarpeen kehittää muun muassa 
parisuhdetyössä, vanhemmuuden tukemisessa ja ennakoivassa perhetyössä tarvittavaa 
osaamista. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a-b, d.). SOTE-ammattilaisista perhetyön 
ja perhehoitotyön osaamisen kehittämistä palveli erikoistumiskoulutus (Helminen, Mark-
kanen & Säilä 2020c).

Vuonna 2020 muodostunutta kuvaa perhetyön ja perhehoitotyön osaamisen kehittä-
mistarpeista jatkuvan oppimisen koulutuksilla täydennettiin helmi- ja maaliskuussa 2021 
tehdyssä Webropol-kyselyssä. Kyselyn toteuttamisesta kerrotaan artikkelissa Osaamisen 
kehittäminen kouluttautumalla (Säilä, Markkanen & Helminen 2021).

Perhetyön osaamisella kyselyssä viitattiin sosiaalihuollon eri toimintaympäristöissä tar-
vittavaan ammatilliseen osaamiseen ja perhehoitotyön osaamisella terveydenhuollon 
eri toimintaympäristöissä tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen. Vuoden 2021 kyselyyn 
vastasi 115 SOTE-ammattilaista, joista 61 esitti perhetyön ja perhehoitotyön sisältöjä jat-
kuvan oppimisen eri koulutusmuotoihin.

Perhetyön ja perhehoitotyön lisäkoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaista 61 (61/115) esitti sisältöjä perhetyön ja perhehoitotyön lisäkoulutuk-
seen (kesto ½–2 päivää). Sen sisältöä he kuvasivat ilmaisuilla perhetyön ja perhehoito-
työn perusteet.

SOTE-ammattilaisten käsityksen mukaan lisäkoulutuksessa voidaan käsitellä lapsen ja 
nuoren kehitysvaiheita, stressikokemuksia sekä heidän stressioireidensa tunnistamista ja 
niiden työstämisen käytäntöjä. Lisäksi lisäkoulutuksessa voidaan käsitellä lasten ja nuor-
ten neuropsykiatrisia oireita.

Lisäkoulutuksessa voidaan perehtyä lainsäädäntöön, joka ohjaa perheiden parissa tehtä-
vää työtä. Perehtymisen kohteena voivat olla myös lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
sekä perheiden moninaisiin elämäntilanteisiin soveltuvat palveluketjut ja -kokonaisuu-
det. Lisäksi voidaan käsitellä erilaisia työmuotoja kuten ennakoiva perhetyö, perhetyö ja 
tehostettu perhetyö. Merkityksellistä on perhetyön ja perhehoitotyön toteutuksen käsit-
tely monialaisena ja -ammatillisena yhteistyönä.

Perhetyötä ja perhehoitotyötä käsittelevässä lisäkoulutuksessa painotuksen tulee olla 
työkäytännöissä ja -menetelmissä. SOTE-ammattilaiset ehdottivat lisäkoulutukseen 
muun muassa kuvion 1 mukaisia työkäytäntöihin ja -menetelmiin linkittyviä näkökulmia.
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Lisäkoulutuksen voi suunnitella myös perhetyön ja perhehoitotyön rajatulle osaamis-
alueella. SOTE-alan ammattilaiset viittasivat muun muussa perhetyön ja perhehoitotyön 
osana tehtävään päihdetyöhön sekä mielenterveyden edistämiseen. Lisäksi he viittasivat 
perheen kohtaamiin ennakoimattomiin ja äkillisiin kriiseihin, kuten perheenjäsenen vaka-
vaan sairastumiseen tai kuolemaan.

Perhetyön ja perhehoitotyön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt

Vähän alle puolet kyselyyn osallistuneista SOTE-ammattilaisista (52 / 115) esitti sisältöjä 
perhetyön ja perhehoitotyön lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen (1–5 opintopistet-
tä). Sen sisältöä he kuvasivat ilmaisuilla perhetyöhön perehtyminen ja perhetyön perus-
taidot.

Lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöksi SOTE-ammattilaiset ehdottivat lapsen ja 
nuoren ikävaiheen mukaiseen käyttäytymiseen perehtymistä. He ehdottivat myös lasten 
ja nuorten neuropsykiatriseen oireiluun liittyvän tietoisuuden ja osaamisen vahvistamista 
täydennyskoulutuksessa.

Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan tutustua perheettä koskettaviin krii-
seihin, kuten vanhempien erotilanteisiin ja huoltajuuden rakentumiseen eron jälkeen. 
Koulutuksen sisältöinä voivat olla myös lainsäädäntö ja perheille tarkoitetut palvelut. Li-
säksi tarkastelukulmana voi olla monialaisen ja -ammatillisen työskentelyn vastuunjako.

Kuvio 1. Ehdotuksia perhetyön ja perhehoitotyön lisäkoulutuksen sisällöiksi.

Läheisten osallisuus 
ja lähiympäristön 

merkitys

Työskentely 
erotilanteissa ja eron 
käsitteleminen lapsen 

kanssa

Työskentely 
aggressiivisesti 

käyttäytyvän lapsen 
kanssa

Tuen- ja palveluiden 
tarpeiden

kokonaisvaltainen 
tarkastelu

PERHETYÖN JA 
PERHEHOITOTYÖN 

LISÄKOULUTUS

Perheen kohtaaminen
ja yhteistyö Tavoitteiden asettaminen

ja konkretisoiminen
perheelle

Vanhemmuuden
tukeminen

Arjessa selviytyminen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

Vuorovaikutukseen, 
dialogiin ja toimintaan 

perustuvat 
työmenetelmät

Vaikeiden asioiden 
puheeksi ottaminen, 

tunnetaitojen 
kehittäminen
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Vastaavasti kuin lisäkoulukoulutuksessa myös lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa 
painopisteen tulee olla perhetyön ja perhehoitotyön työkäytäntöihin ja -menetelmiin 
liittyvissä osaamisalueissa. Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan ottaa hal-
tuun perhetyön ja perhehoitotyön käytäntöjä ja menetelmiä, mitkä edistävät ja tukevat 
perheen selviytymistä (kuvio 2).

Edellä kuvatun lisäkoulutuksen tavoin lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt voi-
daan kohdentaa rajatulle perhetyön ja perhehoitotyön osaamisalueelle. Lyhytkestoisen 
täydennyskoulutuksen sisältönä voi olla esimerkiksi maahanmuuttajaperheissä tehtävä 
työ. Koulutuksessa voidaan tarkastella perheiden parissa tehtävää työtä lastensuojelun 
näkökulmasta ja esimerkiksi lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin perehtyen. 
Myös väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen liittyvät kysymykset soveltuvat lyhytkes-
toiseen täydennyskoulutuksen sisällöiksi.

Perhetyön ja perhehoitotyön pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt

Vähän alle puolet kyselyyn osallistuneista SOTE-ammattilaisista (52/115) esitti sisältöjä 
perhetyön ja perhehoitotyön pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen (15–30 opintopis-
tettä). Sen tavoitetta he kuvasivat ilmaisuilla osaamisen syventäminen ja työvalmiuksien 
hankkiminen.

Kuvio 2. Ehdotuksia perhetyön ja perhehoitotyön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöksi.

Perheen historian ja
perhesysteemin
hahmottaminen

Vuorovaikutus- ja 
yhteistyösuhteen 

luominen

Työskentelyn 
suunnitelmallisuus, 
tavoitteellisuus ja 

työprosessi

Tulosten ja 
vaikutusten arviointi

Vanhemmuuden ja 
vanhempien yhteistyön 
ja mentalisaatiokyvyn 

tukeminen

Vuorovaikutukseen, 
dialogiin ja toimintaan 

perustuvat menetelmät sekä 
Lapset puheeksi -menetelmä

Ohjaukseen/ 
voimavaralähtöiseen 

ohjaukseen perustuvat 
menetelmät

Tuen- ja palveluiden 
tarpeiden moninaisuuden 
ymmärtäminen ja arviointi 

 
Pitkäkestoinen tuen tarve

Monia palveluja 
tarvitsevat perheet

Perheen 
palveluohjaus

PERHETYÖN JA 
PERHEHOITOTYÖN
LYHYTKESTOINEN 

LISÄKOULUTUS
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SOTE-ammattilaisten näkemysten mukaan pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa 
voidaan tarkastella taloudellisen huono-osaisuuden vaikutuksia perheen elämään sekä 
lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi voidaan tarkastella nuoren tai vanhem-
man päihteiden käytön ja mielenterveyden ongelmien heijastumista perheeseen ja sen 
toimintaan.

Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöksi soveltuu perhetyön osana tehtävä krii-
si- ja traumatyö. Koulutuksen sisällöissä tulee olla kriisiin, traumatisoivaan kriisiin sekä 
toistuviin ja vakaviin traumatilanteisiin mutta myös stressireaktioihin perehtyminen. Nä-
kökulmana tulee olla kriisin ja traumatisoivan kokemuksen vaikutukset perheen mutta 
erityisesti lapseen ja nuoreen. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisältöihin SOTE-
ammattilaiset sijoittivat perehtymisen lastensuojelulakiin, lasten suojeluun ja lastensuo-
jelun perhetyöhön. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisältönä voi olla myös esimer-
kiksi perheasioiden sovittelu ja sijaisperhetoiminta.

Kuten perhetyön ja perhehoitotyön lisäkoulutuksen ja lyhytkestoisen täydennyskoulu-
tuksen myös pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöissä tulee painotuksen olla työ-
käytäntöihin ja -menetelmiin perehtymisessä. Pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen 
soveltuu laajoihin mutta myös vaativiin, esimerkiksi terapeuttisiin, työmenetelmiin pe-
rehtyminen. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisältöjä on kuvattu kuviossa 3.

Kuvio 3. Ehdotuksia perhetyön ja perhehoitotyön pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöksi.

Avoimeen dialogiin 
perustuva perhetyö Tulosten ja 

vaikuttavuuden 
arviointi sekä 
kehittäminen

Vanhemmuuden 
tukeminen; perheen 
säännöt, tukeminen

kasvatuksessa

Motivoiva 
haastattelu

Terapeuttiset 
menetelmät

Nepsy-valmennus 
(neuropsykiatrinen 

valmennus)

Negatiivisen kierteen 
katkaiseminen ja 
tulevaisuuteen  

suuntautuminen

Perhedynamiikan ja 
-systeemin (mm. 

verkostojen) 
hahmottaminen

Motivoiva ja 
voimavara- ja 

ratkaisulähtöinen 
työote

Lapsen /nuoren 
kasvun ja kehityksen 

tukeminen

PEREHTYÖN JA
PERHEHOITOTYÖN
PITKÄKESTOINEN

TÄYDENNYSKOULUTUS
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Perhetyön ja perhehoitotyön erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Perhetyön ja perhehoitotyön erikoistumiskoulutukseen (laajuus vähintään 30 opintopis-
tettä) sisältöjä ehdotti 46 SOTE-ammattilaista (46 / 115). Heidän mukaansa erikoistu-
miskoulutuksen suorittaneella tulee olla valmiudet osaamisen jakamiseen kollegoille ja 
kollegoiden perehdyttämiseen perhetyöhön ja perhehoitotyöhön. Lisäksi erikoiskoulutus 
antaa valmiuksia perhetyön ja perhehoitotyön johtamiseen ja kehittämiseen työyhtei-
sössä.

Perhetyön ja perhehoitotyön alueelle sijoittuvan erikoistumiskoulutuksen sisällöissä pai-
notus voi olla erityistä tukea kasvussa ja kehityksessä tarvitsevien lasten ja nuorten sekä 
heidän perheiden parissa tehtävässä työssä. Sisällöksi soveltuvat lasten ja nuorten neu-
ropsykiatrisiin häiriöihin ja niihin vastaamiseen perehtyminen.

Erikoistumiskoulutuksen sisällöiksi soveltuu myös päihteiden ongelmakäytön vähentä-
minen, mielenterveyden hallinnan vahvistaminen ja väkivaltaisen käyttäytymisen estä-
minen ja torjuminen osana perheiden parissa tehtävää työtä. Lastensuojelun avohuollon 
perhetyön työkäytännöt ja menetelmät voivat olla erikoistumiskoulutuksen sisältöjä.

Perhetyön ja perhehoitotyön erikoistumiskoulutuksessa tulee perehtyä myös terapeutti-
siin työmenetelmiin. SOTE-ammattilaiset mainitsemia terapeuttisia työmenetelmiä olivat 
muun muassa Theraplay ja VIG-ohjaus (video interaction guidance) mutta myös lyhytte-
rapian eri suuntaukset sekä perheterapia.

Perhetyön ja perhehoitotyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

Perhetyön ja perhehoitotyön jatkuvan oppimisen koulutuksiin liittyvissä ehdotuksissa 
painottuivat muutamat sisällöt. Koulutuksissa tulee vahvistaa osaamista lapsen ja nuoren 
kasvusta ja kehityksestä sekä lasten ja nuorten neuropsykiatrisista oireista ja vaikeuksista 
sekä niihin vastaamisesta. Koulutuksissa tulee tutustua kriisi- ja traumatyöhön perhetyön 
ja perhehoitotyön näkökulmista ja erityisesti kriisien ja traumatisoivien kokemusten työs-
tämiseen lasten ja nuorten kanssa.

Koulutusten sisällöissä painotuksen tulee olla kuitenkin työkäytännöissä ja -menetelmis-
sä. Lisäkoulutuksiin ja lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin soveltuvat esimerkiksi per-
heen kohtaamiseen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentamiseen perustuvien 
työkäytäntöjen ja -menetelmien tarkastelu. Koulutuksen laajuuden ja vaativuuden kasva-
essa voidaan ottaa haltuun laajoja ja vaativia työkäytäntöjä ja -menetelmiä. Pitkäkestoi-
siin täydennyskoulutuksiin ja erikoistumiskoulutuksiin soveltuu esimerkiksi terapeuttis-
ten työmenetelmien haltuunotto. Erikoistumiskoulutuksen jälkeen SOTE-ammattilaisella 
on valmiuksia kollegojen perehdyttämiseen sekä perhetyön ja perhehoitotyön kehittä-
miseen. Erikoistuminen tuo työyhteisöön asiantuntijuutta.
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26 Vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön 
osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja 
osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitet-
tiin vuoden 2020 alkupuolella SOTE-ammattilaisilta näkemyksiä osaamisen kehittämis-
tarpeista, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoittamisprosessissa 
ilmeni kehittämistarpeita vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoi-
totyön osaamisessa.

SOTE-ammattilaiset viittasivat vastauksissaan muun muassa tiedollisen osaamisen lisää-
miseen vammaisuudesta ja kehitysvammaisuudesta. Myös autismin kirjoon ja esimerkik-
si neuropsykiatrisiin sairauksiin liittyvää osaamista tulee vahvistaa. Lisäksi vammaisen ja 
kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisessa ja työskentelysuhteen rakentamisessa tarvit-
tavaa osaamista tulee lisätä. SOTE-ammattilaisten näkemysten mukaan vammaisten ja 
kehitysvammaisten kanssa toimimisen valmiuksia tulee vahvistaa esimerkiksi asumispal-
veluissa tehtävän työn näkökulmasta. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a-c). SOTE-am-
mattilaisista vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaami-
sen kehittämiseen soveltuu erikoistumiskoulutus (Helminen, Markkanen & Säilä 2020d).

Muodostunutta kuvaa vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoito-
työn osaamisen kehittämistarpeista täydennettiin helmi- ja maaliskuussa 2021 tehdyssä 
Webropol-kyselyssä. Kyselyn toteuttamisesta kerrotaan artikkelissa Osaamisen kehittä-
minen kouluttautumalla (Säilä, Markkanen & Helminen 2021).

Kyselyssä vammaistyön ja kehitysvammatyön osaamisella viitattiin sosiaalihuollon eri 
toimintaympäristöissä tarvittavaan ammatilliseen osaamiseen ja kehitysvammaisten 
hoitotyön osaamisella terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä tarvittavaan amma-
tilliseen osaamiseen. Tässä artikkelissa käytetään käsitettä vammais- ja kehitysvamma-
työ, jolla tarkoitetaan sekä sosiaalialan vammais- ja kehitysvammatyötä että terveysalan 
kehitysvammaisten hoitotyötä. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi 115 SOTE-ammattilaista. 
Heistä 55 esitti vammais- ja kehitysvammatyön osaamisen sisältöjä jatkuvan oppimisen 
eri koulutusmuotoihin.

Vammais- ja kehitysvammatyön lisäkoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaista 55 (55/115) esitti sisältöjä vammais- ja kehitysvammatyön lisäkou-
lutukseen (kesto ½–2 päivää). Sen sisältöä he kuvasivat toteamuksella perustietoa vam-
maisuudesta.

SOTE-ammattilaisten mukaan lisäkoulutuksessa tulee perehtyä vammaryhmiin ja kehi-
tysvammaisuuden muotoihin. Lisäksi tietojen autismin kirjon diagnooseista tulee olla 
laajemmat (mm. autismi, Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen 
kehityshäiriö ja laaja-alainen kehityshäiriö) kuten myös toimintamalleista, mitkä tukevat 
työskentelyä autismin kirjon ihmisten kanssa. SOTE-ammattilaiset viittasivat usein myös 
vammaisen ja kehitysvammaisen ihmisen neuropsykiatrisiin (nepsy) vaikeuksiin (mm. 
ADHD, ADD, Aspergerin ja Touretten oireyhtymät).
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Vammais- ja kehitysvammatyötä käsittelevässä lisäkoulutuksessa tulee tarkastella hyvin-
voinnin ja terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä palveluiden ja tuen tarpeiden arviointiin 
liittyviä kysymyksiä. Erityisesti tulee käsitellä toiminta- ja työkyvyn arviointiin kehitettyjä 
työvälineitä, esimerkiksi TUVA (elämän keskeisten osa-alueiden toimintakyvyn mittari) 
ja TOIMI (psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamisen menetelmä). SOTE-ammattilaiset 
viittasivat myös ikäerityiseen työhön, kuten kehitysvammaisen ikääntymiseen ja ikäänty-
misestä johtaviin muutoksiin, esimerkiksi muistihäiriöihin.

Lisäkoulutuksessa tulee ottaa huomioon, että vammaiset ja kehitysvammaiset ihmiset 
käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluita. Ammattilaisella tulee 
olla sekä osaaminen että asenteellinen valmius työskentelyyn vammaisten ja kehitys-
vammaisten ihmisten kanssa kaikissa SOTE-alan työympäristöissä.

Näin ollen SOTE-alan eri toimintaympäristöissä työskentelevien ammattilaisten on tun-
nettava vammaisten oikeudet ja heitä koskeva lainsäädäntö. Ammattilaisella tulee olla 
tietoja lainsäädännöstä sekä avustuksista, tuista ja palveluista, joita vammais- ja kehitys-
vammatyössä voidaan käyttää. Heidän tulee edistää vammaisten ja kehitysvammaisten 
itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista. Heidän on tunnettava, mitä mer-
kitsee tuettu päätöksenteko. Lisäkoulutuksissa tulee tarkastella vammaisten ja kehitys-
vammaisten oikeuksien toteutumista.

Vammais- ja kehitysvammatyön työkäytäntöihin ja -menetelmiin voidaan perehtyä lisä-
koulutuksessa. Olennaisia ovat vammaisen ja kehitysvammaisen ihmisen kohtaamiseen, 
vuorovaikutussuhteeseen ja hänen kuulemiseensa liittyvät työkäytännöt ja -menetelmät. 
Mahdollisia sisältöjä lisäkoulutukseen ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatio-
menetelmät (esim. tukiviittomat). Lisäksi tulee perehtyä monipuolisesti aistihavaintojen 
ja -kokemusten merkitykseen vuorovaikutuksessa. Lisäkoulutukseen soveltuu myös pe-
rehtyminen ohjauksen käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäkoulutuksessa voidaan tarkastel-
la myös asiakkaan läheisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Vammais- ja kehitysvammatyön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt

SOTE-ammattilaiset (49/115) esittivät sisältöjä myös vammais- ja kehitysvammatyön ly-
hytkestoiseen täydennyskoulutukseen (laajuus 1–5 opintopistettä). Sen tavoitteena heis-
tä tulee olla vammais- ja kehitysvammatyön erityispiirteisiin perehtyminen.

Lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen SOTE-ammattilaiset esittivät suurelta osin sa-
moja sisältöjä kuin edellä kuvattuun lisäkoulutukseen. Lyhytkestoisen täydennyskoulu-
tuksen sisältöihin voi lukeutua eri vammaryhmät ja kehitysvammaisuuden muodot sekä 
autismin kirjon diagnoosit. Sisältöihin voivat kuulua neuropsykiatriset häiriöt ja niistä 
johtuvat oppimisvaikeudet. Sisältöihin voi sijoittua yksilöllisyyden ja itsemääräämisoike-
uden toteutumisen kysymykset. Sisältöinä voivat olla vammais- ja kehitysvammahuollon 
lainsäädäntö, avustukset, tuet ja palvelut. Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa voi-
daan tarkastella palvelutarpeiden arvioinnin ja palveluohjauksen kysymyksiä.

Lisäkoulutuksen tavoin vammais- ja kehitysvammatyön lyhytkestoisessa täydennyskou-
lutuksessa voidaan tutustua työkäytäntöihin ja -menetelmiin. Haastavasti, esimerkiksi 
aggressiivisesti, käyttäytyvän asiakkaan kohtaamisessa tarvittavaa osaamista voidaan 
lisätä lyhytkestoisella täydennyskoulutuksella, kuten myös haastavan käytöksen ennal-



 150

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

taehkäisyä ja hallintaa. Lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa tulee perehtyä myös 
mielenterveyden edistämisen käytäntöihin ja menetelmiin osana vammaisten ja kehitys-
vammaisten parissa tehtävää työtä.

Vaihtoehtoiseen ja puhetta tukevaan, täydentävään ja korvaavaan kommunikaatioon 
(AAC) voidaan tutustua lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa. Erilaiset vuorovaiku-
tukseen perustuvat työkäytännöt, kuten huomioivaa yhdessäoloa vuorovaikutukseen 
(HYP), soveltuvat lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöiksi. Myös teknologia-
avusteiseen asiakastyöhön voidaan perehtyä lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa.

SOTE-ammattilaisten näkemysten perusteella työllistymiseen liittyvät teemat soveltuvat 
esimerkiksi lisäkoulutusta paremmin lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöiksi. 
SOTE-ammattilaiset mainitsivat vastauksissaan muun muassa toiminta- ja työkyvyn ar-
vioinnin menetelmät ja välineet, päivä- ja työtoiminnan, tuetun työllistymisen mallit ja 
menetelmät, työvalmennuksen sekä työelämään ohjauksen. Lyhytkestoisessa täydennys-
koulutuksessa voidaan perehtyä myös asumisen ohjaukseen. Lisäksi lyhytkestoisessa täy-
dennyskoulutuksessa voidaan käsitellä kuntoutusta ja sen työkäytäntöjä ja -menetelmiä 
vammaisten ja kehitysvammaisten parissa tehtävässä työssä.

Vammais- ja kehitysvammatyön pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt

Kolmannes kyselyyn osallistuneista SOTE-ammattilaisista (39/115) esitti sisältöjä vam-
mais- ja kehitysvammatyön pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen (laajuus 15–30 
opintopistettä). Sen yhteydessä he käyttivät muun muassa ilmaisuja aiheeseen syventy-
minen ja erikoistuminen.

Vammaistyöhön ja kehitysvammatyöhön tarvittaisiin vahvistusta perusterveyden-
huollon puolella. Tämä on vahvasti erikoistunut osa-alue, johon perusterveyden-
huollon palveluissa vaikea vastata asiakkaiden tarpeiden luonteen ja monimutkai-
suuden vuoksi. (ote kyselystä)

Vammaistyössä ja kehitysvammatyössä tarvittavan osaamisen vaativuus tunnistetaan. 
Sisällöistä, joita SOTE-ammattilaiset esittivät pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen, ei 
löydy kuitenkaan juurikaan uusia avauksia verrattuna kahteen edellä jo esiteltyyn koulu-
tusmuotoon. Esimerkiksi lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen sisällöt soveltuvat myös 
pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen. Sisältöjen tarkastelu on pitkäkestoisessa täy-
dennyskoulutuksessa monipuolisempaa, perusteellisempaa ja syvempää.

Uusia avauksia SOTE-ammattilaisilta ovat nuoren itsenäistymisen edistämiseen liittyvät 
sisällöt. Pitkäkestoisessa täydennyskoulutuksessa voidaan käsitellä vammaisen ja kehi-
tysvammaisen nuoren itsenäistymisen edistämistä ja tukemista. SOTE-ammattilaiset viit-
tasivat itsenäisen elämän ja elämänhallintataitojen vahvistamiseen. He viittasivat myös 
itsetuntemuksen ja itsetunnon kannatteluun. Työskentelyssä voidaan käyttää vuoro-
vaikutukseen ja toimintaan sekä luovuuteen perustuvia työmenetelmiä. Lisäksi voidaan 
käyttää ohjauksen ja kuntoutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Pitkäkestoisen täydennys-
koulutuksen sisältöihin voivat kuulua myös työn kehittämisen käytännöt ja menetelmät.

Vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaamisen kehittä-
minen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittami-
nen

23.4.2021
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Vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaamisen kehittä-
minen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoitta-

minen

23.4.2021

Vammais- ja kehitysvammatyön erikoistumiskoulutuksen sisällöt

Vammais- ja kehitysvammatyön erikoistumiskoulutukseen (laajuus vähintään 30 opin-
topistettä) sisältöjä ehdotti 36 SOTE-ammattilaista (36/115). SOTE-ammattilaisten näke-
mysten mukaan erikoistumiskoulutuksen suorittaneella tulee olla valmiudet osaamisen-
sa jakamiseen kollegoilleen ja kollegoidensa perehdyttämiseen. Eräs vastaaja ehdotti, 
että erikoistumiskoulutus pätevöittäisi vammaispalvelujen erikoissosiaaliohjaajaksi.

Erikoistumiskoulutukseen SOTE-ammattilaiset sijoittivat samoja sisältöjä kuin edellä jo 
esiteltyihin koulutusmuotoihin. Erikoistumiskoulutuksen yhteydessä he viittasivat moni-
vammaiseen ihmiseen ja hänen mahdollisiin liitännäissairauksiin. Esiin nousi myös erityis-
ryhmien palveluiden ja tuen tarve sekä niihin vastaaminen. Sosiaalinen ja psykososiaali-
nen kuntoutus sekä terapiat mainittiin mahdollisina erikoistumiskoulutuksen sisältöinä.

Lisäksi vammais- ja kehitysvammatyön erikoitumiskoulutuksen sisältönä tulee olla ke-
hittäminen. Erikoistumiskoulutuksen sisällöissä SOTE-ammattilaiset nostivat esiin myös 
johtamisen, joka on uusi sisältö verrattuna edellä kuvattujen muiden koulutustenmuo-
tojen sisältöihin.

Vammais- ja kehitysvammatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

Vammais- ja kehitysvammatyön alueelle sijoittuviin jatkuvan oppimisen eri koulutusmuo-
toihin SOTE-alan ammattilaiset sijoittivat paljon samoja sisältöjä. Työalueella tarvitaan 
tiedollista osaamista muun muassa vammaryhmistä ja kehitysvammaisuuden muodoista 
sekä avustuksista, tuista ja palveluista. Tiedollinen osaaminen ja sen asiakaslähtöinen 
sekä tilannekohtainen soveltaminen näyttäisi olevan vammais- ja kehitysvammatyössä 
toimimisen edellytys.

Eri koulutusmuotojen yhteydessä toistui myös asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaiku-
tussuhteen rakentamisessa tarvittava osaaminen, johon sisältyy tietojen ja taitojen lisäksi 
asennetekijöitä. Vammaisten ja kehitysvammaisten kanssa työskentelevän työkalupakis-
sa tulee olla erilaisia työkäytäntöjä ja -menetelmiä. Lisäkoulutuksessa voidaan perehtyä 
kohtaamisen ja vuorovaikutukseen perustuviin; lyhytkestoisessa täydennyskoulutuksessa 
työhön ja työssä, mutta myös asumisen ohjauksessa käytettäviin; pitkäkestoisessa täy-
dennyskoulutuksessa itsenäistymisen edistämisessä ja tukemisessa tarvittaviin; ja eri-
koistumiskoulutuksessa sosiaalisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen työkäytäntöihin ja 
-menetelmiin. Erikoistumiskoulutuksen sisällöksi soveltuvat myös palvelujen ja toimin-
nan johtamisen käytännöt ja menetelmät.
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KOULUTUKSEN VAIKUTUKSEN JA 
VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN 

KEHITTÄMINEN 



 154

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

Esipuhe

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi on monisäikeinen ja moniulotteinen 
asia. Arviointia voidaan tarkastella eri tasoilla, kuten yksilön, työyhteisön, alueen, yhteis-
kunnan tai globaalin tasolla. 

Arvioinnin näkökulmat voivat liittyä muun muassa tietojen ja taitojen kohtaamiseen, työ-
hyvinvoinnin ja työtoiminnan kehittämiseen, kestävään kehitykseen, osaamisen johtami-
seen, kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä osallisuuteen ja muutostoimijuu-
teen. 

Lisäksi arviointia voidaan katsoa usean toimijan näkökulmasta, kuten työelämän, koulu-
tukseen osallistujan ja koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Työelämän näkökulmasta 
se voi liittyä sekä työntekijän ja/tai työyhteisön osaamiseen tai työhyvinvointiin, osaami-
sen johtamiseen tai työyksikön palveluiden tuottamiseen ja asiakkaan saamaan palve-
luun. Koulutukseen osallistuja voi olla sekä työntekijän roolissa että koulutukseen osallis-
tujan roolissa (opiskelijana). Tällöin arvioinnin kohteena voi olla osaamisen kehittyminen, 
työhyvinvoinnin lisääminen, uralla eteneminen tai työllistyminen. Koulutusorganisaation 
näkökulmasta arviointia voidaan tarkastella koulutuspalveluiden tuottajan, koulutukseen 
osallistuvan opettajan tai tuotetun koulutuksen näkökulmista.

Sotetie-hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää ja kehittää jatkuvaa oppimista vahvis-
tavien koulutusten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointimenetelmiä ja välineitä sekä 
kehittää niitä ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kontekstissa.

Kuvio 1. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen osallistujat.

Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämisen verkosto

Teoreettinen
viitekehys

Arvioinnin
nykytilan
kartoitus

Arvioinnin
käytänteiden
ideointi

Arvioinnin
käytänteiden
mallintaminen

Arvioinnin käytänteiden
arvioiminen ja kuvaaminen

Käytänteiden testaaminen
ja arviointi



SOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

 155

SOTETIE-Blogi

Selvitystyö kulki rinnakkain yhdessä kehitystyön kanssa, sillä kehittämisprosessiin osal-
listui työelämän edustajia, erikoistumiskoulutuksiin osallistuneita opiskelijoita ja YAMK-
opiskelijoita sekä koulutusorganisaation edustajia (kuvio 1). Tämä mahdollisti aidon vuo-
ropuhelun työelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä ja toi mukanaan jo olemassa 
olevia hyviä käytänteitä sekä esimerkkejä muuttuviin tilanteisiin. Kehittämistyön aikana 
kartoitettiin koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden nykytilaa, ideoitiin sen ihanne-
tilaa sekä todennettiin ja kehitettiin arvioinnin menetelmiä niin kansallisella, alueellisella 
kuin myös työyhteisön tasolla.

Kehittämistyön aikana tunnistettiin koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioin-
nin määrittelyn vaikeus ja sen vieminen käytäntöön. Lisäksi tuloksena rakentui arvioinnin 
ajallinen ulottuvuus. Arviointia tulisi tehdä sekä ennen koulutusta, koulutuksen aikana 
sekä sen jälkeen. Kehittämistyön aikana tunnistettiin hyviä jo olemassa olevia käytänteitä, 
niihin löydettiin uusia näkökulmia ja ideoitiin uusia arvioinnin keinoja. Tärkeää oli myös 
huomata se, että koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuuden arviointi voi olla osa jo ole-
massa olevaa, kuten osana osaamisen kartoituksen käytänteitä, työhyvinvointiin liittyviä 
kartoituksia, asiakaspalautteita tai palveluiden laatuun liittyviä kartoituksia.

Tarja Kantola
Liisa Ranta
Sirkka Saranki-Rantakokko
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Näkökulmia koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin. Jatkuvaa oppimista 
työyhteisössä

18.12.2019

27 Näkökulmia koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin. 
Jatkuvaa oppimista työyhteisössä

Työelämän muutos ja muutoksessa pysyminen vaativat jatkuvaa oppimista ja osaami-
sen päivittämistä. Oppimismahdollisuuksien tulisi olla joustavia (Sitra, 2019), ja tarvitaan 
joustavia opintopolkuja koulutusorganisaatioiden ja työelämän välille. Tarvitaan myös 
uudenlaisia tukirakenteita oppijan hyvinvoinnin ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi 
(Opetushallitus, 2019). Jatkuvaan oppimiseen liittyvää koulutusta kehitettäessä on kes-
keistä hahmottaa myös koulutuksen vaikuttavuuden arviointia ja viitekehystä sille.

Koulutuksen laadun arvioinnin kohteena on ollut tuloksellisuuden arviointi, joka on si-
sältänyt arviointia toiminnan vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökul-
mista. Koulutus on vaikuttavaa, jos sen tuottamat valmiudet edistävät yksilön henkistä 
kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä. (Opetushallitus, 1998) Op-
pimista tapahtuu siten yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla, ja vaikuttavuutta voidaan 
tarkastella organisaatiossa syntyneen tuotoksen suhteena ulkopuoliseen kriteeriin, esi-
merkiksi oppimistulosta suhteessa työelämän tarpeisiin. Tämän lisäksi vaikuttavuus voi-
daan nähdä myös yksilöiden hyvinvointitarpeiden ja yhteiskunnan instituutiotarpeiden 
tyydyttämisenä. Koulutukselta voidaan odottaa myös tehokkuutta osana vaikuttavuutta. 
(Korkeakoski & Tynjälä, 2010)

Tarkastelemme artikkelissamme erilaisia näkökulmia koulutuksen vaikutusten ja vaikut-
tavuuden arviointiin ja siihen liittyviä käsitteitä. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on 
moniulotteinen asia, jota voidaan tarkastella monella eri tasolla sisältäen yksilön, työ-
yhteisön, alueen, yhteiskunnan ja globaalin tason (vrt. Nurmi & Kontiainen, 2000). On 
hyvä myös erottaa koulutuksen aikaansaamat välittömät oppimisvaikutukset ja niillä ai-
kaansaatavat koulutuksen ulkopuoliset vaikutukset (vrt. Raivola, Valtonen & Vuorensyrjä, 
2000, 12-13).

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia voidaan tarkastella myös monesta eri näkökul-
masta. Omassa tarkastelussamme kutsumme näitä näkökulmia teemoiksi, joita ovat tie-
tojen ja taitojen kohtaaminen, työhyvinvoinnin ja työtoiminnan kehittäminen, kestävä 
kehittyminen, osaamisen johtaminen, kustannustehokkuus ja tuottavuus sekä osallisuus 
ja muutostoimijuus. Lisäksi koulutuksen vaikuttavuuden arviointia voidaan tarkastella 
niin koulutusorganisaation kuin työelämäorganisaationkin näkökulmasta, joita välittää 
keskeisenä teoreettismetodologisena teemana käytäntöperustainen kehittäminen.

Artikkelissamme lähestymistapamme on systeeminen niin, että tarkastelun eri tasot eivät 
ole irrallisia, vaan dynaamisessa suhteessa toisiinsa. Myös vaikuttavuuden arvioinnin eri 
teemat nivoutuvat monin tavoin toisiinsa. Näkökulmamme koulutuksen vaikuttavuuden 
arviointiin on selkeästi työyhteisölähtöinen, ja vaikuttavuuden arvioinnin viitekehyksessä 
korostuvat niin koulutukseen osallistuvan yksilön kuin myös työyhteisön tasot sekä laa-
dullinen arviointi.
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Vaikuttavuuden arvioinnin tasot ja teemat jatkuvassa oppimisessa

Olemme kiteyttäneet johdannossa mainitut vaikutusten ja vaikuttavuuden tasot ja tee-
moiksi kutsutut näkökulmat alla olevaan kuvioon (Kuvio 1), minkä jälkeen avaamme tee-
moja huolellisemmin.

Teoreettismetodologisena lähestymistapana tarkastelussamme on käytäntöperustainen 
lähestymistapa (Practice-based theorising) (Gherardi, 1999; 2001; 2006; Gherardi & Ni-
colini, 2001). Lähtökohtana on tällöin se, että vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin 
tarkastelussa keskeinen analyysiyksikkö on käytäntö, jota vasten vaikutuksia ja vaikutta-
vuutta tarkastellaan. Erityisesti vaikuttavuutta arvioidaan työelämän käytäntöjen kehitty-

Kuvio 1. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden tasot ja teemat. Jatkuva oppiminen.
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misen ja muuttumisen näkökulmasta, jossa kehittymisessä ja muutoksessa myös yksilön 
osallisuus ja toimijuus rakentuvat tai jäävät rakentumatta.

Lave & Wenger (1991) hahmottavat Wengeriin (1989) pohjaten sekä yksilöllisen että or-
ganisaation oppimisen tapahtuvan osallistumisessa sosiaalisiin käytäntöihin. Oppiminen 
ymmärretään näin situationaalisena ja käytäntöperustaisena. Käytäntöperustaisessa lä-
hestymistavassa oppimiseen työ, oppiminen ja innovointi nähdään tiiviissä kytköksissä 
toisiinsa työympäristöissä, paikallisissa käytännöissä ja näiden käytäntöjen kulttuureissa 
(Gherardi & Nicolini, 2001). Oppiminen ymmärretään joksikin, joka on oleellinen ja erot-
tamaton aspekti sosiaalisissa käytännöissä (Lave & Wenger, 1991).

Oppiminen liittyy myös oppijan identiteetin muodostumiseen, jossa identiteetti hahmo-
tetaan joksikin tulemisena ”learning as becoming” (Gherardi, 1999). Koulutuksen merki-
tys tässä välittäjänä ja muutoksen ja kehityksen mahdollistajana myös työyhteisötasolla 
on keskeinen.

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on oleellista tarkastella myös sitä, miten koulu-
tus on onnistunut vahvistamaan koulutukseen osallistuneen opiskelijan toimijuutta (ks. 
esim. Bacchi, 2005; Kantola, 2010) omassa työyhteisössään. Tällöin arvioidaan sitä, onko 
koulutus onnistunut interventiona vahvistamaan koulutettavan osallisuutta oman työ-
yhteisönsä kehittämisessä ja voimavaraistamaan häntä työyhteisönsä ja mahdollisesti 
myös organisaationsa kehittäjänä ja muutostoimijana. Sosiaali- ja terveysalan jatkuvas-
sa murroksessa muutostoimijuuden rakentuminen paikallisella tasolla tai muulla oman 
työn kannalta merkityksellisellä tasolla, kuten esimerkiksi verkostossa on oleellista. Yk-
silön koulutus vaikuttavana interventiona voi parhaimmillaan mahdollistaa työyhteisös-
sä olemassa olevien toimintatapojen ja käytänteiden kyseenalaistamisen, arjen tasolla 
vallitsevan toiminnan logiikan rikkomisen ja näin tilan luomisen uudelle tavalle toimia. 
Makrotasolla tapahtuvien muutosten lisäksi tarvitaan työyhteisöihin ja arjen toiminnan 
tasolle ulottuvaa muutosta, missä koulutuksella voi olla keskeinen välittävä rooli. (Kan-
tola & Ahonen, 2018)

Muutokset sosiaali- ja terveyspalveluissa vaativat lisää vahvaa substanssiosaamista 
(Furåker, 2012), mutta myös geneerisiä taitoja (Kangasniemi ym., 2018). Ammattilaiset 
ovat avaintekijöitä organisaatiomuutoksessa, missä muutosta edistävä työntekijyysosaa-
minen on keskiössä (Juujärvi ym., 2019).

Hoitohenkilökunnan osaamisen ja odotetun osaamisen välillä on epätasapainoa ja osaa-
mista tarvitaan lisää (Bing-Johnsson ym., 2016). Tarvitaan tietojen ja taitojen kohtaamista. 
Organisaation strategia, sen prosessit ja toiminnot määrittelevät keskeisen osaamisen 
sekä yksilöiden ja ryhmien tehtävien vaatimat osaamiset. Organisaatiossa tarvitaan myös 
kompetenssikartoituksia toiminnoittain, prosesseittain, yksiköittäin, tiimeittäin ja yksi-
löittäin. (Viitala, 2005)

Yksilön osaamisen kehittymisen ja oppimisen mahdollistajana on esimiehellä tärkeä roo-
li. Työyhteisön muutoskyky ja uudistuminen ovat onnistuneen osaamisen kehittymisen 
johtamisen lopputulos (Hätönen, 2011). Esimiehen tulee tehdä linjauksia tarvittavista 
osaamisista suhteessa organisaation strategiaan (Viitala, 2005) sekä arvioida henkilökun-
nan osaamista ja riittävyyttä yhdessä työntekijöiden kanssa. Tämän arvioinnin pohjalta 
on hyvä luoda työntekijöiden kehittämissuunnitelmat vuoropuhelussa työntekijöiden 
kanssa. Tärkeää on kannustaa henkilöstöä uuden oppimiselle ja luoda oppimista tukeva 
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ilmapiiri työyhteisöön (Hätönen, 2011) sekä mahdollistaa uuden oppiminen ajallisesti 
(OKM, 2019). Osaamisen hankkimisen jälkeen tulee kehittymistä myös arvioida ja huo-
mioida edistyminen. Myös myönteinen palaute osaamisesta ja sen kehittämisestä on 
tärkeää. (Viitala, 2005)

Osaamisen kehittämisen ja kehittymisen kokonaisuus voi koostua osaamiskartan laati-
misesta (nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden osaaminen suhteessa organisaation ydinky-
vykkyyteen) (Kirjavainen ym., 2003), kehittämisen painopisteistä, osaamisen arvioinnista 
(esimerkiksi työntekijän itsearviointi ja kehityskeskustelut), kehittämissuunnitelmasta ja 
kehittymisestä. Kehittymisen arvioinnin kohteena voivat tällöin olla kokemukset, tyy-
tyväisyys, oppimistulokset, toiminnan muuttuminen, tulokset ja vaikutukset (Hätönen, 
2011), ja arvioinnin aikajänne voi näin ollen vaihdella.

Osaamisen kehittämisen puute on yhteydessä työtyytyväisyyteen (Hasson & Arnetzt, 
2008), ja ristiriitaiset vaatimukset ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus alentavat myös 
työtyytyväisyyttä (Vehko ym., 2017). Riittävä henkilöstömäärä ja osaaminen ovat edelly-
tys sekä turvalliselle ja laadukkaalle palvelulle että henkilökunnan työhyvinvoinnille, työ-
turvallisuudelle ja työssä pysymiselle (Bing-Johnsson ym., 2016).

Meneillään olevassa historiallisessa ajankohdassa, jossa kestävä kehitys on läpitunkevana 
haasteena moniulotteisesti niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin toiminnassakin, 
on oleellista arvioida myös koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta kestävän kehityk-
sen näkökulmasta (ks. esim. Opetushallitus, 2019). Niin sosiaalisella kuin ekologisellakin 
kestävyydellä on siinä sijansa, ja myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vaikuttavuutta 
voidaan arvioida muutoksin, jotka suuntaavat esimerkiksi työhyvinvoinnin ja jaksamisen 
tai ilmastomuutoksen hillitsemisen suuntaan. Parhaimmillaan jatkuvan oppimisen käy-
tänteet näkyvät kestävän kehityksen vaikutuksina ja seuraamuksina (Kajamaa, 2005) ja 
tukevat kestävän kehityksen muodostumista henkilöstön perustaidoksi.

Vaikuttavuuden arvioinnin taloudellinen näkökulma

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvässä keskustelussa taloudellinen näkökulma 
ei ole ollut keskiössä, vaan sitä käsitellään pikemminkin omana teemanaan eri näkökul-
mista. Koulutuksen vaikuttavuuden taloudellista arviointia voidaan tarkastella makro- eli 
valtion tasolla, ja mikro- eli oppilaitostasolla. Makrotasolla tarkastelun näkökulmat ovat 
opiskelijan kustannukset yhteiskunnalle, valtionosuuksien jakautuminen korkeakoulujen 
kesken ja valmistuneen opiskelija yhteiskunnallinen arvo taloudelliselta kannalta. Mikro-
tasolla tarkastelun näkökulmana on taloudellinen ulottuvuus tuloksellisuuden arvioin-
nissa. Aiheen laajuuden vuoksi olemme julkaisseet taloudellisesta näkökulmasta erillisen 
kirjoituksen ”Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi taloudellisesta näkökulmasta ” (Sarja, 
Kantola & Ranta, 2019, SOTETIE-blogin artikkeli).

 
Pohdintaa

Artikkelimme tarkoitus on ollut valottaa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvi-
oinnin moniulotteisuutta ja herättää keskustelua siitä, mihin vaikutusten ja vaikuttavuu-
den arviointi voi kohdistua jatkuvassa oppimisessa tuomalla esiin joitakin mielestäm-
me keskeisiä näkökulmia. Vaikutuksia tarkasteltaessa voidaan lähestyä oppimistuloksia 
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ja varsin välittömiä kokemuksia tai reaktioita koulutuksesta, kun taas vaikuttavuutta tai 
seuraamuksia arvioitaessa tarvittava aikajänne on selkeästi pidempi, olipa kyseessä tar-
kastelu yksilön, työyhteisön tai yhteiskunnan tarpeiden näkökulmasta. Vaikuttavuuden 
tarkastelu kutsuu esiin myös keskustelun siitä, miten jatkuva oppiminen edistää arjen toi-
minnan ja käytäntöjen kehittymistä työyhteisössä ja oppijan toimijuutta siinä. Oleellista 
on, että myös työyhteisötasolla tunnistetaan koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden 
arvioinnin moniulotteisuus. Keskeistä on myös se, että koulutuksen sisältöä, toteutusta 
ja vaikuttavuuden arviointia suunniteltaessa käydään vuoropuhelua niin koulutusorgani-
saatioiden ja työelämän organisaatioiden kuin myös yksilöiden ja työyhteisöjen kesken.
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28 Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi taloudellisesta näkökulmasta

Näyttäisi siltä, että koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvässä keskustelussa ta-
loudellinen näkökulma ei ole ollut keskiössä, vaan sitä käsitellään pikemminkin omana 
teemanaan eri näkökulmista. Tässä artikkelissa pyrimme kuvailemaan, kuinka taloudel-
lisuutta on käsitelty koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvässä keskustelussa ja 
kirjallisuudessa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen (Salminen, 2011) avulla.

Makro- eli valtion tasolla puhuttaessa koulutuksen vaikuttavuudesta voidaan erottaa 
kolme toisistaan poikkeavaa taloudellista näkökulmaa:
– Paljonko opiskelijan koulutus maksaa yhteiskunnalle?
– Paljonko on valtionosuus oppilaitoksille?
– Viimeisimpänä, vaikeimpana ja varmaankin mielenkiintoisimpana; mikä on valmistu-
neen opiskelijan yhteiskunnallinen arvo? Onko valmistumisella esimerkiksi seurausta 
bruttokansantuotteeseen?

Valtiovarainministeriön (2019) budjettikatsauksen mukaan vuonna 2017 perusopetuksen 
oppilaskohtainen vuosikulu oli vajaa 9000 euroa, lukion (joka on kaikkiin koulutusastei-
siin verrattuna taloudellisesti edullisin) reilu 7600 euroa, ammattikorkeakoulu reilu 8000 
euroa ja yliopistojen vajaa 8500 euroa. Esimerkkilaskelmana perustuen taulukko 1:n ja 
vuoden 2017 hintatasoon yhden opiskelijan kouluttaminen [ideaalitapauksessa, jossa 
oppilas/opiskelija siirtyy seuraavalle luokalle, ei pidä välivuosia ja valmistuu tavoiteajas-
sa] peruskoulun alusta lukion kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon maksaa 
siis vajaa 144 000 euroa. Tästä ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun 
osuus on reilut 40 000 euroa. Laskelma ei sisällä päivähoito- eikä opiskeluajan terveyden-
huoltopalvelujen kustannuksia.

Valtionrahoituksen budjetti yliopistojen (14 kpl) toimintaan vuodelle 2020 on 1,87 miljar-
dia euroa ja ammattikorkeakoulujen (25kpl) 0,88 miljardia euroa (Valtiovarainministeriö, 
2019; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019a). Nämä budjetit kohdistuvat reiluun 153 000 
yliopisto-opiskelijaan ja reiluun 141 000 ammattikorkeakouluopiskelijaan vuonna 2017 
(Tilastokeskus, 2017a). Kokonaisuudessaan vuonna 2018 suoritettiin hieman alle 30 000 
ammattikorkeakoulututkintoa¹ ja hieman yli 30 000 yliopistotutkintoa¹ (Vipunen, 2019).

Ammattikorkeakouluopiskelijoista suurin ryhmä on terveys- ja hyvinvointialan opiske-
lijat, joita on reilu kolmannes kaikista opiskelijoista sekä perus- että YAMK-tutkinnon 
suorittajista (Tilastokeskus, 2017b). Terveys- ja hyvinvointialan ammattikorkeakoulutus 
sisältää kasvatus- ja ohjausalan koulutuksen lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan kou-
lutuksen, mutta valitettavasti näiden keskinäisiä osuuksia ei ole saatavilla olevissa tilas-
toissa eritelty. Terveys- ja hyvinvointialalta tutkinnon suoritti vuonna 2018 reilut 10 000 
ammattikorkeakouluopiskelijaa¹ ja reilut 2400 yliopisto-opiskelijaa¹ (Vipunen, 2019).

Taulukko 1. Opetus- ja sivistystoimen keskimääräiset kustannukset vuonna 2017 (mukaillen Valtionvarainmi-
nisteriö, 2019).
Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
Ammattikorkeakoulutus
Yliopistokoulutus

8 941 €
7 669 €

10 545 €
8 021 €
8 460 €

/oppilas/vuosi
/oppilas/vuosi
/oppilas/vuosi
/oppilas/vuosi
/oppilas/vuosi
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Toinen taloudellinen näkökulma vaikuttavuuden arvioinnin keskustelussa on se, kuinka 
yllä kuvattu budjetti jaetaan eri oppilaitosten kesken. Tässä katsauksessa keskitymme 
ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ja jätämme muut koulutusasteet pois tarkaste-
lusta. Tämä rajaus on kuvattu lihavoinnilla taulukossa 1. Koska ammattikorkeakoulujen 
valtionosuudet muodostuvat korkeakoulukohtaisesti, kuvaamme rahoitusmallin vain ly-
hyesti emmekä puhu euromääristä aiemmin mainitun ammattikorkeakoulutuksen val-
tion kokonaisbudjetin lisäksi. Sen sijaan ohjaamme löytämään julkisesti saatavilla olevat 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset sopimukset (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2019b), jotka sisältävät myös rahoitussopimukset euromäärineen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa eduskunnan vuosittain budjetoiman perusrahoituk-
sen ammattikorkeakouluille niihin suunnatun sen hetkisen rahoitusmallin avulla. Perus-
rahoituksen lisäksi korkeakoulut pyrkivät keräämään mahdollisimman paljon ulkoista 
rahoitusta. Perusrahoitus jaetaan ammattikorkeakouluille niiden koulutuksen sekä tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan suoritteiden perusteella. Lisäksi toimintaa rahoitetaan 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulun välisellä strategiaperusteisella 
rahoitusosuudella, josta sovitaan oppilaitoskohtaisesti. Korkeakoulut saavat kohdentaa 
vapaasti rahoituksensa sisäisesti strategisten valintojensa mukaan (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö, 2019a). Tarvittaessa uudistettava ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on 
esitetty kuviossa 1. Tarkemmin selitetty rahoitusmalli löytyy esimerkiksi lähdeluettelon 
linkistä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019c).

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 2017 alkaen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019c).
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Korkeakoulutuksen alueellista vaikutusta voidaan tutkia esimerkiksi poimimalla rahoitus-
mallista haluttuja indikaattoreita ja rajaamalla ne alueellisesti, esimerkkinä Työllistyminen 
maakunnan X alueelle tai ammattikorkeakoulukohtainen alueelta tuleva yritysrahoitus 
(Tiirola, 2019).

Eri ammattikorkeakoulujen ja ministeriön väliset julkiset sopimukset, palautteet ja muut 
mahdolliset [ministeriö]ohjausasiakirjat ovat nähtävillä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(2019b) sivulla: https://minedu.fi/ammattikorkeakoulut-sopimukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 tie-
kartta-visiossa (2017) on asetettu tavoitteeksi, että vähintään puolella 25-34 vuotiaista 
on korkeakoulututkinto. Tämän hetkisen tilanteen mukaan korkeakoulututkinto on 41% 
väestöstä, mikä on alle OECD-maiden keskiarvon 44% (Pantsu 2019). Tiirolan (2019) mu-
kaan ei ole olemassa yleisesti tiedossa olevaa laskentatapaa, jolla voisi laskea suoraan 
korkeakoulutetun taloudellista vaikutusta rahana vaikkapa bruttokansantuotteeseen. Eh-
käpä joku kansantaloustieteilijä pystyisi antamaan jonkinlaisen suuntaa antavan arvion 
historiadatan perusteella.

Vaikeasti suoraan rahassa mitattavan hyödyn lisäksi Tiirola (2019) näkee korkeakoulutet-
tujen määrän vaikuttavan työelämän muutokseen ja palvelurakenteisiin osaamisen tuot-
tamisen kautta. Osaamisella on vaikutuksensa myös kustannusrakenteen pienenemiseen 
prosessien uusiutumisen ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Toinen näkökulma, miksi 
osaamista halutaan lisätä työelämässä, on sote-alallakin tärkeät asiakaskokemus ja pal-
velujen saavutettavuus, ja näiden kehittäminen.

”Olemme paljon puhuneet ja keskustelleet siitä, että kun valtio panostaa koulutuk-
seen, niin mikä sen tuottavuus itseasiassa on.” (Tiirola, 2019)

Mikrotasolla, eli tässä yhteydessä oppilaitostasolla, on käytetty yleisesti Opetuksenhalli-
tuksen (1998) jo yli kaksikymmentä vuotta vanhaa koulutuksen tuloksellisuuden arvioin-
timallia, joka sisältää myös löyhähkön taloudellisuuden näkökulman. Samoihin aikoihin 
myös Suomen Akatemia (2000) on julkaissut koulutuksen vaikuttavuusohjelman tuloksia. 
Molemmissa julkaisuissa esitellään hieman toisistaan poikkeava arviointimalli, jotka pe-
rustuvat tuloksellisuuden arviointiin tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden 
ulottuvuuksien kautta. Yksinkertaistettu malli on esitetty kuviossa 2.

Alkuperäisten lähteiden mukaan tehokkuuden ulottuvuudella tarkoitetaan tiivistetysti 
opetustoimintaan ja johtamiseen liittyvien indikaattoreiden arviointia. Vaikuttavuudella 
tarkoitetaan oppilas/opiskelijakohtaisia oppimiskäsitykseen liittyviä arviointeja, ja talou-
dellisuudella resurssien kohdentamista. Resurssien kohdentaminen tarkoittaa resurssien 
mahdollisimman tehokasta käyttöä suhteessa käytössä olevaan rahoitusbudjettiin, ja sitä 
voidaan mitata erilaisilla euromääräisillä indikaattoreilla, esimerkiksi opintopisteen hin-

Kuvio 2. Taloudellisuus osana oppilaitoksen tuloksellisuuden arviointia (mukaillen Opetushallitus, 1998; Suo-
men Akatemia, 2000).

TEHOKKUUS VAIKUTTAVUUS
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tana. Koulutusjärjestelmää voidaan toisaalta pitää tuotanto-organisaationa, joka käyt-
tää annetut resurssit opetustoiminnan ja sen vaatimien tukipalveluiden tuottamiseen. 
Toisaalta se on myös julkista palveluntuotantoa, jolla ei ole yksityisen sektorin kaltaista 
kytkentää kysyntään ja sen vaikutuksiin tuloksellisuutta arvioitaessa taloudellisesta nä-
kökulmasta (Opetushallitus, 1998). Taloudellisuudella viitataan tässä kontekstissa kustan-
nustehokkuuteen (henkilöstö, materiaaliset ja rahalliset resurssit) ja tuotantojärjestelmän 
tehokkuuteen (palvelusuoritteiden tekninen tehokkuus).

¹Tekstissä esiintyvät suoritetut AMK-tutkinnot sisältävät myös YAMK-tutkinnot. Yliopistotutkinnot sisältävät 
kandin-, maisterin-, lisensiaatin- ja tohtorin tutkinnot.

Koulutuksen vaikuttavuuden taloudelliset mittarit

Taulukkoon 2 on koostettu erilaisia koulutuksen taloudellisuuden arviointiin liittyviä mit-
tareita makro- ja mikrotasolla.

¹Mikrotason mittarit (Opetushallitus, 1998).

MAKROTASO (valtio)
Paljonko opiskelijan koulutus maksaa yhteiskunnal-
le?
Paljonko on [ammatti]korkeakoulutuksen osuus ra-
hoituksesta valtion vuosittaisessa talousarviossa?

Miten valtion osuus määräytyy eri oppilaitosten ja 
korkeakoulujen kesken?
Miten rahoitusmallin indikaattorit muodostetaan?

Mikä on oppilaitosten alueellinen taloudellinen vai-
kuttavuus?

Paljonko tutkintoja suoritetaan (tulos vs. OKM:n ta-
voite)?

Paljonko tutkintoja suoritetaan (panos/tuotos)?

Mikä on valmistuneen opiskelijan yhteiskunnallinen 
arvo taloudellisesti mitattuna (mikäli pystytään mit-
taamaan)?

MIKROTASO (oppilaitos)1

Miten käytettävissä olevien resurssien määrästä ja 
kohdentamisesta päätetään?
Miten talousarvion laadintaprosessi toteutetaan ja 
miten hyvin talousarvio reagoi toiminnan edellyttä-
miin muutoksiin?
Miten resurssien käyttöä seurataan (panosmittarit)?

Miten tuotettujen koulutuspalveluiden ja muiden 
palveluiden määrää (tuotos- tai suoritemittarit) mi-
tataan?
Millaisia suoritekohtaisia tai muita mittareita ja tun-
nuslukuja käytetään toiminnan taloudellisuuden 
seurannassa ja arvioinnissa?
Millaisia vertailutietoja (valtakunnallisia, alueelli-
sia, oppilaitoskohtaisia, vertailu edelliseen vuoteen 
tms.) käytetään taloudellisuuden arvioinnissa?
Miten hyvin henkilöstö on perillä toiminnan kustan-
nuksista tai kustannusrakenteesta?
Millainen on oppilaitoksen rahoitusrakenne ja mitkä 
tekijät siihen vaikuttavat?

Taulukko 2. Yhteenveto koulutuksen vaikuttavuuden taloudellisista mittareista.
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Erikoistumiskoulutuksien vaikutus ja vaikuttavuus 
– Asiakasymmärrystä etsimässä

Erikoistumiskoulutus voi merkitä opiskelijalle pätevyyttä uuteen tehtävään, opetta-
jalle osaamisen rikastamista sekä työhyvinvointia ja työelämälle palvelun laadun 
varmistamista.

Kysymys koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista voidaan liittää keskus-
teluun jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Uudistuksessa korkeakoulujärjestelmää kan-
nustetaan kehittymään jatkuvan oppimisen alustana ja tuottamaan työelämälähtöisiä, 
monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia esimerkiksi muunto-, täydennys- ja erikoistu-
miskoulutuksina. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020) SOTETIE-hankkeen viidennen 
työpaketin toimenpiteen 5.3 tarkoituksena on selvittää, miten voidaan tunnistaa ja to-
dentaa koulutuksen ja työelämän kohtaaminen sekä koulutuksen hyödyntäminen työ-
elämässä. Varsinkin ammattikorkeakoulujen perustehtävää ajatellen kysymys lienee aina 
ajankohtainen.

Tässä blogissa tarkastelemme, miten toteutimme koulutuksen vaikutuksien ja vaikutta-
vuuden asiakasymmärrystä koskevan selvityksen erikoistumiskoulutuksien näkökulmas-
ta. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien ja työkalujen ke-
hittämisessä hyödynnämme ja sovellamme palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä. 
Palvelumuotoilussa kehittämisen vaiheiden määrät vaihtelevat. Tässä kehittämistyössä 
vaiheita on suunniteltu olevan neljä: kartoittaminen ja ymmärtäminen, ennakoiminen ja 
ideoiminen, mallintaminen ja arvioiminen sekä konseptointi ja vaikuttaminen (ks. Oja-
salo, Koskelo, & Nousiainen, 2015). Näissä vaiheissa toteutuvaa toimintaa on kuvattu 
pelkistetysti kuviossa 1.

Tässä blogissa käsitellään palvelumuotoilun 1. vaiheen etenemistä. Tämän asiakasym-
märrysvaiheen tavoitteena oli hankkia tietoa, miten asiakas kuvaa ja tulkitsee koulutuk-
sen vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja miten hän näkee niitä voitavan arvioida ja mitata. 
Asiakasymmärrystä kartoitettiin eri näkökulmista eli keräsimme aineistoa opiskelijoilta, 
opettajilta ja työelämän edustajilta.

29

Erikoistumiskoulutuksien vaikutus ja vaikuttavuus – Asiakasymmärrystä etsimässä
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Kuvio 1. Kehittämistyön vaiheet ja niissä toteutuva toiminta.

Asiakasymmärrystä 
etsimässä

Tulevaisuutta ja
ideoita tuottamassa

Asiantuntijoiden 
arvioita hakemassa

Työyhteisössä
testaamassa
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Tavoitteena oli hankkia tietoa, miten asiakas kuvaa ja tulkitsee koulutuksen vaiku-
tuksia ja vaikuttavuutta ja miten hän näkee niitä voitavan arvioida ja mitata.

 
Asiakasymmärrystä eri näkökulmista

Asiakasymmärryksen selvittämisvaiheessa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edus-
tajien näkemykset perustuivat haastatteluihin, jotka teimme helmi-huhtikuussa pääkau-
punkiseudulla, Oulun seudulla ja Lapissa. Haastatteluja edelsi hanketoimijoiden paneu-
tuminen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviontiin liittyvään kirjallisuuteen, jonka pohjalta 
laadittiin alustava viitekehys näiden asioiden arvioinnille ja haastatteluteemoille. Viite-
kehystä on käsitelty kahdessa aiemmin julkaistussa artikkelissa, jotka löytyvät SOTETIE-
hankkeen blogi-sivustolla (Kantola, Ranta, Sarja, 2019; Sarja, Kantola, Ranta, 2019).

Haastattelut kohdistettiin kolmeen erikoistumiskoulutukseen, joita olivat Sairaanhoitajan 
vastaanottotoiminnan, Mielenterveys- päihdehoitotyön ja Asiakas- ja palveluohjaus -eri-
koistumiskoulutus. Haastattelun teemoina olivat kiinnostus erikoistumiskoulutukseen, 
koulutuksen vaikutukset ja vaikuttavuus sekä koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuu-
den arviointi. Haastatteluihin osallistui 24 henkilöä. (Ranta, Kantola, Saranki-Rantakokko, 
2020). Kaikilla haastatelluilla ei ollut välitöntä yhteyttä erikoistumiskoulutuksiin, vaan he 
tarkastelivat asioita yleisesti työelämän edustajan näkökulmasta. Toisaalta taas osalla 
haastatelluista oli erittäin vahva yhteys kyseisiin koulutuksiin. He olivat opiskelemassa tai 
suorittaneet erikoistumiskoulutuksen tai heidän työntekijöitään oli osallistunut erikois-
tumiskoulutukseen. Tämä asiantuntemus puolestaan valotti erikoistumiskoulutuksien 
asiakkaiden ”hands on” -kokemusta ja siten syvensi asian ymmärrystä ja vahvisti haastat-
telutuloksien luotettavuutta.

 
Asiakasymmärryksen merkitys

Aineiston mukaan opiskelijoille, opettajille ja työelämän edustajille koulutuksen vaiku-
tukset ja vaikuttavuus merkitsivät erilaisia asioita. Se ilmeni haastateltujen kuvauksista 
sekä heidän esityksistään vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista tai mittaamisista. 
Esimerkiksi erikoistumiskoulutus voi merkitä opiskelijalle pätevyyttä uuteen tehtävään, 
opettajalle osaamisen rikastamista sekä työhyvinvointia ja työelämälle palvelun laadun 
varmistamista. Havaitsimme myös, että koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta oli 
vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi totesimme, että koulutuksien vaikuttavuutta ja vaiku-
tuksia tarkasteltiin koulutuksen kehitysvaiheiden mukaisesti eli koulutuksen suunnitte-
luvaiheessa, koulutuksen toteutuessa ja koulutuksen jälkeen. (Ranta, Kantola, Saranki-
Rantakokko, 2020)

Eri tahojen osallistumisella koulutuksen vaikutuksien ja vaikuttavuuden ymmärryksen ja 
merkityksen luomiseen voidaan nähdä laajoja vaikutuksia. Sen voidaan ajatella paranta-
van koulutuksen ja osaamistaan vahvistavien yksilöiden keskusteluyhteyttä sekä avaavan 
koulutuksen ja työelämän välistä rajapintaa. Keskustelulla koulutuksen vaikuttavuudesta 
voidaan laajentaa myös yhteistä näkemystä oppimisen laajentumisesta koulujen ulko-
puolelle. Vuoropuhelun voidaan katsoa myös lisäävän koulutuksen tarkoituksenmukai-
suutta ja tarvelähtöisyyttä.
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Erikoistumiskoulutuksien vaikutus ja vaikuttavuus – Asiakasymmärrystä etsimässä

1.6.2020

Keskustelulla koulutuksen vaikuttavuudesta voidaan laajentaa myös yhteistä nä-
kemystä oppimisen laajentumisesta koulujen ulkopuolelle. Vuoropuhelun voidaan 
katsoa myös lisäävän koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja tarvelähtöisyyttä.

Esimerkiksi OECD suosittelee, että Suomi monipuolistaisi aikuiskoulutuksen tarjontaa ja 
lisäisi sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. OECD:n mukaan suomalainen koulutusjär-
jestelmä ei vastaa lisä- tai uudelleenkoulutuksen tarpeisiin parhaalla mahdollisella ta-
valla. Järjestelmä ei myöskään ohjaa koulutusta tai kannusteita niitä eniten tarvitseville. 
Osaaminen kasautuu voimakkaasti, ja koulutusta eniten tarvitsevia on vaikea tavoittaa. 
Osaamiskuilu syvenee työuran aikana: Suomessa erot aikuiskoulutukseen osallistumises-
sa ovat OECD-maiden suurimpia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö & Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2020.)

Asiakasymmärryksestä keräämämme aineisto luo pohjan kehittämistyömme seuraavil-
le vaiheille. Jatkamme käyttäjälähtöistä otetta ja tuotamme seuraavaksi ideoita ja en-
nakoimme sekä kuulemme asiantuntijoita koulutusten vaikutuksien ja vaikuttavuuden 
arvioinnin toteutuksista. Kiintoisaa on nähdä, miten eri tahojen edustajat osallistuvat ja 
tuottavat ideoitaan näistä asioista ja millaisia ajatuksia heillä on omista rooleistaan ja 
tehtävistään koulutusten vaikutusten ja vaikuttavuuden tietoisuuden vahvistamisessa. 
Odotamme siis tuoreita ajatuksia ja innokasta keskustelua.
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Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien 
vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Lapin amk järjesti toukokuun lopussa kaksi verkkotyöpajaa, joissa käsiteltiin koulutuk-
sen vaikutusta ja vaikuttavuutta. Työpajat oli suunniteltu yhdessä Laurean SOTETIE ja 
SotePeda -hankkeiden toimijoiden kanssa. Lapissa arvioinnin kohteena oli Sairaanhoita-
jan vastaanottotoiminta -erikoiskoulutus. Aiemmin tässä hankkeessa on selvinnyt, että 
koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus merkitsevät opiskelijoille, opettajille ja työelämän 
edustajille erilaisia asioita ja että vaikutuksia ja vaikuttavuutta on vaikea erottaa toisis-
taan. Näitä kahta asiaa voidaan tarkastella koulutuksen eri vaiheissa aina suunnittelusta 
koulutuksen jälkeiseen aikaan asti. (Ranta, Kantola, Saranki-Rantakokko 2020; Saranki-
Rantakokko, Kantola, Ranta 2020.)

Lapissa kevään työpajoihin kutsuttiin osallistujia, joilla oli kokemus ja yhteys Sairaan-
hoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutukseen joko opiskelijana, opettajana tai 
työelämän edustajana eli esimiehenä tai mentorina. Ryhmä oli pieni, vain 6-7 henkilöä, 
mutta asiantunteva. Verkkotyöpajoja fasilitoi SotePeda-hankkeen edustaja(t).

ERKO-koulutuksen ideaalimalli arvioinnin selkiyttämiseksi

Toukokuun 25. päivänä työpajan osallistujien mukaan erikoistumiskoulutuksen suunnit-
telu pitäisi käynnistyä työelämässä todettujen osaamistarpeiden perusteella ja suunnitel-
ma rakentaa yhdessä työelämän edustajien kanssa. Suunniteltavat sisällöt tulisi kiinnittyä 
käytäntöön ja tuottaa opiskelijalle uutta osaamista. Koulutuksen haluttiin tukevan or-
ganisaation asiakasprosesseja ja vahvistavan näyttöön perustuvaa toimintaa. Opiskelijat 
odottivat ERKO-koulutuksen edistävän hänen urapolkuaan ja tuottavan hänelle tunnus-
tusta ja arvostusta työyhteisöissä. Koulutusta pidettiin onnistuneena, kun siinä hyödyn-
nettiin asiantuntijoita, tuettiin opiskelijoiden verkostoitumista ja koulutuksessa käytettiin 
verkkojärjestelmiä, jotka oli helppo omaksua. Tätä pohjalta työpajassa tuotettiin seuraa-
vanlainen ideaalimalli (kuvio 1), joka sisälsi koulutuksen vaikutuksien ja vaikuttavuuden 
merkityksiä ja niihin yhteydessä olevia asioita:
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Kuvio 1. Työpajan keskusteluista tiivistetty ideaalimalli.

Työyhteisö

Työyhteisö tekee vahvaa yhteis-
työtä koulutusorganisaatioiden 
kanssa

Työyhteisö kertoo omat kehit-
tämistarpeensa ja koulutukselle 
esitettävät toiveet: sisällöt, ai-
heet...

Hyvien käytänteiden avoin vies-
timinen ja jakaminen

Opiskelijalle on nimetty mentori, 
joka huoehtii opiskelijan tuke-
misesta ja ohjaamisesta koko 
opintojen ajan (lääkäri, kokenut 
hoitaja)

Opiskelija

Jatkuvan oppimisen mahdollis-
tuminen - Asiantuntijuus & Työ-
hyvinvointi +

Opiskelijan rooli työyhteisön ke-
hittämisessä kasvaa

Opiskelijoille tarjotaan kattava 
perehdytys teknologisiin sovel-
luksiin ja yhteisöllisen työsken-
telyn toimintaperiaatteisiin

Työnantaja osallistuu koulutuk-
sen kustannuksiin ja allokoi tar-
vittavan työajan

Koulutusorganisaatio

Koulutusorganisaatio edistää 
aktiivisesti yhteistyötä työelä-
män kanssa. Koulu toimii yhteis-
työn koordinaattorina ja ylläpi-
täjänä.

Koulutusorganisaatiolla on 
käytössä monipuoliset mah-
dollisuudet yhteisölliseen työs-
kentelyyn ajasta ja paikasta riip-
pumatta

Opettajalla on vahva kliiininen 
osaaminen ja tietotaito, jonka 
avulla hän kykenee välittämään 
viimeisimät tiedot opiskelijalle
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Keskusteluista kiteytetyn ideaalimallin mukaan on tärkeänä, että erikoistumiskoulutuk-
sessa korostuu työyhteisön ja koulutusorganisaation yhteistyö ja vuoropuhelu sekä kou-
lutuksen järjestäjän rooli yhteyden ylläpidossa. Koulutuksessa opiskelija saa asiantunte-
vaa ohjausta sekä tukea työyhteisönsä mentorilta. Työyhteisö tukee yksilön ja yhteisön 
osaamisen kehittämistä osallistumalla koulutuksen kustannuksiin ja myöntämällä siihen 
työaikaa. Opiskelijoiden verkostoituminen edellyttää tilaisuuksien järjestämistä opiske-
lijoiden keskinäiselle kanssakäymiselle sekä toistensa työhön tutustumiselle. Verkostoi-
tuminen tukee hyvien käytänteiden jakamista. Verkkojärjestelmien helppokäyttöisyys 
käsittää oppimisympäristön opittavuuden, ryhmätyökalujen toimivuuden ja verkkoto-
teutuksien saatavuuden.

Koulutuksen arvioinnin kohteet ja menetelmät sekä toimijoiden roolit arvioinnissa

Ideaalimallin kehittämisen jälkeisessä toukokuun 29. päivän työpajassa ryhmän tehtä-
vänä oli määritellä koulutuksen vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnin kohteet ja 
menetelmät sekä roolit arvioinnissa. Keskustelu tiivistettiin sanomiksi, jotka kiinnitettiin 
matriisiin sanojan (opiskelija, opettaja, työelämän edustaja ja koulutusprosessiin sijoit-
tumisen (ennen koulutusta, koulutuksen aikana, koulutuksen jälkeen) mukaisesti. Lisäksi 
keskustelusta tehtiin muistiinpanoja ja kirjattiin autenttisia puheenvuoroja.

Tulosten mukaan ennen koulutusta opiskelijat arvioivat koulutuksen vaikutuksia ja vai-
kuttavuutta tulevan asiantuntijuuden käytettävyyden ja osaamisensa suuntaamisen va-
lossa. He loivat visionsa koulutuksesta markkinoinnin, kiinnostavuuden ja hakijamäärien 
perusteella. Koulutuksen aikana opiskelijat seurasivat koulutuksen laatua ja oman työ-
motivaationsa kehittymistä. He kiinnittivät huomiota, miten koulutuksen sisällöt vas-
tasivat heidän tarpeisiinsa ja antoivat palautetta koulutuksen järjestäjille suullisesti tai 
vastaamalla palautekyselyihin. Koulutuksen päätyttyä opiskelijat tarkastelivat uutta osaa-
mistaan ja totesivat sen tuottaneen rohkeutta ja muutoksia työnkuvaansa. He arvioivat 
koulutuksen vaikuttaneen työotteeseensa ja -toimintaansa. He odottivat myös työyh-
teisöjensä tunnistavan ja arvostavan tätä kehitystä. Opiskelijoiden yhteys koulutukseen 
säilyi koulutuksen päätyttyä opiskelijoiden välisissä kanssakäymisissä.

” Työnkuva on muuttunut monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi”

”Kliininen osaaminen on vahvistunut ja rohkeus on kasvanut”

”Oma osaaminen on vahvistunut ja monipuolistunut.”

Työyhteisöissä tarvittava asiantuntijuus määriteltiin tulevaisuuden ennakoinnin ja toi-
minnan suunnittelun pohjalta. Tavoitteena ja vaikuttavuuden arvioinnin kohteena en-
nen koulutusta oli käytännön työhön osuvan asiantuntijuuden vahvistaminen. Koulutus-
ta arvioitiin osaamistarpeiden perusteella, joiden taustalla olivat mm. tehtävänsiirrot ja 
asiakaspalaute. Siten osaamisen johtaminen nähtiin yhdistyvän käytännön toimintaan. 
Koulutuksen aikana odotettiin opiskelijan paitsi kehittyvän oman työn hallinnassa myös 
luovan uusia visioita. Niitä käsiteltiin kehityskeskusteluissa ja arvioitiin asiakaspalautteis-
ta. Koulutuksen jälkeen koulutuksen vaikutukset ja vaikuttavuus katsottiin ilmenevän uu-
sien tehtävien haltuunottoissa, hoitoprosessien sujumisissa ja asiakkaiden palautteissa. 
Hankittua osaamista seurattiin ja arvioitiin asiakaspalautteista, työntekijän osaamises-
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ta, kehityskeskusteluista, toimenkuvista sekä mittareista, jotka kuvasivat sairaanhoitajan 
vastaanotolla käyneiden asiakkaiden ja konsultaatioiden määriä.

”Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto lyhentää jonoja ja potilaiden läpimeno-
aika lyhenee.”

”Sairaanhoitajien asiantuntemus tulee laajemmin ja monipuolisemmin käyttöön 
tehtäväsiirtojen kautta”

”Osaamisen johtaminen tulee konkreettisemmin osaksi arkea”

”On pystytty rakentamaan kunnollinen ja toimiva hoitajan vastaanotto ja infopiste.” 
”Tulevaisuudessa toiveena ja haluna on vieläkin paremmin pystyä suunnittelemaan 
hoitajavastaanoton käyttö ja toiminnot.”

” COVID-kriisi on osoittanut jalkauttamisen toimivaksi ja on kyetty lisäämään re-
sursseja etulinjan työhön tämän osaamisen avulla.”

Työpajan tulosten mukaan koulutuksen järjestäjän tavoitteena ja vaikututtavuuden pe-
rustana ennen koulutusta oli koulutuksen yhteissuunnittelu ja verkostojen rakentuminen 
työelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeää oli luoda ymmärrys opiskelijoiden ja 
työelämän tarpeista. Koulutussuunnitteluvaiheen onnistumista arvioitiin hakijamääris-
tä mutta myös opiskelijoiden tai työelämän palautteista. Koulutuksen aikana arvioinnin 
kohteena oli opiskelijoiden ymmärryksen ja osaamisen lisääntyminen. Niitä seurattiin 
oppimistehtävistä ja opiskelijoiden keskinäisten yhteyksien syntymisistä. Koulutuksen 
tarvetta ja osuvuutta mitattiin myös hyväksilukujen ja palautekyselyjen ja -keskustelu-
jen avulla. Koulutuksen jälkeen vaikuttavuus ilmeni kouluttajaverkoston kehittymisenä 
ja koulutuksen aluevaikuttavuutena. Kouluttajat arvioivat myös jatkuvan oppimisen tar-
vetta ERKO-koulutuksen osalta sekä oman osaamisensa kehittymistä ja toimenkuviensa 
muutoksia.

”On saatu aikaan monipuolista keskustelua ja vastauksia opetuksen sisältöihin ja 
toteutustapoihin liittyen.”

”Osaaminen ERKOjen tuottamiseen on kasvanut.”

ERKO-koulutuksesta hankitun osaamisen käyttöönottoa pidettiin tärkeänä ja keskustelua 
koulutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta hyödyllisenä. Koulutuksen arviointiproses-
sin kuvaaminen ja selkiyttäminen nähtiin käytäntöä palvelevaksi ja katsottiin, että roo-
litusten ja vastuiden kautta asia etenee koordinoidusti ja hallitusti. Työpajat toteutuivat 
SOTETIE ja SotePeda -hankkeiden luontevana yhteistyönä ja edistivät molempien hank-
keiden tavoitteiden saavuttamista.
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Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointia jo koulutuksen 
suunnitteluvaiheessa

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvien työkalujen ja menetelmi-
en kehittäminen monitoimijaisissa työpajoissa käynnistyi keväällä 2020 SOTETIE-hank-
keessa (Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta). Vaikka Korona-tilanne 
toikin muutoksia yhteiskehittämisen toteuttamiselle, yhdessä kehittämisen työpajojen 
muutos digitaalisiksi onnistui ja niin osallistujat kuin toteuttajatkin oppivat työpajois-
sa paljon. Ennen näitä työpajoja olimme kuvanneet hankkeessa nykytilan teoreettisen 
viitekehyksen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta (kts. 
Kantola ym. 2019; Sarja ym. 2019) ja kartoittaneet asiakasymmärrystä haastattelemalla 
erikoistumiskoulutusten opettajia ja opiskelijoita sekä työelämän edustajia (kts. Saranki-
Rantakokko ym. 2020; Ranta ym. 2020). Olimme myös ideoineet työpajoissa koulutuksen 
vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin ideaalitilaa (kts. Ranta & Kantola 2020). Näiden 
vaiheiden tulokset ja tuotokset toimivat pohjana konkreettisten arvioinnin työvälineiden 
kehittämisen työpajoissa syksyllä 2020 (kuvio 1).

Jo kevään 2020 kehittämispajoissa tarkasteltiin kehittämistä yhden tietyn erikoistumis-
koulutuksen alueellisena kehittämisenä (kts. Saranki-Rantakokko 2020) ja kolmen eri eri-
koistumiskoulutuksen kehittämisenä kansallisesta näkökulmasta (kolme eri erikoistumis-
koulutusta ja eri alueiden toimijoita mukana kehittämistyössä). Näin saatiin kokemuksia 
siitä, oliko merkitystä sillä, miten laajasti ja miten monialaisesti toimijoita osallistetaan 
kehittämistyöhön. Molemmissa tarkasteluissa otettiin huomioon koulutuksen arvioin-
tiin osallistuvien toimijoiden näkökulmat; opiskelija, koulutusorganisaatio ja työyhteisö 
sekä tukijapalvelu kehittämistyön aikana esiin nousseena toimijana. Lisäksi vaikutuksen 
ja vaikuttavuuden arviointia ja siihen liittyviä menetelmiä tarkasteltiin aikajanalla: ennen 
koulutusta, koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen.

Tässä blogikirjoituksessa kuvataan kansallinen näkökulma kehittämistyölle ennen kou-
lutusta-vaiheesta, jonka kehittämistä toteutettiin kolmessa erillisessä pajassa. Vaiheen 
I työpajassa (keväällä 2020) työpajaan osallistujat kuvasivat arvioinnin kohteita, rooleja 
ja menetelmiä ideoivasta työpajasta. Tässä työpajassa oli osallistujina erikoistumiskou-
lutuksen opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Seuraavassa vaiheessa (vaihe II, 
syksy 2020) työpajan osallistujina erikoistumiskoulutuksen opettajat ja opiskelijat kehit-
tivät menetelmiä ja työvälineitä koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. 
Vaiheessa III (syksy 2020) työyhteisön lähiesimiehet ideoivat toimintatapoja ja menetel-
miä käytäntöön.

Kuvio 1. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämisen vaiheet.
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Yhteisideoinnilla työelämän ja opiskelijan tarpeeseen vastaavaa koulutusta (vaihe I)

Koulutusorganisaation kannalta vaikuttavuuden arvioinnissa nähtiin tärkeänä saada ym-
märrys työelämän tarpeista. Tämän kartoituksen tulisi olla jatkuvaa ja säännöllistä. Jo tä-
hän kartoitusvaiheeseen koettiin kuuluvan myös koulutuksen arvioinnin pohtiminen. Tar-
peen kartoittamisen jälkeen koulutusorganisaation tarvitsee tarkastella omaa osaamista 
koulutuksen tarjoamiseen sekä sitä, miten nopeasti tähän tarpeeseen voidaan vastata. 
Myös vuoropuhelu koulutuksen rahoittajan kanssa on tärkeää, erityisesti koulutuksen 
suunnitteluvaiheessa. Tämä mahdollistaa seurannan suunnittelun koulutuksen hyödyistä 
myös rahoittajan näkökulmasta (kuvio 2).

Vuoropuhelu työelämän kanssa kuuluu myös koulutuksen suunnitteluvaiheeseen. Työ-
yhteisön tehtäväksi nähtiin omat kartoitukset työyhteisön osaamisen kehittämisen tar-
peesta sekä se, että työntekijän on mahdollista osallistua koulutukseen ja että häntä tu-
etaan siinä. Ehdotuksena tähän tuotiin esiin toimintasuunnitelman luominen osaamisen 
kehittämisestä ja työntekijöiden osaamiskartoitukset osana sitä. Työyhteisön tulisi myös 
pohtia koulutuksen vaikutuksen tunnistamista työyhteisössä ja erikoisosaamisen palkit-
semista tai huomioimista jo ennen koulutusta.

Työntekijän tulisi olla aktiivinen koulutukseen hakiessaan. Hänellä tulisi olla ymmärrys 
omasta osaamisestaan ja osaamisvajeestaan suorittaa työtehtäviä. Koulutustarjontaa tu-
lisi tarkastella työntekijän osaamisvajeen näkökulmasta sekä suunnitella koulutukseen 
liittyviä tavoitteita ja niiden seurantaa. Työntekijän on koulutukseen hakeutuessaan 
tärkeä myös tuoda esille oma urasuunnitelma ja tarpeet, joihin koulutuksen odotetaan 
vastaavan. Koulutusorganisaatio pystyy tällöin ottamaan huomioon hakijoiden erilaiset 
lähtökohdat, tarpeet, koulutuksen hyödyntämisen suunnitelmat sekä tunnistamaan työ-
kokemuksen ja aikaisemman osaamisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tä-
män tiedon saanti mahdollistuu koulutusorganisaation tekemällä kyselyllä koulutukseen 
hakijoille.

Kuvio 2. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, menetelmät ja välineet, roolit. Vaiheen 
I työpajan tuloksia.
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Ratkaisuja koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin (vaihe II)

Kehittäminen jatkui syksyllä 2020 erikoistumiskoulutuksen opiskelijaryhmän ja heidän 
opettajien kanssa. Työpajaan valittiin aiemman kehittämistyön vaiheen I tuloksista (kuvio 
2) kolme konkreettista arvioinnin kohdetta, joihin lähdettiin työstämään mittaria tai arvi-
oinnin tapaa pienryhmissä. Työstämisessä hyödynnettiin Tykkyläisen (2020) kehittämää 
Vaikutusten arviointi -kanvaasia.

Tästä koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi ennen koulutusta -vaihees-
ta valikoituvat seuraavat kolme teemaa kehittämisen kohteiksi. 1. teema oli työnteki-
jän osaamisen ja koulutustarpeen arviointi, jolla tavoiteltiin työkalua koulutuksen vai-
kutuksen ja vaikuttavuuden arvioitiin tukemaan työntekijän osaamisen kehittymistä ja 
vahvistumista työkuvan vaatimissa tehtävissä. 2. teema liittyi koulutuksen työyhteisöön 
tuoman hyödyn arviointiin. Tämän työkalun/toiminnon avulla voitaisiin tavoitella työn-
tekijän käymän koulutuksen tunnistamista ja tunnustamista työyhteisölle tarpeellisena 
sekä saada osaaminen koko työyhteisön käyttöön. 3. teemana työpajaan valittiin ke-
hitettäväksi ratkaisua, jolla koulutusorganisaatiot ja työelämä tunnistavat ja ennakoivat 
koulutustarpeita. Tällä ratkaisulla tavoiteltaisiin vuoropuhelua koulutustarpeesta nyt ja 
tulevaisuudessa koulutusorganisaatioiden ja työelämän välillä.

Työpajojen tuloksina syntyivät koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin 
ehdotetut kolme työkalua/toimintoa, joihin lähdettiin tuomaan työelämän näkökulmaa 
työyhteisön lähiesimiesten työpajassa.

Konkreettisia toimia ja työkaluja työyhteisöjen osaamisen arviointiin (vaihe III)

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijaryhmän tuotokset (vaihe II) olivat siis pohjana työyh-
teisön työpajassa, jossa työyhteisön lähiesimiehet tarkastelivat työyhteisön osaamisen 
arviointia ja koulutustarvetta kahden teeman kautta: 1) Työyhteisön tehtäväkuvat ja nii-
hin tarvittava osaaminen sekä 2) Työntekijän osaamisen/ kouluttautumistarpeen arviointi 
osana kehityskeskustelua. Koulutusorganisaation ja työyhteisön vuoropuheluun kehite-
tyn ratkaisun kehittäminen päädyttiin jättämään myöhempiin työpajoihin, sillä myös työ-
yhteisön toiveet kehityskohteista huomioitiin tässä työpajassa.

Aiemman vaiheen II työpajassa tulleiden kokemusten perusteella työyhteisön toiminnan 
ja tehtäväkuvien perustaksi työyhteisössä koettiin, että osaamisen arvioinnin pohjana 
tuli olla tietoisuus työyhteisön ja organisaation arvoista. Tehtäväkuvien määrittely am-
mateittain ja niihin vaadittavan osaamisen määrittely koetiin tärkeäksi. Osaamisvaati-
musten kartoittaminen, nyt ja tulevaisuusorientoituneesti, tuli määrittää tietyn henkilön 
tehtäväksi ja kartoituksen tuli olla systemaattista. Jotta koulutukseen osallistuminen olisi 
työyhteisössä mahdollista, tuli koulutusresurssit olla tiedossa, jotta koulutusten sisällöt ja 
määrät olisi mahdollista suhteuttaa budjettiin (kuvio 3).

Työyhteisön työpajan (vaihe III) tarkoituksena oli tuottaa työelämään koulutuksen vai-
kutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin konkreettisia keinoja. Työpajassa kahden ryhmän 
lähiesimiehet kuvasivat tehtävänkuvaan vaadittavan osaamisen arvioimisen kiinnittyvän 
kehityskeskusteluihin, joita tulisi toteuttaa kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. 
Ylimmän johdon tehtävänä nähtiin työyhteisön osaamisen määrittäminen suhteessa toi-
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minnan tarpeisiin ja tavoitteisiin, sekä arviointi työn vaativuudesta ja henkilöstön vah-
vuuksista työn toteuttamiseen. Tavoitteiden toteutumisen, tuloksellisuuden ja taloudel-
lisuuden arviointi ovat työpajan tulosten mukaan osa työyhteisön osaamisen arviointia. 
Osaamisen kehittymisen, koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin koettiin 
olevan myös osa jatkuvaa arviointia palveluista ja niiden tuottamisesta esimerkiksi osa-
na tyytyväisyyskyselyitä asiakkaille/potilaille sekä kartoituksia resursseista ja osaamisesta 
henkilökunnalle.

Lähiesimiehen ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa kartoitetaan jokaisen työn-
tekijän osaaminen, tarpeet ja vahvuudet/heikkoudet. Kartoitus koostuu työntekijän it-
searvioinnista, esimiehen havainnoinneista sekä saaduista palautteista. Koulutustarpeen 
arvioinnissa tulee tunnistaa myös työyhteisössä vaadittava erityisosaaminen ja työympä-
ristön fyysiset piirteet. Käydyn koulutuksen jälkeen tulee arvioida sen tuomaa muutosta 
työntekijän osaamiseen sekä hänen vahvuuksiinsa ja heikkouksiinsa.

Koulutustarpeen ja osaamisen arvioinnit työntekijän ja työyhteisön kehittymisessä

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvän kehittämistyön työpajo-
jen tulokset osoittivat, että työyhteisön koulutustarvetta arvioidessa on tärkeää arvioida 
säännöllisesti osaamisen muutostarvetta ja muutoksen tuomaa osaamisvajetta. Kehitys-
työn aikana nousi selkeästi esille työntekijän ja esimiehen välisen vuoropuhelun tärkeys, 
koulutukseen osallistumisen arvostus sekä esimieheltä saadun tuen merkitys koulutuk-
seen hakeutumisen aikana.

Kehityskeskusteluissa osaamisen arviointi ja osaamisvajeen tunnistaminen ovat keskiös-
sä. On tärkeää myös tarkastella systemaattisesti tehtävienkuvien muutoksia työn muut-
tuessa ja vastata niihin henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja palveluiden vas-
taamiseksi asiakkaiden tarpeisiin.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.
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Kuvio 3. Kiteytys työntekijän ja työyhteisön osaamisen arvioinnista koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja kou-
lutuksen vaikutuksen arvioimiseksi työpajoissa. Vaiheiden II ja III työpajojen tuloksia.
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32 Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen jäl-
keen

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuu-
den arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoitukselle ennen koulutus-
ta-vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen 
jälkeiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioin-
nin työkalujen ja menetelmien kehittämistä (kuvio 1). Blogikirjoitus keskittyy kevään 2020 
ja syksyn 2020 pidettyihin työpajoihin, joissa ensimmäisessä työpajassa ideoitiin yhdessä 
erikoistumiskoulutuksen opettajien ja opiskelijoiden sekä työelämän edustajien kanssa 
koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kohteet, roolit, menetelmät ja välineet (kevät 
2020, vaihe I). Kehitystyötä jatkettiin erikoistumiskoulutuksen opettajien ja opiskelijoiden 
kanssa kuvaamalla konkreettisia toimia ja välineitä arvioinnille työpajassa syksyllä 2020 
(vaihe II). Kehitystyön kolmannessa työpajassa kuvatut arviointimenetelmät vietiin osaksi 
työyhteisön käytäntöjä työyhteisön lähiesimiehille toteutetussa työpajassa (vaihe III).

Yhteisideoinnilla työelämää ja opiskelijaa kehittävää koulutusta (vaihe I)

Mitä sitten pitäisi arvioida koulutuksen jälkeen? Kevään 2020 työpajassa ideoitiin, että 
koulutuksen arvioinnin tulisi kohdentua koulutuksen jälkeisenä aikana koulutukseen 
osallistujan, opiskelijan näkökulmasta siihen, mikä vaikutus koulutuksella on osallistujan 
oman osaamisen kehittymiseen sekä millaista vaikuttavuutta se tuo itse työhön (kuvio 
2). Työpajassa tuli esille myös se, että osallistuminen esimerkiksi erikoistumiskoulutuksiin 
tulee huomioida myöhemmin, jos koulutuksen käynyt hakee muihin opintoihin (esimerk-
kinä tutkintoon johtavat YAMK-opinnot). Lisäksi pohdittiin sitä, että koulutukseen osal-
listujien osaamisen kehittyminen voisi olla arvokasta saada tietoon oman työyhteisön 
lisäksi koko organisaatiossa ja myös alueellisesti.

Työyhteisön näkökulmasta arvioinnin kohteiksi ideoitiin koulutuksen tuomia muutoksia 
työyhteisön toimintaan ja käytänteisiin. Lisäksi tarvetta arvioinnille koettiin olevan kou-
lutuksen hyödynnettävyydelle ja koulutuksen todelliselle vastaavuudelle työelämän tar-
peisiin. Tätä voitaisiin edistää siten, että aiemmin koulutukseen osallistuneet opiskelijat ja 
työelämä olisivat uuden koulutuksen suunnittelussa mukana yhteistyössä koulutusorga-
nisaation kanssa. Nämä monialaiset verkostot koettiin tukevan myös koulutusorganisaa-
tioiden koulutusten suunnittelua. Koulutusorganisaatioilta toivottiin myös koulutuksen 
aikaisia mediatiedotteita ja artikkeleita kouluttajilta sekä koulutukseen osallistuneiden 
muutos- ja kehitystarinoita koulutuksen vaikuttavuuden näkyvyyden lisäämiseksi. Näiden 
avulla lisättäisiin sekä alueen että koulutuksen kehittymistä.

Kuvio 1. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämisen vaiheet.
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Välineitä ja työkaluja koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin koulutuk-
sen jälkeen (vaihe II)

Ideointi-työpajan aineisto (vaihe I) oli pohjana kehittämistyöpajoissa, jotka jatkuivat syk-
syllä 2020 erikoistumiskoulutuksen opiskelijaryhmän ja heitä opettajien kanssa (vaihe 
II). Työpajoihin valittiin aiemman kehittämistyön tuloksista (kuvio 2) kaksi konkreettista 
koulutuksen vaikutuksen arvioinnin kohdetta, joihin lähdettiin työstämään mittaria tai 
arvioinnin tapaa pienryhmissä Vaikutusten arviointi -kanvaasia hyödyntäen (Tykkyläinen 
2020).

Tästä koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin koulutuksen jälkeen-vai-
heesta valikoituvat seuraavat kaksi teemaa kehittämisen kohteiksi: 1. Koulutuksesta saa-
dun osaaminen vaikutus työn tekemiseen, jonka tavoitteena on työntekijän osaamisen 
kehittymisen osoittaminen, huomioiminen ja näkyväksi tekeminen työyhteisössä sekä 2. 
Koulutuksen tuoman muutoksen työyhteisön toimintaan osoittaminen tavoitteena näin 
osoittaa myös muutos palvelun tuottamiseen.

Työpajojen tuloksina syntyi koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin kaksi 
ehdotettua työkalua/toimintoa, joihin lähdettiin tuomaan työelämän näkökulmaa työyh-
teisön lähiesimiesten työpajassa (vaihe III).

Kuvio 2. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi koulutuksen jälkeen. Vaiheen I työpajan tuloksia.
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Koulutuksella vaikuttavuutta työyhteisön toimintaan ja asiakkaan saamaan palveluun 
(vaihe III)

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijaryhmän ja opettajien työpajan tuotokset olivat siis 
pohjana työyhteisön työpajassa, jossa työyhteisön lähiesimiehet tarkastelivat koulutuk-
sesta saadun osaamisen vaikutusta ja vaikuttavuutta työyhteisön tuottamaan palveluun.

Tässä aiemmassa työpajassa (vaihe II) esille tulleiden kokemusten perusteella koulutuk-
sen vaikutus näkyy työntekijän, koulutukseen osallistujan osaamisen lisääntymisenä, joka 
on tärkeä arvioinnin kohde sekä koulutukseen osallistujalle, koulutusorganisaatiolle että 
työyhteisölle. Koulutuksen kautta työntekijän asiantuntijuus lisääntyy, työ tehostuu ja 
nopeutuu sekä palvelun laatu paranee (kuvio 3). Koulutuksen koettiin tuovan rohkeut-
ta käyttää tietoa ja työnhallinnan vahvistumista. Työntekijän näkökulmasta koulutuksen 
aikaansaamina muutoksina toivottiin muutoksia työnkuvissa, palkkauksessa tai henki-
lökohtaisena palkanlisänä työyhteisössä. Lisäksi koulutuksen vaikutusta voisi arvioida 
tekemällä seurantaa koulutukseen osallistuneen luvalla muun muassa päivittäisen toi-
minnan arvioinnilla, esimerkkinä asiakasmäärien tai konsultointeihin tulleet muutokset. 
Myös asiakaspalautteessa voitaisiin huomioida kysymykset henkilökunnan osaamisesta.

Koulutukseen osallistujan näkökulmasta koulutuksen vaikutus näkyy tiedon hyödyntämi-
senä omassa työssä, mutta myös tiedon jakamisena muille työntekijöille työyhteisössä. 
Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi voisi näkyä työyhteisön toiminnan muutoksen ar-
viointina. Voitaisiin esimerkiksi arvioida, onko käydyllä koulutuksella ja siitä saadun tie-
don jakamisella ollut vaikutusta työyhteisön toimintaan, esimerkiksi potilasvahinkoihin 
tai henkilökunnan työhyvinvointiin (poissaolot, työhyvinvointikartoitukset). Osaamisen 
lisääntymisen arvioinnin mahdollisuuksia ovat myös muun muassa hoitamiseen liittyvi-
en toimintojen arvioimiset, esimerkkeinä työpajassa tuotiin esiin haavojen paranemisen 
seuranta tai esiintyvyys ja seuranta näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisestä työssä. 
Koulutuksen tuoma vaikuttavuus voi tuottaa myös laajempaa ymmärrystä oman työ-
yhteisön toiminnan merkityksestä palvelujärjestelmässä, tuloksellisuutta toiminnassa ja 
palvelun laadun paranemista. Näitä voisi mitata muun muassa asiakastyytyväisyysmitta-
rin osana.

Työyhteisön työpajan (vaihe III) tarkoituksena oli tuottaa työelämään koulutuksen vai-
kutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin konkreettisia keinoja ja toimintoja. Työpajassa 
työyhteisön lähiesimiehet kuvasivat, että koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tulisi 
kohdentua sekä työntekijän että työyhteisön toiminnan osaksi.

Työntekijän saaman osaamisen hyödyntämistä tulisi arvioida, esimerkiksi koulutukseen 
osallistuneen itsearviointina. Myös työn tehokkuutta arvioimalla, kuten asiakasmäärien 
lisääntyminen tai konsultaatioiden väheneminen, voitaisiin arvioida osaamisen kehitty-
misen vaikutuksia sekä koulutuksesta saadun tiedon hyödyntämistä. Nämä voisivat olla 
osa esimerkiksi työhyvinvointikyselyä ja/tai palveluiden tuottamiseen liittyviä seurantoja. 
(kuvio 3).
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Kuvio 3. Kiteytys koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista osana työyhteisön toimintaa. Vaiheiden II ja III työ-
pajojen tuloksia.

Työyhteisön toimintaan kohdentuvia vaikutuksia tulisi tarkastella henkilökunnan osaa-
misen kehittymisen arvioimisena. Henkilöstön osaamisen hyödyntämisessä voidaan tar-
kastella myös poissaoloja ja työturvallisuuteen liittyviä mittareita (esimerkiksi ergono-
miakoulutuksen jälkeen). Lisäksi vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä tarkastelemalla 
muutoksia asiakaspalautteessa palvelun laadusta ja henkilökunnan osaamisesta.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointia työelämän arjessa

Tämä hankkeessa tehty kehittämistyö yhdessä työelämän, erikoistumiskoulutusten 
opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden edustajien kanssa osoitti, että koulutukses-
ta saadun osaamisen vaikuttavuuden arviointi voi olla moninaista ja se on mahdollista 
sisällyttää osaksi jo olemassa olevaa toimintaa pieninkin toimenpitein. Koulutuksen vai-
kuttavuuden arvioinnin sisällyttämisessä osaksi organisaation ja työyhteisöjen toimintaa 
on hyvä lähteä tarkastelemaan organisaatiossa jo käytössä olevia mittareita ja seuranta-
toimintoja sekä pohtia, miten vaikuttavuuden arviointi sisältyisi niiden osaksi.

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvä kehitystyö osoitti myös 
sen, että vaikuttavuutta olisi hyvä tarkastella sekä koulutukseen osallistujan, että koko 
työyhteisön henkilökunnan osaamisen kehittymisen näkökulmasta. Tämän lisäksi koulu-
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tuksen vaikuttavuutta on tärkeä arvioida asiakkaan saaman palvelukokemuksen kautta 
sekä mahdollisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia palvelun tehokkuuteen ja tuottavuu-
teen.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Kirjoittajat:

Liisa Ranta, TtM, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Tarja Kantola, FT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Ranta, L. & Kantola, T. 2020. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointi alkavat 
koulutuksen suunnitteluvaiheessa. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.
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33 Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten 
mittareista koulutuksen aikana

SOTETIE-hankkeessa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia on tehty pal-
velumuotoilun (esim. Kuure, 2020) menetelmää soveltaen. Arvioinnin kohteena Lapissa 
on ollut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Se toteutui ensim-
mäisen kerran vv. 2018-2019, ja käynnistyi toisen kerran syksyllä 2020. Aiemmin arvioin-
titietoa on kerätty työpajoissa, joissa osallistujat ovat edustaneet koulutuksen suoritta-
neiden opiskelijoiden esihenkilöitä, itse opiskelijoita ja opettajia Rovaniemeltä ja Oulusta. 
Työelämän edustajat ovat olleet Lapin sairaanhoitopiiristä ja Lapin kuntien terveyskes-
kuksista. Kerätyn tiedon mukaan erikoistumiskoulutuksessa korostuu työyhteisön ja kou-
lutusorganisaation yhteistyö ja vuoropuhelu sekä koulutuksen järjestäjän rooli yhteyk-
sien ylläpidossa. Koulutuksen suunnittelu tulee tehdä yhdessä, jolloin syntyy ymmärrys 
opiskelijoiden ja työelämän tarpeista. Yhteinen näkemys koulutustarpeista linkittyy puo-
lestaan koulutuksen vaikutuksien ja vaikuttavuuteen. Niitä voidaan seurata mm. hakija-
määristä, opiskelijoiden ja työelämän palautteista, osaamisen kehittymisestä koulutuksen 
aikana sekä koulutuksen jälkeisestä työyhteisöosaamisesta, asiakaspalautteista, prosessi-
en sujumisesta tai henkilöiden urakehityksistä. (Saranki-Rantakokko, 2020.)

Tässä blogissa käsiteltävän arvioinnin kohteena oli syyskuussa 2020 käynnistynyt eri-
koistumisopintojen toinen toteutus ja kohderyhmänä tähän koulutukseen osallistuvat 
opiskelijat. Arviointi toteutui työpajamuotoisesti 16.11.2020 ja kesti kaksi tuntia. Arvi-
ointia tekevästä opiskelijaryhmästä (N 10) suurin osa oli Lapista. Kaikki arvioijat olivat 
mukana työelämässä. Heidän työtehtävänsä linkittyivät tavalla tai toisella sairaanhoitajan 
vastaanottotyöhön. Arviointi tehtiin Adobe Connect -oppimisympäristössä, jossa opiske-
lijat jaettiin kahteen ryhmään. Opiskelijoiden tehtävänä oli määritellä, miten koulutuksen 
vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan tunnistaa ja mitata koulutuksen aikana. Määrittelyn 
pohjana he käyttivät Tykkyläisen kanvaasimallin (2017) pohjalta laadittua taulukkotyöka-
lua.

Taulukkotyökalu perustui aiemmin kerättyyn aineistoon, josta taulukkoon oli kirjattu kou-
lutustarvetta, koulutuksen tavoitteita, ratkaisuja, tekoja, muutosta ja vaikutusta kuvaa-
vat ilmaisut. Aikaisemmasta aineistosta oli analysoitu yhdeksän kohdetta, jotka koskivat 
koulutukselle asetettuja tarpeita ja tavoitteita. Nyt opiskelijoiden tehtävänä oli määritellä, 
millä tavalla tai millä mittareilla voidaan todeta koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta 
kuvaavat ratkaisut, teot, muutokset ja vaikutukset koulutuksen aikana.

Koulutuksen vaikutusta ja vaikuttavuutta kuvaavat mittarit opiskelun aikana

Järjestimme Lapin ammattikorkeakoulun toteuttaman Sairaanhoitajan vastaanottotoi-
minta -erikoistumiskoulutuksen (ERKO) lähipäivien yhteydessä työpajan. Työpajassa ER-
KO-opiskelijat määrittelivät aivoriihiperiaatteella ERKO-koulutukseen liittyviä mittareita. 
Määrittely perustui keväällä toteutetuissa työpajoissa esille nostettujen tarpeiden pohjal-
ta, joita oli kaikkiaan yhdeksän kappaletta (Saranki-Rantakokko, 2020). Mittarit määritel-
tiin Tykkyläisen (2017) esittelemän Vaikutusten arviointi -kanvaasimallin mukaisesti (Kuva 
1). Olimme ennen työpajaa kiteyttäneet taulukkoon tarvekohtaiset tavoitteet, ratkaisut, 
teot, [aiheutuneet] muutokset, sekä vaikutukset. Opiskelijoiden tehtävä oli määritellä 
mittareita ratkaisuille, teoille, muutoksille ja vaikutuksille.
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Emme lähteneet tekemään kanvaasia jokaiselle tarpeelle ja mittarille erikseen, vaan loim-
me kanvaasin pohjalta taulukkotyökalun (Liite 1), jossa tarpeita ja mittaristoa pystyi kä-
sittelemään yhtäaikaisesti. Tämä helpotti analysointia, sekä tiivisti visuaalista esittämistä 
yhdellä työkalulla yhdeksän sijaan. Työpajassa opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, joissa 
molemmissa toimi fasilitoijana yliopettaja. Ryhmät työstivät eri mittareita (pl. tarpeen 5 
mittarit, joita työstivät molemmat ryhmät. Työryhmien tuotokset on värikoodattu liittees-
sä 1).

Tätä artikkelia kirjoitettaessa työpajassa ideoidut mittarit tarpeiden ratkaisuiden, tekojen, 
muutosten ja vaikutusten mittaamiseen edustavat verrattain jäsentämätöntä mittareiden 
”perusjoukkoa”, ja löydökset ovat luettavissa suoraan liitteen 1 taulukkotyökalusta. Tästä 
”perusjoukosta” ERKO-koulutuksen eri osapuolien (oppilaitos, opiskelija, työnantajaor-
ganisaatio) tulee löytää ne oikeat mittarit, jotka mittaavat haluttuja asioita (Tykkyläinen 
2018), ja jotka ovat toteutettavissa ja otettavissa käyttöön. Käytettävien mittareiden lo-
pullinen valinta pitää tehdä organisaation sisällä sen omia asiantuntijoita käyttäen. Sa-
moja mittareita voidaan hyödyntää arvioitaessa koulutustarvetta, koulutuksen aikana ja 
koulutuksen jälkeen.

Koostettuja mittareita karkeasti yleisellä tasolla analysoituna (tarpeita toisistaan erotte-
lematta), esille nousee useimmin seuraavat mittarit, joista useat ovat jo organisaatioissa 
olemassa olevia prosesseja. Alla listatut mittarit voidaan kohdentaa koulutuksen aikai-
seen seurantaan:

potilaspalaute (opiskelun aikana)

palautekyselyt opiskelijoille

Kuva 1. Vaikutusten arviointi -kanvaasi (Tykkyläinen 2017). Malli.
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arviointikeskustelu (koulu), kehityskeskustelu (työnantaja)

opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnit

opintomenestys, ERKO-todistus

testitulokset (tehtävän siirrot tms.)

toimenkuvamuutokset

asiakkaan läpimenoaika

asiakaskäyntimäärät

Kuten todettiin, useat esitetyistä mittareista ovat osapuoliorganisaatioissa jo olemassa 
olevia prosesseja tai käytänteitä, joista sopivimmat tulisi liittää myös tarpeiden ja osaa-
mistavoitteiden mittaamiseen koulutuksen aikana. Mittareiden valinnasta voidaan sopia 
jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Kirjoittajat:
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Liite 1. Kanvaasimallin pohjalta laadittu taulukkotyökalu.

TARVE

1. Koulutus 
edistää 
urapolkua

*********

2. Opiskelijan  
osaamistar-
peet

*********

3. Osaamisen 
kehittymisen 
todistaminen

*********

4. Organi-
saatiolla/
työyhteisöllä 
tarve hankkia 
ERKO-asian-
tuntijuutta

TAVOITE

Saada tunnus-
tusta ja työn 
arvostusta 
työyhteisössä

MITTARIT 

Tarpeiden 
mukainen kou-
lutussisältö

MITTARIT:

Opiskelijan 
ymmärryksen 
ja osaamisen 
lisääntymisen 
osoittaminen

MITTARIT:

Asiakasproses-
sien sujuvoit-
taminen ja 
parantaminen

RATKAISUT

Meritoituminen 
koulutuksella

ERKO-todistus, 
työtehtävi-
en muutos, 
toimintatapojen 
tehokkuus, 
laaja-alaisempi 
tiedon käyttö ja 
soveltaminen, 
työn mielekkyys

Palautekyselyt 
opiskelijoille ja 
palautekeskus-
telut opiskelijoi-
den kanssa

Palautekyselyt 
ja keskustelut, 
tavoitteiden 
saavuttami-
nen, tehtävien 
suorittaminen 
hyväksytysti, 
arviointikeskus-
telu > lomake

Koulutuksessa 
saavutettavan 
osaamisen ko-
konaisarviointi

ERKO-todistus, 
moduulien 
arvioinnit

Osaamisen 
kasvattaminen 
tehtävänsiirtoja 
varten (esim. 
lääkäriltä sai-
raanhoitajalle)

TEOT

Suorittaa koulu-
tuksen kolme 
moduulia

ERKO-todistus, 
asiakastyyty-
väisyyskysely, 
ERKO-todistus

Opintojen 
hyväksiluvut ja 
oppimistehtä-
vien yksilöllis-
täminen omaan 
työyhteisöön

HOPS, näyttöön 
perustuvan 
hoitotyön arvi-
ointi, opintojen 
hyväksilukujen 
rekisteröinti

Oppimistehtä-
vien suorituk-
set, itse- ja 
vertaisarviointi

Oppimistehtä-
vien suorituk-
set, itse- ja 
vertaisarviointi

ERKO-kou-
lutuksessa 
harjoitukset ja 
näyttökokeet

MUUTOS

Lisääntynyt 
ammattiosaa-
minen

Asiakastyyty-
väisyyskysely, 
työhyvinvoin-
tikysely, kehi-
tyskeskustelut, 
osaamisen 
kartoitukset

Opiskelu ja 
motivaatio 
tehostuu, 
erikoistuminen 
konkretisoituu

Itseasrviointi, 
vertaisarviointi, 
opiskelijapalau-
te, asiakaspa-
laute

Erikoistumis-
koulutuksen 
suorittaminen

ERKO-todistus

Osaamispohja 
työpaikal-
la tehtäviin 
tehtäväsiirtoihin 
liittyvään näyt-
tötestiin

VAIKUTUS

Uusista 
työtehtävistä 
suoriutuminen 
työyhteisössä

Asiakastyyty-
väisyyskysely, 
työhyvinvoin-
tikysely, kehi-
tyskeskustelut, 
osaamisen 
kartoitukset, 
itsearvio, ver-
taisarvio

Uusista 
työtehtävistä 
suoriutuminen 
työyhteisössä

Vertaisarviointi, 
asiakaspalaute, 
itsearviointi, 
kehityskeskus-
telut, osaami-
sen kartoitus, 
yksilön koulu-
tustason nousu 
yhteisössä ja 
yhteiskunnassa

Yksilön koulu-
tustason nousu 
yhteisössä ja 
yhteiskunnassa

Toimenkuvan 
muutos, urake-
hitys, palkkake-
hitys

Valmius toimia 
ERKO-koulutuk-
sen mukaisena 
asiantuntijana

RYHMÄ 1: TARPEET 1-5
RYHMÄ 2: TARPEET 6-10

ERKO - Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
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*********

5. Asiantun-
tijuuden 
saavuttami-
nen yksilön 
(opiskelijan) 
kokemana

*********

TARVE

6. Opiskelijan 
tarve saada 
muutos työn-
kuvaansa 
(toimenkuva)

*********

7. Opiskelu-
aikaisen 
asiantunti-
javerkoston 
luominen

*********

MITTARIT:

Tehtävien 
haltuunotto, 
työn hallinta ja 
ennakointi

MITTARIT:

TAVOITE

Hankkia asian-
tuntijaosaami-
nen ERKO-
koulutuksessa

MITTARIT:

Vertaisopiske-
lijoiden tuki ja 
tiedon vaihto

MITTARIT:

Osaamisen 
kartoitus, kehi-
tyskeskustelut, 
asiakaspalaute

Työpaikalla ta-
pahtuva ohjaus, 
mentorointi ja 
verkostoitumi-
nen

Perehdy-
tyskansion 
läpikäyminen, 
mentorointi-
sopimukset, 
potilaspalaute, 
työkaverei-
den palaute, 
opetussairaalan 
arvio

RATKAISUT

Osallistuu aktii-
visesti opintoi-
hin ja reflektoi 
opintosisältöjä 
työelämässä

Oppimisteh-
tävät otetaan 
työyhteisön 
käyttöön, opin-
tomenestys, 
itsearvio

Yhteisöllinen 
opiskelu

Yhteiset tuotok-
set, opiskelijoi-
den keskinäiset 

testitulokset, 
itsearviointi, 
reflektointi

Mentoroin-
tisopimus 
työpaikalla 
tapahtuvasta 
ohjauksesta, 
oppimistehtä-
vien soveltami-
nen käytännön 
työssä

Perehdy-
tyskansion 
läpikäyminen, 
tasalaatuinen 
hoito, mento-
rointisopimus

TEOT

Opiskelu

Opintomenes-
tys

Suunnitelmalli-
nen opiskelijoi-
den keskinäinen 
kanssakäymi-
nen

Toteutus-
suunnitelma, 
opiskelijoiden 

testitulokset

Kontekstoitunut 
osaaminen

Kehityskeskus-
telut, selviää 
itsenäisesti 
työtehtävistä, 
potilasasiakirjat, 
työn sujuvuu-
den arvionti 
esim. asiakkaan 
läpimenoajois-
ta ja muista 
tehokkuutta 
määrittävistä 
mittareista

MUUTOS

ERKO-koulutuk-
sen mukainen 
syvenevä ja 
laajentuva 
osaamispohja

Työnkuvan 
laajeneminen, 
kehityskeskus-
telu, vertaispa-
laute

Ammatillisen 
verkostoitumi-
sen käynnistä-
minen

Kokemukset 
käytäntöjen ja-
kamisesta, kon

Lupa toimia 
ERKO-koulutuk-
sen mukaisena 
asiantuntijana, 
työpaikan 
näyttötesti, vas-
taanottomäärät, 
asiakaskäynti-
aika

Osaamisessaan 
erikoistunut 
työntekijä

Kehityskeskus-
telut, toimenku-
vasta suoriutu-
misesta

VAIKUTUS

Rohkeus ja 
varmuus toimia 
tehtävässään

Näkyy ulospäin 
työntekijän 
toiminnassa 
ja tehtävien 
vastaanotossa, 
potilaspalaut-
teet työnjaossa, 
itsearviointi, 
kehityskeskus-
telu

Ammatillisen 
verkostoitumi-
sen syntyminen

Kontaktien 
määrä
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8. Työyhtei-
sön tarve 
asiantunti-
javerkoston 
hyödyntämi-
seksi

*********

9. ERKO-
koulutuksen 
saavutetta-
vuus

*********

Osaamisen yl-
läpito ja hyvien 
käytäntöjen 
jakaminen 
opiskelin 
jälkeen

MITTARIT:

Helposti 
saavutettavat 
toteutukset

MITTARIT:

lähitapaamiset, 
toteutussuunni-
telma

Opiskelija 
kannustetaan 
jakamaan 
verkostonsa 
osaamista

Yhteiset tuotok-
set, kehityskes-
kustelu

Verkkototeu-
tukset

Verkko-
opetuksen 
määrä, verkossa 
toteutuvien 
opintopisteidn 
määrä

keskinäiset lähi-
tapaamiset

Kiinnostus 
opiskelijan ver-
kostoa kohtaan, 
vierailut tois-
tensa työyhtei-
söihin

Tuoko/jakaako 
opiskelija tietoa 
omalle työpai-
kalle, työpaik-
kavierailut

Digipedago-
giikka

Opiskelijapa-
laute, verkossa 
toteutuvien 
opintopisteiden 
määrä

Työyhteisön 
tietotaidon 
lisääntyminen

Muutos 
työyhteisön 
toiminnassa, 
osaamisen 
arviointi (esim. 
kehityskeskus-
telut), asiakas-
palaute

Etäopiskelu-
mahdollisuus

Verkko-ope-
tustarjonta, 
opiskelijalle 
syntyvistä 
kustannuksista, 
työnantajal-
le syntyvistä 
kustannuksista, 
opiskelijapa-
laute

Käytäntöjen 
yhdenmukaista-
minen

Työn tasalaatui-
suus, vastaan-
ottomäärät, 
asiakaskäynti-
aika

ERKO-koulutuk-
sen saavutetta-
vuus paranee

Opiskelijoiden 
hajonta alueelli-
sesti, matkakus-
tannukset
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34 Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen 
aikana

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikutta-
vuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoituksille ennen koulu-
tusta -vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020a) sekä koulutuksen jälkeen -vaiheessa (kts. 
Ranta & Kantola 2020b). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen aikaiseen ajan-
kohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen 
ja menetelmien kehittämistä (kuvio 1). Blogikirjoitus kohdistuu keväällä ja syksyllä 2020 
pidettyihin työpajoihin, joissa ensimmäisessä työpajassa ideoitiin yhdessä erikoistumis-
koulutuksen opettajien ja opiskelijoiden sekä työelämän edustajien kanssa koulutuksen 
vaikuttavuuden arvioinnin kohteita, rooleja, menetelmiä ja välineitä (kevät 2020, vaihe I). 
Kehitystyötä jatkettiin erikoistumiskoulutuksen opettajien ja opiskelijoiden kanssa kuvaa-
malla konkreettisia toimia ja välineitä arvioinnille työpajassa syksyllä 2020 (vaihe II). Syk-
syllä kehitystyötä jatkettiin myös viemällä aiemmissa työpajoissa kuvatut arviointimene-
telmät osaksi työyhteisön käytäntöjä työyhteisön lähiesimiehille toteutetussa työpajassa 
(vaihe III). (Ranta & Kantola 2020a; Ranta & Kantola 2020b).

Koulutuksen aikaista vaikuttavuutta eri toimijoiden näkökulmista ja toimesta (vaihe I)

Mitä sitten kannattaisi arvioida koulutuksen aikana? Kevään 2020 työpajassa ideoitiin, 
että koulutuksen arvioinnin tulisi kohdentua koulutuksen aikana koulutukseen osallis-
tujan, opiskelijan näkökulmasta siihen, miten koulutus palvelee opiskelijan tarpeita ja 
motiiveja. Opiskelijan oli tärkeä saada palautetta ja arviointia koko koulutuksen ajan. Ar-
vioinnin kohteena tulisi olla opiskelijan osaamisen kehittyminen niin ammattialan kuin 
alueenkin näkökulmasta. Keskustelussa esiin noussut osaamisverkkojen rakentuminen 
toiminee tässä tärkeänä välittäjänä. Työpajassa nostettiin esille myös yhteistyön sujuvuus 
koulutuksen järjestäjien kesken.

Työyhteisön näkökulmasta arvioinnin kohteiksi nostettiin se, miten koulutus vastaa työ-
elämän tarpeisiin, missä opiskelijoiden tarpeet nähtiin välittäjinä. Koulutuksen aikana ra-
kentuvan osaamisen jakaminen työyhteisössä nähtiin tärkeänä. Lisäksi työyhteisön näkö-
kulmasta tuotiin esille alueellisen vaikuttavuus.

Koulutusorganisaatioilta toivottiin koulutuksen jatkuvaa arviointia, jotta koulutus vastaisi 
työelämän tarpeisiin. Näin ollen oppimisprosessin ja oppimistehtävien työelämäkytköstä 
tulisi arvioida myös koulutuksen aikana.

Kuvio 1. Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämisen vaiheet (Ranta & 
Kantola 2020a; Ranta & Kantola 2020b).
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sekä
työelämälle

(2)

Työpaja
opettajille ja
opiskelijoille

sekä
työelämälle

(1)

Työpajat
opettajille ja

opiskelijoille (3)
sekä 

työelämälle
(1)

Arvioinnin
työkalujen ja
menetelmien
testaaminen

Ehdotus
koulutuksen

vaikutuksen ja
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menetelmistä
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Arvioinnin nykytila
ja ymmärrys

Arvioinnin nykytila
ja ymmärrys

Arvioinnin kohteet, roolit,
menetelmät ja välineet

Arvioinnin työkalut
ja menetelmät
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Edellä tarkastellut kevään 2020 työpajan tulokset on kiteytetty kuvioon 2.

Digitaalisia työvälineitä koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin 
aluevaikutuksen ja osaamisverkkojen rakentamisessa (vaihe II)

Ideointi-työpajan aineisto (vaihe I) oli pohjana kehittämistyöpajoissa, jotka jatkuivat syk-
syllä 2020 erikoistumiskoulutuksen opiskelijaryhmän ja heidän opettajien kanssa (vaihe 
II). Työpajoihin valittiin aiemman kehittämistyön tuloksista (kuvio 2) kaksi konkreettista 
koulutuksen vaikutuksen arvioinnin kohdetta, joihin työstettiin mittaria tai arvioinnin ta-
paa pienryhmissä Vaikutusten arviointi -kanvaasia hyödyntäen (Tykkyläinen 2020). Tä-
män ajallisena ulottuvuutena koulutuksen aikaan keskittyvän työpajan käsikirjoitus oli 
yhteneväinen muihin erikoistumiskoulutuksiin liittyvien työpajojen kanssa, joissa ajalli-
sina ulottuvuuksina olivat ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen (Ranta & Kantola 
2020a; 2020b).

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin koulutuksen aikana – I vaiheen 
aineistosta fasilitoijat valitsivat seuraavat kaksi teemaa kehittämisen kohteiksi: 1. Erikois-
tumiskoulutukseen osallistuvan osaamisen kehittyminen ammattialan ja alueen näkökul-
masta, jolloin vaikuttavuusvisioksi määriteltiin ”Osaava ja ammattitaitoinen organisaatio 
aluevaikuttajana (alueellinen merkitys)” sekä 2. Osaamisverkkojen muodostuminen, jol-
loin vaikuttavuusvisioksi määriteltiin: ”Koulutuksen aikana muodostuu verkostoja osaami-
sen jakamiseen ja konsultointiin.”

Työpajatyöskentelyn tuloksena ratkaisuksi ensimmäiseen teemaan päätettiin tehdä nä-
kyväksi yhden asiakasryhmän palvelupolku erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Tässä 
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työskentelyssä konkreettisena tekona ja muutoksena tuotiin esiin digitaalisen työväli-
neen Teams -käytännön hyödyntäminen palvelutarpeen kartoituksessa. Tämä nähtiin 
myös omaisia helpottavana ja osallistumiseen kutsuvana. Konkreettisina vaikutuksina 
nähtiin ammattilaisten ja asiakkaiden omaisten välisen ymmärryksen lisääntyminen, mat-
kustamiseen käytettävän ajan säästyminen sekä asiakaspalvelun laadun muuttuminen 
tasalaatuisemmaksi. Tekoja ja muutosta voitaisiin mitata siirtymisenä Teamsin käyttöön 
palvelutarpeen arvioinnin työkaluna perinteisen sijaan. Konkreettisena vaikutuksena 
nähtiin omaisten lisääntynyt osallistuminen sekä heidän lisääntynyt tyytyväisyytensä, joi-
ta voitaisiin myös mitata.

Ratkaisuksi työpajatyöskentelyn tuloksena toiseen teemaan ehdotettiin opiskelijakolle-
goiden konsultointia ja yhteistyöverkostojen luomista eri yhteisöiden kesken. Keskeisenä 
tekona ehdotettiin yhteistietojen vaihtamista ja digitaalisen verkoston luomista luon-
taiselle työskentelyalustalle. Konkreettisena muutoksena tämän myötä nähtiin laajempi 
tietoisuus ja osaaminen sote-alan työkentästä ja sen sisällöistä. Koettiin, että laajempi 
verkosto olisi käytössä myös mahdollista työpaikkaa vaihdettaessa. Luontaisen osaamis-
verkoston nähtiin koituvan myös asiakkaiden saamaksi hyödyksi. Mahdollisina konkreet-
tisia mittareina nähtiin aktiivisten osallistujien ja keskustelujen määrän mittaaminen sekä 
verkoston ja vuoropuhelun hyödyntämisen määrällinen ja laadullinen mittaaminen.

Edellä kuvattuja työpajojen tuloksena syntyneitä ideoita työstettiin myöhemmin edelleen 
työyhteisön lähiesihenkilöiden työpajassa, jota tarkastellaan seuraavassa.

Systemaattisia käytänteitä työyhteisöön uuden tiedon jakamiseen ja jalkauttamiseen 
(vaihe III)

Työyhteisön lähiesihenkilöt tarkastelivat omassa työpajassaan (vaihe III) syksyllä 2020 
opiskelijaryhmän ja opettajien työpajojen aiempia tuotoksia. Työpajassa pohdittiin, mi-
ten koulutukseen osallistuneen uuden tiedon jakaminen toteutetaan työyhteisössä, mi-
ten uusi tieto jalkautetaan osaksi työyhteisön toimintaa, miten tiedon jakamista ja jal-
kauttamista arvioidaan sekä millaisia välineitä arvioinneissa käytetään.

Tiedon jakamisessa tärkeäksi koettiin systemaattisuus sekä vastuu ja sopiminen tiedon 
jakamisesta koulutukseen osallistuttaessa kuin myös jakamisen kirjaaminen muistioihin. 
Konkreettisina mahdollisuuksina tiedon jakamiseen tuotiin esiin osastotunnit ja kehittä-
mispäivät, mihin liittyen luotiin uusia käytänteitä.

Tiedon jalkauttamista pohdittaessa nostettiin esille paitsi tiedon jakamisen systemaat-
tisuus, myös kriittinen pohdinta uuden tiedon soveltumisesta. Puhuttiin uuden tiedon 
hyvästä omaksumisesta minimitiedon sijaan. Lisäksi pohdittiin koulutusmateriaalien nä-
kyväksi tekemistä uudella tavoin ja uutta tietoa haluttiin myös kirjattavan Pegasokseen 
hoito- ja palvelusuunnitelmiin.

Uuden tiedon jakamista ehdotettiin arvioitavan jakamista dokumentoivin seurantalo-
makkein, jonne jakaminen kirjattaisiin yhteisesti saataville. Tiedon jalkautumista myös 
seurattaisiin kehityskeskusteluissa ja niissä käytetyissä osaamiskartoissa. Jalkautumista 
seurattaisiin myös uuden tiedon perusteella Pegasosiin tehtyinä kirjauksina sekä uusina 
ohjeina.
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Tiedon jakamisen ja jalkautumisen arvioinnissa korostui systemaattinen vuotuinen do-
kumentointi (uuden tiedon vastuuhenkilö, jaettu tieto, jakamisen ajankohta ja jalkaut-
tamisen ajankohta). Tässä arvioinnissa hahmottuivat keskeisiksi välineinä paitsi edellä 
mainittu kehityskeskustelu, myös asiakastyytyväisyyskyselyt sekä omavalvonta. Myös 
koulutusorganisaatioilla nähtiin tässä roolinsa, ja kouluttajat voisivat olla yhteydessä 
osallistujiin myös koulutuksen jälkeen.

Monitasoisia ja monimuotoisia käytänteitä vaikuttavuuden arviointiin koulutuksen ai-
kana

Blogikirjoituksessa tarkasteltu koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin 
tarkastelu koulutuksen aikana nostaa esiin vaikuttavuuden monitasoisuuden ja moni-
muotoisuuden sekä kiinnittymisen käytäntöperustaiseen oppimiseen ja kehittämiseen 
(kts. myös Kantola, Ranta, Sarja 2019). Myös koulutuksen aikainen koulutuksen vaikut-
tavuuden tarkastelu kiinnittyy niin opiskelijaan itseensä kuin hänen työyhteisöönsä sekä 
koulutusorganisaatioon. Näillä kaikilla toimijoilla on roolinsa koulutuksen vaikutuksen ja 
vaikuttavuuden arvioinnissa ja sen edistämisessä. Opiskelijan henkilökohtaisista lähtö-
kohdista käsin korostuvat koulutuksen tarpeet ja motiivit sekä koulutuksen aikana saatu 
palaute oppimisesta. Työyhteisön näkökulmasta tarkasteltuna oleellista on koulutuksessa 
saadun tiedon jakaminen ja jalkauttaminen työyhteisöön kuin myös alueella. Koulutus-
organisaation näkökulmasta keskiöön nousevat koulutuksen jatkuva arviointi sekä kou-
lutusprosessin ja oppimistehtävien nivominen työyhteisön tarpeisiin, mistä esimerkkinä 
toimii opiskelun aikana omaksuttujen digitaalisten käytänteiden (esim. Teams) vieminen 
omaan työhön ja työyhteisöön. Millä tahansa tasolla koulutuksen vaikuttavuutta arvioi-
daan ja edistetään, nousevat keskeisiksi ratkaisuiksi erilaiset systemaattiset käytänteet, 
jotka mahdollistavat verkottumisen ja säännöllisen uuden tiedon jakamisen ja jalkautta-
misen sekä näiden arvioinnin. Systemaattisissa käytänteissä voidaan hyödyntää monin 
tavoin jo olemassa olevia käytänteitä (esim. kehityskeskustelut, asiakastyytyväisyyden 
arviointi, osastotunnit) (kts. Ranta & Kantola 2020a; 2020b), mutta niihin voidaan myös 
nivoa oivaltavia uusia käytänteitä. Keskeistä on koulutuksen vaikuttavuuden haasteiden 
ja mahdollisuuksien yhteinen tiedostaminen ja ottaminen myös yhteiseksi eri toimijoiden 
kehittämisen kohteeksi.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.
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35 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden 
työllisyys ja työurat

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ensimmäinen toteutuskerta oli 
vuonna 2020. Koulutus toteutettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ajalla 16.1.–
26.11.2020. Koska koulutuksen toteuttajaverkosto oli laaja, ammattikorkeakoulut jakaan-
tuivatkin koulutuksen toteutusvaiheessa viiteen ryhmään. Ryhmät vastasivat koulutuksen 
toteutuksesta, sen opetussuunnitelmaan ja toteuttajaverkossa tehtyyn suunnittelutyö-
hön nojautuen. Tässä blogissa kerrotaan koulutuksen vaikutuksista työllisyyteen ja työ-
uriin osallistujien arvioiden perusteella.

Koulutuksen osallistujat

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Kou-
lutus sisältää kuusi opintojaksoa, joista kunkin laajuus on 5 opintopistettä. Koulutuksessa 
osallistuja perehtyy asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohtiin, työkäytäntöihin ja -mene-
telmiin sekä niiden kehittämiseen. (OPH, i.a.)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen haki 1329 henkilöä syksyllä 2019. 
Koulutukseen valittiin ja sen aloitti noin neljännes hakijoista eli 340 henkilöä tammikuus-
sa 2020. Koulutuksen suoritti vuoden 2020 aikana 270 henkilöä eli noin 80 prosenttia 
koulutuksen aloittaneista. Koulutuksen keskeytti (lopetti kesken) 43 henkilöä eli noin 13 
prosenttia aloittaneista. Keskeytykset johtuivat tavallisesti henkilökohtaisen elämän, työn 
ja opintojen yhteensovittamisen vaikeuksista. Tammikuussa 2021 koulutusta, kesken-
eräisten oppimistehtävien tekemistä, jatkoi 27 henkilö eli noin 8 prosenttia koulutuksen 
aloittaneista.

Osallistujien työllisyystilanne ja tavoitteet koulutuksen käynnistyessä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujista suuri osa (noin 98 %) 
oli työelämässä koulutuksen käynnistyessä. Koulutukseen hakemiseen heitä kannusti so-
siaali- ja terveydenhuollon muutoksiin vastaaminen.

Koulutukseen hakiessaan hakija liitti hakemukseensa motivaatiokirjeen. Motivaatiokir-
jeessä hakija kuvasi muun muassa 1) miksi hän hakee koulutukseen, ja 2) miten hän voi 
käyttää koulutuksessa hankittavaa osaamista työssään tai työurallaan. Koulutukseen va-
litut jatkoivat ammatillisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittämiseen liittyvien ky-
symysten tarkastelua koulutuksen ensimmäisen opintojakson ennakko-oppistehtävässä, 
jonka he palauttivat tammikuussa 2020.

Motivaatiokirjeiden ja ennakko-oppimistehtävien perusteella koulutuksen osallistujat 
hakivat ja aloittivat koulutuksen 1) laajentaakseen ja syventääkseen ammatillista osaa-
mistaan ja asiantuntijuuttaan asiakas- ja palveluohjauksessa. 2) Ammatillisen osaamisen 
kehittämisen kautta he halusivat lisätä mahdollisuuksiaan hakeutua uusiin työtehtäviin 
sosiaali- ja terveysalalla, jotka olisivat heidän sen hetkisiä työtehtäviä enemmän kansa-
laisten ja asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen keskittyviä.
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Lisäksi koulutukseen hakeutumiseen kannusti 3) asiakas- ja palveluohjauksen palvelujen 
sekä työkäytäntöjen ja -menetelmien kehittämistarve. Osallistujat asettivat tavoitteek-
seen uusien palveluinnovaatioiden luomisen ja uusien työtapojen rakentamisen palve-
luiden yhteensovittamiseen.

Tässä luvussa tarkastellut koulutukseen hakeutumisen motiivit ovat paljolti yhdensuun-
taisia SOTETIE-hankkeessa tuotetun artikkelin (Säilä, Ranta, Myllymaa & Nieminen 2021) 
kanssa.

Osallistujien arvio koulutuksen vastaavuudesta työelämätarpeisiin

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujilta kerättiin palautetta 
nettipohjaisella Webropol -kyselyllä marraskuussa 2020. Koulutuksen päätösvaiheessa 
osallistujia oli 297. Palautekyselyyn vastasi 235 henkilöä eli noin 80 prosenttia koulutuk-
seen päätösvaiheessa osallistuneista.

Palautekyselyssä vastaajan piti valita neljästä vaihtoehdosta parhaiten hänen työalaansa 
kuvaava vaihtoehto. Kyselyyn vastanneista työskentelee sosiaalialla 162 (69 %), terveys-
alalla 50 (21 %), kuntoutusalalla 8 (4 %) ja muulla alalla 15 (6 %). Muulla alalla -vaihtoeh-
don valinneita työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksessa ja työllisyyspalveluissa. 
Tässä blogissa tarkastelu kohdentuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 
vastauksiin. Näiltä aloilta vastauksia saatiin eniten.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden arvion mukaan 
koulutuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeisiin eritoten sosiaalialalla työskentelevis-
tä. Sosiaalialalla työskentelevistä 136 (84 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väit-
teen ”erikoistumiskoulutuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeita” kanssa. (Taulukko 
1.)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden arvio oli, että he 
olivat voineet käyttää koulutuksessa käsiteltyjä asioita työssään. Esimerkiksi sosiaalialalla 
työskentelevistä 136 (84 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”olen pystynyt 
hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssäni” kanssa. Tämä tulos 
vahvistaa näkemystä erikoistumiskoulutuksen sisältöjen hyvästä työelämävastaavuudes-
ta (taulukot 1 ja 2).

Taulukko 1. Erikoistumiskoulutuksen sisältöjen työelämävastaavuus

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
56
11
3
6

n
80
6
3
6

n
15
10
2
2

n
12
5
0
1

n
2
1
0
0

%
34,6
22

37,5
40

%
49,4
46

37.5
40

%
7,4
20
25

13,3

%
7,4
10
0

6,7

%
1,2
2
0
0

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Erikoistumiskoulutuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeita

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä
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Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja työ-
urat

1.6.2021

Suuri osa Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneista arvioi, 
että koulutus vastaisi työelämän tarpeisiin (taulukko 1). He olivat voineet käyttää kou-
lutuksessa tarkasteltuja asiasisältöjä työssään (taulukko 2). Lisäksi he arvioivat, että he 
voivat käyttää oppimaansa työelämässä tulevaisuudessa. Esimerkiksi sosiaalialalla työs-
kentelevistä 140 (86,4 %) ja terveysalalla työskentelevistä 43 (86 %) oli täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä väitteen ”Voin hyödyntää erikoistumiskoulutuksessa oppimaani 
työelämässä tulevaisuudessa” kanssa. (Taulukko 3.)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujien tavoitteena oli laa-
jentaa ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan asiakas- ja palveluoh-
jauksesta. Osallistujilta saadun palautteen perustella koulutus mahdollistaa osaamisen ja 
asiantuntijuuden kehittämisen työelämän osaamistarpeet myös työelämässä tulevaisuu-
dessa tarvittavan osaamisen näkökulmasta.

Osallistujien arviot koulutuksen vaikutuksista työllisyyteen ja työuriin

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujat arvioivat koulutuksen 
palautekyselyssä kiinnostustaan asiakas- ja palveluohjauksen tehtäviin. Kyselyyn vastan-
neiden arvio oli samansuuntainen vastaajan ammattitaustasta riippumatta. Koulutus oli 
lisännyt osallistujan kiinnostusta asiakas- ja palveluohjauksen työtehtäviin. (Taulukko 4.)

Taulukko 2. Erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjen asioiden käyttö työssä.

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
67
13
2
7

n
69
22
4
5

n
13
9
1
1

n
10
5
1
2

n
3
1
0
0

%
41,4
26
25

46,7

%
42,6
44
50

33,3

%
8
18

12,5
6,7

%
6,2
10

12,5
13,3

%
1,8
2
0
0

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Olen pystynyt hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssäni

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

Taulukko 3. Erikoistumiskoulutuksessa opitun käyttö työelämässä tulevaisuudessa.

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
84
21
5
8

n
56
22
1
4

n
15
5
1
2

n
7
1
1
0

n
0
1
0
1

%
51,8
42

62,5
53,3

%
34,6
44

12,5
26,7

%
9,3
10

12,5
13,3

%
4,3
2

12,5
0

%
0
2
0

6,7

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Olen pystynyt hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa oppimaani
työelämässä tulevaisuudessa

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä
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Palautekyselyyn vastanneet arvioivat, että erikoistumiskoulutuksen suorittaminen lisäsi 
heidän työmahdollisuuksiaan. Väittämä ei kohdentunut vain asiakas- ja palveluohjauksen 
työtehtäviin vaan laajemmin työmahdollisuuksiin. Tästä huolimatta esimerkiksi 100 (62 
%) sosiaalialalla työskentelevistä oli väittämän ”Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen 
lisää työmahdollisuuksiani” kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. (Taulukko 5.)

Palautekysely tehtiin Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen päättyessä. 
Koulutuksen loppuvaiheessa kyselyn vastaajien oli vaikea arvioida, oliko se edistänyt hei-
dän työuraansa. Palautekyselyn väittämään ”Erikoistumiskoulutus on edistänyt työuraa-
ni” useat vastaajat valitsivat ”en samaa enkä eri mieltä” vastausvaihtoehdon. Koulutuksen 
suorittamisen vaikutuksia työuraan tulisikin arvioida esimerkiksi puolen vuoden tai vuo-
den kuluttua koulutuksen päättymisestä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja 
työurat

1.6.2021

Taulukko 4. Erikoistumiskoulutukseen osallistuneen kiinnostus asiakas- ja palveluohjauksen työtehtäviin.

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
90
28
5
10

n
56
16
1
4

n
9
3
1
0

n
6
2
1
0

n
1
1
0
1

%
55,5
56

62,5
66,6

%
34,6
32

12,5
26,7

%
5,6
6

12,5
0

%
3,7
4

12,5
0

%
0,6
2
0

6,7

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Erikoistumiskoulutus lisäsi mielenkiintoani asiakas- ja palveluohjauksen 
työtehtäviä kohtaan

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

Taulukko 5. Erikoistumiskoulutuksen vaikutus työmahdollisuuksiin.

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
36
16
2
6

n
64
15
5
4

n
36
12
0
3

n
18
5
0
0

n
8
2
1
2

%
22,2
32
25
40

%
39,5
30

62,5
26,7

%
22,2
24
0
20

%
11,1
10
0
0

%
5
4

12,5
13,3

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen lisää työmahdollisuuksiani

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

Taulukko 6. Erikoistumiskoulutuksen vaikutus työuraan.

Sosiaali
Terveys
Kuntoutus
Muu

n
18
4
0
4

n
42
8
1
3

n
58
23
5
3

n
27
10
1
2

n
17
5
1
3

%
11,1
8
0

26,7

%
25,9
16

12,5
20

%
35,8
46

62,5
20

%
16,7
20

12,5
13,3

%
10,5
10

12,5
20

162
50
8
15

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Erikoistumiskoulutus on edistäni työuraani

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä
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Osaaminen ja asiantuntijuus vahvistuivat – työuran toivottiin muuttuvan

SOTETIE-hankkeen suunnitteluvaiheessa asetettiin tavoitteeksi, että osana hanketta ke-
rätään tietoa siitä, miten Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vaikuttaa 
osallistujien työllistymiseen ja työuriin. Tulee kuitenkin muistaa, että lähes kaikki Asiakas- 
ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujat työskentelivät jo koulutuksen 
alkaessa sosiaali- ja terveysalalla tutkintoaan vastaavassa tehtävässä, esimeriksi sairaan-
hoitajana tai sosiaaliohjaajana.

Tässä artikkelissa on kuvattu, millaiseksi koulutuksen osallistujat arvioivat koulutuksen 
työelämävastaavuuden. Ennakko-oletus oli, että jos koulutuksen työelämävastaavuu-
den arvioidaan olevan hyvä, sen suorittaminen voisi vaikuttaa myönteisesti koulutuksen 
osallistujan työllistymiseen ja työuraan. Lisäksi tässä artikkelissa on kuvattu, millaiseksi 
koulutuksen osallistujat arvioivat kiinnostuksensa asiakas- ja palveluohjauksen tehtäviin 
koulutuksen päättyessä ja sen vaikutukset heidän työmahdollisuuksiinsa ja työuriinsa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujien loppupalautteen mu-
kaan koulutus lisäsi heidän ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Palautekyse-
lyn avointen kysymysten vastausten perusteella osaaminen ja asiantuntijuus vahvistuivat 
erityisesti: I) asiakaslähtöisen työotteen näkökulmasta, II) asiakas- ja palveluohjauksen 
ymmärryksen syventymisenä, III) dialogisuuteen liittyvinä valmiuksina, III) monialaisen 
ja -ammatillisen yhteistyön tekemiseen sekä IV) digitalisaatioon liittyvänä osaamisena 
mutta myös V) työryhmän ja -yhteisön rohkaisemisessa uusiin kokeiluihin ja kehittämis-
toimintaan. Koulutuksen osallistujat saivat välineitä asiakas- ja palveluohjauksen kehit-
tämiseen. Samalla heillä laajeni ymmärrys asiakas- ja palveluohjauksen paikasta moni-
muotoisessa sote-palvelujärjestelmässä ja tulevassa sote-uudistuksessa. Edellä kuvatut 
tulokset ovat samansuuntaisia SOTETIE-hankkeessa toteutetun Tietoa jatkuvan oppimi-
sen opiskelun esteistä ja mahdollistavista tekijöistä kyselyn tulosten kanssa, joka toteu-
tettiin korkea-asteella sosiaali- ja terveysalalla opiskeleville (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, 
Nieminen & Puska 2020). Kyselyyn vastanneista puolet suorittivat erikoistumisopintoja.

Koulutus lisäsi osallistujien kiinnostusta asiakas- ja palveluohjauksen työtehtäviä kohtaan. 
Koulutukseen osallistuneilla oli vahva kiinnostus työllistyä asiakas- ja palveluohjauksen 
tehtäviin ja päästä sitä kautta kehittämään asiakas- ja palveluohjauksen palveluja sekä 
prosesseja. Joidenkin koulutukseen osallistuneiden työtehtävissä tapahtui koulutuksen 
aikana myönteisiä muutoksia, esimerkiksi heidän asiakas- ja palveluohjauksesta teke-
mänsä kehittämistehtävän myötä. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen 
aikana muutamat osallistujat siirtyivät avointen kysymysten vastausten perusteella uusiin 
työtehtäviin, esimerkiksi perusterveydenhuollon sairaanhoitajan tehtävästä vanhuspal-
velujen asiakasohjaajaksi ja erikoissairaanhoidosta palveluohjaukselliseen työhön.

Huomattava osa koulutuksen suorittaneista ei nähnyt Asiakas- ja palveluohjauksen 
erikoistumiskoulutuksen vaikuttaneen heidän työtilanteeseensa välittömästi, mutta he 
kertoivat työyhteisöjensä innostuneen asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvistä uusista 
ajatuksista ja käytännöistä. Lisäksi he arvioivat, että heidän koulutuksen aikana tekemät 
kehittämistehtävät olivat edistäneen työyhteisöjensä kehittämistä. Vastaajista monet ko-
kivat oman muutostoimijuutensa ja tahtonsa osallistua kehittämiseen vahvistuneen. He 
toivoivat koulutuksen tulevaisuudessa muuttavan työtilannettaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja työ-
urat

1.6.2021
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Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneet kokivat saaneensa 
monipuolisesti uutta osaamista asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvistä sisällöistä (teo-
ria ja käytäntö). He arvioivat, että heidän mahdollisuutensa työllistyä asiakas- ja palve-
luohjauksen tehtäviin olivat kohentuneet. SOTETIE-hankkeen kartoituksissa Asiakas- ja 
palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on arvoitu palvelevan SOTE-alan osaamisen 
kehittämistä (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a-b). Vastaava tulos ilmenee koulutuk-
sen suorittaneiden antamasta palautteesta.

Kirjoittajat

Jari Helminen, yliopettaja (sosiaaliala), SOTETIE-projektin koordinaattori Diakonia-am-
mattikorkeakoulussa

Tarja Kantola, yliopettaja, SOTETIE-projektin projektipäällikkö Laurea-ammattikorkea-
koulussa

Lähteet

Helminen, H., Markkanen, U. & Säilä, T. (2020a). Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja ter-
veysalan osaamisen kehittämisen keinona. Sosiaalitieteellinen aikakauslehti, 57(4), 382–
386. https://doi.org/10.23990/sa.98522

Helminen, J., Markkanen, U. & Säilä, T. (26.5.2020b). Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia eri-
koistumiskoulutuksiksi. Saatavilla 16.5.2021 https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/
sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/

Isosaari, U., Järvelä, T., Myllymaa, T., Nieminen, M. & Puska, A. (4.9.2020). ”Työ on niin 
vastuullista ja kuormittavaa, että hämmästyttää, miten vähäisellä koulutuksella sellaiseen 
voi päästää ihmisen”. Saatavilla 16.5.2021 https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/09/04/
tyo-on-niin-vastuullista-ja-kuormittavaa-etta-hammastyttaa-miten-vahaisella-koulu-
tuksella-sellaiseen-voi-paastaa-ihmisen/

Säilä, T., Ranta, L, Myllymaa, T. & Nieminen, M. (18.3.2021). Miksi sote-alan ammattilainen 
hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia. Saataville 16.5.2021 
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/03/18/miksi-sote-alan-ammattilainen-hakeutuu-
koulutukseen-koulutukseen-hakeutumisen-lahtokohtia/

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja 
työurat

1.6.2021

https://doi.org/10.23990/sa.98522
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/09/04/tyo-on-niin-vastuullista-ja-kuormittavaa-etta-hammastyttaa-miten-vahaisella-koulutuksella-sellaiseen-voi-paastaa-ihmisen/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/09/04/tyo-on-niin-vastuullista-ja-kuormittavaa-etta-hammastyttaa-miten-vahaisella-koulutuksella-sellaiseen-voi-paastaa-ihmisen/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/09/04/tyo-on-niin-vastuullista-ja-kuormittavaa-etta-hammastyttaa-miten-vahaisella-koulutuksella-sellaiseen-voi-paastaa-ihmisen/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/03/18/miksi-sote-alan-ammattilainen-hakeutuu-koulutukseen-koulutukseen-hakeutumisen-lahtokohtia/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/03/18/miksi-sote-alan-ammattilainen-hakeutuu-koulutukseen-koulutukseen-hakeutumisen-lahtokohtia/


 204

SOTETIE-BlogiSOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

36

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työllisyyteen ja työ-
uriin alueellisesta näkökulmasta

15.6.2021

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työl-
lisyyteen ja työuriin alueellisesta näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus edellyttää, että alalla työskentele-
vien asiakas- ja palveluohjauksen osaaminen on vankkaa (esim. Kangasniemi ym. 2018, 
69–71). Tämä havainto oli taustalla, kun 21 ammattikorkeakoulua järjestivät Asiakas- ja 
palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ajalla 16.1.–26.11.2020, mikä oli koulutuksen 
ensimmäinen toteutuskerta. Koulutuksen aloitti 340 henkilöä tammikuussa 2020. Koulu-
tuksesta valmistui 270 asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijaa, kun koulutus päättyi 
marraskuussa 2020.

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeen tavoitteena 
on hankkia tietoa Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutuksista 
koulutukseen osallistuneiden työllistymiseen ja työuriin. Niitä on kuvattu koulutuksen 
osallistujien ammattialan mukaan aikaisemmin ilmestyneessä SOTETIE-hankkeen blogis-
sa (Helminen & Kantola 2021). Tässä blogissa koulutuksen vaikutuksia työllisyyteen ja 
työuriin kuvataan alueellisesta näkökulmasta koulutukseen osallistuneiden loppupalaut-
teen perusteella (n 235). Aluenäkökulma on viiden ammattikorkeakoulutiimiin mukainen, 
mitkä vastasivat koulutuksen toteutuksesta. Koulutuksen toteutustiimin ammattikorkea-
koulut muodostivat aikaisempien yhteistyösuhteidensa perusteella.

Erikoistumiskoulutuksen alueelliset toteuttajatiimit

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suunnitteli ja toteutti yhdessä 21 
ammattikorkeakoulua. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat kaikki 
Suomen ammattikorkeakoulut, joiden koulutusvastuuseen sisältyy sosiaali- ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkintoja.

Koska Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen toteuttajajoukko oli laaja, 
ammattikorkeakoulut jakaantuivat koulutuksen toteutusvaiheessa viiteen tiimiin. Tiimit 
vastasivat koulutuksen alueellisista yhteistoteutuksista. Ammattikorkeakoulutiimit ja 
niistä tässä blogissa käytettävät nimitykset ovat seuraavat:

▪ Pääkaupunkiseutu: Arcada, Diakonia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulu
▪ Länsi-Suomi: Novia, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulu
▪ Väli-Suomi: Hämeen, LAB (Lahden ja Saimaan), Satakunnan, Seinäjoen ja Tampereen 

ammattikorkeakoulu
▪ Sisä-Suomi: Jyväskylän, Kaakkois-Suomen, Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulu
▪ Pohjois- Suomi: Centria, Kajaanin, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulutiimit järjestivät koulutuksen yhdessä tehdyn opetussuunnitelman 
ja yhteisten suunnittelukokousten perusteella. Koronapandemian vuoksi koulutus toteu-
tui maaliskuun ja marraskuun 2020 välillä kokonaan verkkototeutuksena (etätoteutuk-
sena).
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Osallistujien arvio koulutuksen vastaavuudesta työelämätarpeisiin

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujilta kerättiin loppupalau-
te nettipohjaisella Webropol -kyselyllä marraskuussa 2020. Palautekyselyyn vastasi 235 
koulutuksen osallistujaa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen alkaessa tammikuussa 2020 lähes 
kaikki osallistujat olivat työelämässä (98 %). Osallistujien vastausten perusteella koulu-
tuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeita. Heidän arvioissa on kuitenkin palauteky-
selyn perusteella huomattavia eroja, kun koulutuksen sisältöjen työelämävastaavuutta 
tarkastellaan alueellisten toteuttajatiimien mukaan. Pääkaupunkiseudun toteutukseen 
osallistuneista vastaajista yli puolet oli täysin samaa mieltä väitteen ”erikoistumiskou-
lutuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeita” kanssa, kun taas Länsi-Suomen toteu-
tukseen osallistuneista alle viidesosa oli täysin samaa mieltä kyseisen väitteen kanssa. 
(Taulukko 1.)

Palautekyselyssä vastaaja arvioi, oliko hän pystynyt hyödyntämään Asiakas- ja palveluoh-
jauksen erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssään. Arvio oli, että he olivat 
käyttäneet koulutuksen sisältöjä työssään. Vankinta koulutuksen sisältöjen hyödyntämi-
nen omassa työssä oli Pohjois-Suomen ja pääkaupunkiseudun toteutuksiin osallistunei-
den vastaajien keskuudessa. Yli puolet Pohjois-Suomen toteutuksen vastaajista ja lähes 
puolet pääkaupunkiseudun toteutuksen vastaajista oli täysin samaa mieltä väitteen ”olen 
pystynyt hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssäni” kanssa. 
(Taulukko 2.)

Taulukko 1. Erikoistumiskoulutuksen sisältöjen työelämävastaavuus.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

22

6

22

19

7

n

15

22

38

26

11

n

3

5

8

8

2

n

1

4

8

2

3

n

0

0

2

1

0

%

36,6

59,5

48,7

46,4

47.8

%

7,3

13,5

10,2

14,3

8,7

%

2,4

10,8

10,3

3,6

13,1

%

0

0

2,6

1,8

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Erikoistumiskoulutuksen sisällöt vastasivat työelämän tarpeita

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

%

53,7

16,2

28,2

33,9

30,3

41

37

78

56

23
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Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneet arvioivat palaute-
kyselyssä myös oppimansa hyödyntämistä työelämässä tulevaisuudessa. Kuten edellä 
kuvatussa kysymyksessä myös kysymyksessä ”voin hyödyntää erikoistumiskoulutuksessa 
oppimaani työelämässä tulevaisuudessa” Pohjois-Suomen ja pääkaupunkiseudun toteu-
tuksiin osallistuneiden vastaajien arviot olivat myönteisimpiä. Lähes 70 prosenttia Poh-
jois-Suomen ja yli 60 prosenttia pääkaupunkiseudun toteutusten vastaajista oli täysin sa-
maa mieltä väitteen ”voin hyödyntää erikoistumiskoulutuksessa oppimaani työelämässä 
tulvaisuudessa” kanssa. (Taulukko 3.)

Pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen toteutuksiin osallistuneiden vastaajien arvio oli 
tavallisesti myönteisin Asiakas- ja palveluohjauksen erikostumiskoulutuksen sisältöjen 
työelämävastaavuudesta ja sisältöjen käyttömahdollisuuksista työssä. Pääkaupunkiseu-
dun toteutukseen osallistuneet antoivat huomattavasti paremman arvion koulutuksen 
sisältöjen työelämävastaavuudesta kuin muiden toteutusten osallistujat. Vain Sisä-Suo-
men toteutukseen osallistuneet antoivat niukasti paremman arvion koulutuksen sisäl-
lön työelämävastaavuudesta kuin Pohjois-Suomen toteutukseen osallistuneet. (Taulukko 
1.) Pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen toteutuksiin osallistuneiden vastaajien arvio 
oli huomattavasti parempi koulutuksen sisältöjen hyödyntämismahdollisuuksista työs-
sä tänä päivänä ja tulevaisuudessa kuin kolmeen muuhun toteutukseen osallistuneiden 

Taulukko 2. Erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjen asioiden käyttö työssä.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

18

9

28

21

13

n

16

20

29

27

8

n

3

5

13

4

1

n

3

4

7

3

1

n

1

1

1

1

0

%

39

54,1

37,2

48,2

34,8

%

7,3

8,1

16,6

7,1

4,4

%

7,3

10,8

9

5,4

4,3

%

2,5

2,7

1,3

1,8

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Olen pystynyt hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssäni

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

%

43,9

24,3

35,9

37,5

56,5

41

37

78

56

23

Taulukko 3. Erikoistumiskoulutuksessa opitun käyttö työelämässä tulevaisuudessa.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

26

16

30

30

16

n

13

14

34

17

5

n

2

5

8

7

1

n

0

2

5

1

1

n

0

0

1

1

0

%

31,7

37,8

43,6

30,3

21,7

%

4,9

13,5

10,2

12,5

4,4

%

0

5,4

6,4

1,8

4,3

%

0

0

1,3

1,8

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue Olen pystynyt hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa käsiteltyjä asioita työssäni

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

%

63,4

43,3

38,5

53,6

69,6

41

37

78

56

23
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vastaajien arvio (taulukot 2–3). Tuloksesta syntyy kysymyksiä. Selittyykö tulos koulutuk-
sen järjestelyjen eroilla? Voi onko asiakas- ja palveluohjaukselle erityinen tarve toisaalta 
runsaan väestöpohjan ja tiiviin asutuksen pääkaupunkiseudulla mutta toisaalta harvaan 
asutulla ja pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa?

Osallistujien arviot koulutuksen vaikutuksista työllisyyteen ja työuriin

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen osallistujat arvioivat palautekyse-
lyssä, lisäsikö koulutus heidän mielenkiintoaan asiakas- ja palveluohjauksen tehtäviin. 
Sisä-Suomen ja pääkaupunkiseudun toteutuksiin osallistuneista vastaajista yli kuudesosa 
oli täysin samaa mieltä väitteen ”erikoistumiskoulutus lisäsi mielenkiintoani asiakas- ja 
palveluohjauksen työtehtäviä kohtaan” kanssa. Kun Sisä-Suomen toteutuksen vastaajista 
67,8 prosenttia oli täysin samaa mieltävä väitteen kanssa, niin Väli-Suomen toteutuksen 
vastaajista vain 47,5 prosessia oli saman väitteen kanssa täysin samaa mieltä ero, jolloin 
vastauksissa on yli 20 prosentin ero. (Taulukko 4.)

Palautekyselyn mukaan Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus lisäsi osallis-
tujien työmahdollisuuksia. Yli puolet koulutuksen viiden toteutusalueen vastaajista oli 
täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”erikoistumiskoulutuksen suorittaminen li-
sää työmahdollisuuksiani” kanssa. Pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen toteutusten 
vastaajien arvio oli kuitenkin myönteisin. Näiden toteutusalueiden vastaajista runsas 70 
prosenttia oli täysin ja jokseenkin samaa mieltä väitteen ”erikoistumiskoulutuksen suo-
rittaminen lisää työmahdollisuuksiani” kanssa. (Taulukko 5.)

Taulukko 4. Erikoistumiskoulutukseen osallistuneen kiinnostus asiakas- ja palveluohjauksen työtehtäviin.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

26

19

37

38

13

n

13

12

32

12

8

n

2

3

4

3

1

n

0

3

4

2

0

n

0

0

1

1

0

%

31,7

32,4

41

21,4

34,8

%

4,9

8,1

5,1

5,4

4,3

%

0

8,1

5,1

3,6

0

%

0

0

1,3

1,8

4,3

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

%

63,4

51,4

47,5

67,9

56,6

41

37

78

56

23

Erikoistumiskoulutus lisäsi mielenkiintoani asiakas- ja palveluohjauksen 
työtehtäviä kohtaan
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Pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen toteutuksiin osallistuneiden vastaajien palaute 
oli myönteisintä myös väittämään ”erikoistumiskoulutus on edistänyt työuraani”. Väit-
teen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli yli 40 prosenttia pääkaupunkiseu-
dun ja Pohjois-Suomen toteutusten vastaajista, kun taas kolmen muun toteutusalueen 
vastaajista reilu kolmannes tai jonkin verran vähäisempi osuus oli täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä väitteen kanssa. (Taulukko 6.)

Tutkintoja alueellisista eroista palautteessa

SOTETIE-hankkeen kartoituksissa on ilmennyt, että Asiakas- ja palveluohjauksen erikois-
tumiskoulutus palvelee niin sosiaali- kuin terveysalalla työskentelevien osaamisen kehit-
tämistä. Lisäksi koulutukselle on valtakunnallinen tarve. Tarve on näyttäytynyt vankimpa-
na Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen rakentuneella yhteistyöalueella. (Helminen, 
Markkanen & Säilä 2020, 383–384.) Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuk-
sen pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen toteutuksiin osallistuneiden palaute oli kui-
tenkin myönteisempää koulutuksen työelämävastaavuudesta ja sen vaikutuksista työlli-
syyteen ja työuraan kuin koulutuksen muiden toteutusalueiden osallistujien. Tulos saa 
pohtimaan siihen johtaneita syitä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työllisyyteen ja työ-
uriin alueellisesta näkökulmasta

15.6.2021

Taulukko 5. Erikoistumiskoulutuksen vaikutus työmahdollisuuksiin.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

12

12

13

15

8

n

19

8

32

19

10

n

8

9

20

12

2

n

2

5

6

7

3

n

0

3

7

3

0

%

19,5

24,3

25,6

21,4

8,7

%

4,9

13,5

7,7

12,5

13

%

0

8,1

9

5,4

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

41

37

78

56

23

%

29,3

32,5

16,7

26,8

34,8

%

46,3

21,6

41

33,9

43,5

Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen lisää työmahdollisuuksiani

Taulukko 6. Erikoistumiskoulutuksen vaikutus työuraan.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

7

4

3

9

3

n

10

7

19

10

8

n

15

15

36

15

8

n

6

7

10

14

3

n

3

4

10

8

1

%

36,6

40,6

46,2

26,8

34,8

%

14,6

18,9

12,8

25

13

%

7,3

10,8

12,8

14,3

4,4

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

41

37

78

56

23

%

17,1

10,8

3,8

16,1

13

%

24,4

18,9

24,4

17,8

34,8

Erikoistumiskoulutus on edistänyt työuraani



SOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

 209

SOTETIE-Blogi

Aikaisemmin on havaittu, että sosiaalialla työskentelevien palaute oli myönteisempää 
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen työelämävastaavuudesta ja sen 
vaikutuksista työllisyyteen ja työuraan kuin terveysalalla työskentelevien (Helminen & 
Kantola 2021). Palautekyselyyn vastanneiden työala ei ole kuitenkaan selitä vastausten 
alueellisia eroja. Koulutuksen toteutusaluilta palautekyselyyn vastanneista yli kuudesosa 
tai seitsemäsosa työskentelee sosiaalialalla. Pääkaupunkiseudun toteutukseen osallistu-
neista vastaajista sosiaalialalla työskentelevien osuus oli pienin (66 %) mutta Pohjois-
Suomen osallistujista suurin (74 %). Länsi-Suomen toteutuksen vastaajista 73, Väli-Suo-
men 69 ja Sisä-Suomen 66 prosenttia työskenteli sosiaalialalla.

Palautekyselyssä vastaaja antoi Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukselle 
arvion kiitettävä, hyvä, tyydyttävä tai heikko. Parhaimman arvion koulutus sai pääkau-
punkiseudun toteutukseen osallistuneista vastaajilta. Heistä lähes puolet (46,3 %) antoi 
koulutukselle arvion kiitettävä, ja 95,1 prosenttia antoi koulutukselle joko arvosanan kii-
tettävä tai hyvä. (Taulukko 7.) On todennäköistä, että pääkaupunkiseudun toteutuksen 
vastaajien hyvä palaute koulutuksesta heijastui myös heidän arvioihinsa koulutuksen 
työelämävastaavuudesta ja sen heijastumisestä työllisyyteen ja työuraan.

Pääkaupunkiseudun toteutukseen osallistuneiden vastaajien arvio on myönteisin myös 
väitteeseen ”erikoistumiskoulutuksen sisällöt tukivat ammatillista kehittymistäni”. Pää-
kaupunkiseudun toteutuksen vastaajista 61 prosenttia oli täysin samaa mieltä väitteen 
kanssa, kun sen kanssa täysin samaa mieltä Länsi-Suomen toteutuksen vastaajista oli 
vain 21,6 prosenttia. Vastausten välillä on lähes 40 prosentin ero. (Taulukko 8.)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työllisyyteen ja työ-
uriin alueellisesta näkökulmasta
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Taulukko 7. Osallistujien arvio erikoistumiskoulutuksesta kokonaisuutena.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

19

6

18

23

9

n

20

21

51

29

12

n

2

10

9

4

1

n

0

0

0

0

1

%

4,9

27

11,5

7,1

4,3

%

0

0

0

0

4,4

KiitettäväN

Työalue

Hyvä HeikkoTyydyttävä

41

37

78

56

23

%

46,3

16,2

23,1

41,1

39,1

%

48,8

56,8

65,4

51,8

52,2

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoisutmiskoulutus oli kokonaisuutena
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Edellä kuvatun tuloksen kanssa samansuuntainen tulos on, kun tarkastellaan toteuttaja-
alueiden mukaan vastauksia väitteeseen ”erikoistumiskoulutukselle asettamani henkilö-
kohtaiset tavoitteet toteutuivat”. Pääkaupunkiseudun toteutuksen vastaajista yli puolet 
(53,7 %) oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, kun sen kanssa täysin samaa mieltä oli 
Länsi-Suomen toteutuksen vastaajista vain 21,6 prosenttia. Vastausten välillä on yli 30 
prosentin ero. (Taulukko 9.)

Asiakas- ja palveluohjauksen pääkaupunkiseudun toteutukseen osallistuneiden erin-
omainen palaute koulutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestään sekä henkilökoh-
taisten tavoitteiden saavuttamisesta koulutuksessa selittänee osin heidän palautteensa 
koulutuksen hyvästä työelämävasteesta ja sen myönteisistä vaikutuksista työllisyyteen ja 
työuriin. Pohjois-Suomen toteutuksen vastaajien palaute koulutuksesta, ammatillisesta 
kehittymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta koulutuksessa ei ollut aivan yhtä myön-
teistä kuin pääkaupunkiseudun toteutuksen vastaajien, mutta heidänkin palautteensa oli 
hyvää.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen pääkaupunkiseudun toteutukses-
sa tehtiin runsaasti yhteistyötä eri työelämätahojen ja kehitys- ja tutkimusorganisaatioi-
den kanssa (esim. pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos), mikä voi heijastua osallistujilta saatuun palautteeseen koulutuksen 
hyvästä työelämävastaavuudesta. Yhteistyö toteutui muun muassa etäyhteyksin toteu-

Taulukko 8. Osallistujien arvio koulutuksesta tuesta ammatilliseen kehittymiseen.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

25

8

32

30

10

n

11

24

31

19

11

n

3

3

4

3

2

n

2

2

9

4

0

n

0

0

2

0

0

%

7,3

8,1

5,1

5,4

8,7

%

4,9

5,4

11,5

7,1

0

%

0

0

2,6

0

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

41

37

78

56

23

%

61

21,6

41

53,6

43,5

%

26,8

64,9

39,8

33,9

47,8

Erikoistumiskoulutuksen sisällöt tukivat ammatillista kehittymistäni

Taulukko 9. Osallistujan henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen erikoistumiskoulutuksessa.

Pääkaupun-
kiseutu
Länsi-
Suomi
Väli-
Suomi
Sisä-
Suomi
Pohjois-
Suomi

n

22

8

27

23

11

n

14

19

34

20

10

n

3

6

6

8

1

n

2

3

8

5

1

n

0

1

3

0

0

%

7,3

16,2

7,7

14,3

4,3

%

4,9

8,1

10,3

8,9

4,3

%

0

2,7

3,8

0

0

Täysin samaa 
mieltä

N
Työalue

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En samaa enkä 
eri mieltä

41

37

78

56

23

%

53,7

21,6

34,6

41,1

47,8

%

34,1
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Erikoistumiskoulutukselle asettamani henkilökohtaiset tavoitteet toteutuivat
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tettuina asiantuntija-alustuksina koulutuksen kontaktipäivissä. Myös muilla Asiakas- ja 
palveluohjauksen toteutusalueilla tehtiin yhteistyötä työelämätahojen kanssa.

Työllisyysmahdollisuudet selittänevät osaltaan Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistu-
miskoulutuksesta saatua palautetta. Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimis-
tojen näkemyksen eri ammattien kehitysnäkymistä. Se ei kuitenkaan tunnista asiakasoh-
jaajan tai palveluohjaajan ammattia. Mutta esimerkiksi sosiaalialan ohjaajan ja neuvojan 
ammatin edustajista on pulaa esimerkiksi Uudellamaalla. Sosiaalityön erityisasiantunti-
joista on paljon pulaa Uudellamaalla ja Lapissa mutta toki myös muilla maantieteellisillä 
alueilla. Myös sairaanhoitajista on paljon pulaa muun muassa Uudellamaalla ja Lapissa. 
(TEM, ELY ja TE-palvelut i.a.) Esimerkiksi Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulu-
tuksen pääkaupunkiseudun toteutukseen osallistuneista vastaajista muutamat kertoivat 
palautekyselyn avoimissa vastauksissa, että he olivat koulutuksen aikana siirtyneet uu-
teen työtehtävään.

Asiakas- ja palveluohjauksen vuoden 2020 toteutuksesta osallistujilta saadun palautteen 
perusteella voidaan ajatella, että koulutuksen hyvä työelämävastaavuus ja osallistujan 
kokemus koulutuksen sisältöjen käytettävyydestä työelämässä, luovat myönteistä suh-
detta myös koulutukseen osallistuvan omaan työllisyyteen ja työuraan. Hyvä työllisyys-
tilanne ammattialalla ja avoimen työmahdollisuudet vahvistavat optimistista suhdetta 
työllisyyteen ja työuran rakentamismahdollisuuksiin.
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37 Työelämälähtöiset oppimisen joustavat toteutukset opettajien 
ideoimana

Koulutuksilta edellytetään joustavia toteutuksia, koska osaaminen kehittyy yhä useam-
min työyhteisöissä ja työelämään kiinnittyvissä ympäristöissä. Kehityssuunta johtaa opet-
tajan sote-toiminnan todellisiin tilanteisiin ja muuttaa opettajan toimenkuvaa.

Tämä tuli esille SOTETIE-hankkeen toimijoiden yhteisessä työpajassa 24.3.2021. Siinä 
osallistujien yhtenä tehtävänä oli pohtia työelämälähtöisen oppimisen joustavia toteu-
tuksia. Tähän pohdintaan osallistui 4 opettajaa eri ammattikorkeakouluista. Opettajien 
keskustelut tallennettiin Padlet-tauluille, joista ne olivat aukikirjoitettavissa. Tässä blogis-
sa on tiivistelmä kerätystä aineistosta.

Työpajan aluksi opettajat laativat työelämälähtöisestä oppimisesta yhteisen näkemyk-
sensä. Sen mukaan työelämälähtöinen oppiminen oli ajantasaista työelämän muutoksiin 
reagoivaa, työelämän kanssa yhdessä toteutettavaa ja näyttöön perustuvaa tietotaitoa. 
Se tapahtui opiskelijan, koulun ja sote-alan työyhteisöjen muodostamissa yhteyksissä. 
Työelämälähtöisessä oppimisessa oppimistehtävät ja oppimisympäristöt nähtiin kiinnit-
tyvän todelliseen työelämään (”real world applications”) projekteina, harjoitteluina tai 
oppisopimus- tyyppisinä koulutuksina.

Tämän jälkeen opettajat kuvasivat joustavien toteutuksien parhaita käytäntöjä. Niiden 
mukaan joustavissa toteutuksissa oppiminen oli vastavuoroista. Opiskelijoiden oppimi-
sen ohella myös henkilöstöjen ja opettajien oma osaaminen karttuivat. Joustaviin toteu-
tuksiin kuului simulaatiot, autenttisien esimerkkien eli käytännön tilanteiden ja tapausten 
käyttö sekä erilaisten viestintäkanavien kuten verkko-oppimisympäristöjen hyödyntämi-
nen. Vastavuoroisen oppimisen nähtiin vaativan myös mentorien koulutuksia, mentorien 
toimenkuvien selventämistä ja mentoriverkostojen kehittämistä.

Sote-alan työolosuhteisiin ja työtilanteisiin integroituvan joustavan oppimisen nähtiin 
todentavan ja helpottavan myös oppijoiden aiemman osaamisen tunnistamista ja tun-
nustamista. Lisäksi opetuksessa sovellettavan työelämälähtöisen joustavan toiminnan 
katsottiin vahvistavan yhteyttä koulutuksesta valmistuneisiin henkilöihin ja vastaavan 
viesteihin, jotka kertoivat pedagogisen osaamisen tarpeesta käytännön kentillä.

Lopuksi opettajat arvioivat ammattikorkeakoulujen valmiuksia tuottaa työelämälähtöistä 
joustavaa oppimista. Joustavan oppimisen katsottiin edellyttävän organisaatioissa opet-
tajan toimenkuvan ja opettajatarpeen kokonaisvaltaista uudelleenarviointia. Joustaviin 
toteutuksiin siirtyminen edellytti osallistujien mukaan koulutuksen ja sen toteutuksen 
yhteissuunnittelua työelämän kanssa, ongelmalähtöisen oppimisen lähestymistapaa ja 
arvioinnin uudistamista. Muutokset tuli näkyä myös opetussuunnitelmassa, jonka viite-
kehyksessä toteutuksia suunnitellaan. Joustaviin toteutuksiin siirtymisen todettiin tar-
koittavan myös, että opettajan työ toteutuisi yhä enemmän monitoimijaisissa yhteisöissä 
ja siinä painottuisi yhteistyön rakentaminen ja oppimisen fasilitointi.
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15.10.2021

38 Koulutuksien vaikuttavuuden alueellisia käytänteitä

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan koulutuksien vaikutuksia ja vaikuttavuutta alueelli-
sesta näkökulmasta. Aihetta käsiteltiin Lapin sairaanhoitopiirin koulutuskoordinaattorille 
tehdyssä haastattelussa keväällä 2021. Koulutuskoordinaattori toimii alueen ja organi-
saation yhteisten koulutuksien organisoijana. Haastattelukysymyksissä oli hyödynnetty 
Soili Tykkyläisen (2017) laatiman Vaikutusten arviointi -kanvaasin sisältöä (ks. Tykkyläinen 
2017). Haastateltu koulutuskoordinaattori tarkensi ja täydensi vastauksiaan vielä blogin 
raakaversioon, mikä lisäsi aineiston luotettavuutta. Aineiston analyysissa käytettiin Kirk-
patrickin (2016) nelitasoista mallia osaamisen vaikutusten arviointiin. Sen mukaan koulu-
tuksen vaikuttavuuden arvioinnin tasoja ovat reaktiot, oppiminen, toiminnan muutokset 
sekä tulokset ja vaikutukset. (Tornbow & Zeidman-Karpinski 2016). Alueellisten koulutus-
ten vaikuttavuuden arviointi linkittyy myös vuonna 2016 Lapin sairaanhoitopiirin alueelle 
laadittuun Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalliin (ks. Karjalainen, 
Räisänen & Saranki-Rantakokko 2016).

Sote-alan organisaatioiden ja koulutuksen osaamisen kehittämisen toimintamalli

Lapissa on laadittu vv. 2015-2016 maakunnan sotealan organisaatioiden ja koulutuk-
sen osaamisen kehittämisen toimintamalli (Karjalainen, Räisänen &Saranki-Rantakokko 
2016). Siinä osaamisen kehittämisessä keskiössä on osallistava toimintatapa, yhtenäi-
set käytännöt ja avoin tieto. Osaamisen kehittyminen tapahtuu verkostomaisessa, eri 
tahojen voimavaroja yhdistävässä toiminnassa mutta myös organisaatioiden sisäisenä 
toimintana. Osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen katsotaan kuuluvan 1) strategiseen 
suunnitteluun kiinnittyvä osaamisen ennakointi, 2) käytännön toimintaan ja henkilöstön 
näkemyksiin perustuvan osaamisamistarpeiden määrittely ja arviointi sekä 3) koko sote-
alueen osaamisen kehittämistä tukeva ja ohjaava toiminta (Karjalainen ym. 2016 34,35). 
Kuviossa 1 on laadittu kiteytys Karjalaisen ym. (2016) tuottamasta verkostomaisen osaa-
misen kehittämisen ja johtamisen toimintamallista.

Kuvio 1. Kiteytys verkostomaisen osaamisen kehittämisen ja johtamisen toimintamallista.
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Toimintamallissa (Karjalainen ym. 2016) todetaan, että osaamisen määrittely ja arviointi 
tapahtuvat soteorganisaatiossa yhtenäisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti ja yhteis-
työssä henkilöstön kanssa. Mallin mukaan osaamista koskevat tiedot tallennetaan yhtei-
seen tietojärjestelmään, mikä tekee tiedosta näkyvää ja mahdollistaa osaamisen johdon-
mukaisen ja pitkäkestoisen suunnittelun ja käytön. Näin ollen yhteinen tietojärjestelmä 
muodostuu sotealueen toimijoiden osaamisen johtamisen, ennakoinnin ja kehittämisen 
keskeiseksi työvälineeksi ja tietovarannoksi. Osaamista koskevaa tietoa on mahdollista 
jakaa myös kumppanuusverkoston eri osapuolille. (Karjalainen ym. 2016, 34.)

Toimintamallin mukaan (Karjalainen ym. 2016) henkilöstön osaamistarpeiden määrittely 
ja arviointi tapahtuvat organisaatioiden yksiköissä. Osaamisen kehittäminen kuvataan 
työyhteisöä aktivoivaksi ja yhdistäväksi asiaksi, jossa osaamistarpeita ja -kriteereitä, teh-
täväkuvauksia, hiljaista tietoa ja mentorointia käsitellään yhdessä. Osaamisen arvioinnis-
sa pidetään oleellisena toiminnan kannalta kriittisten osaamistarpeiden ja työntekijöiden 
todellisten osaamispääomien tiedostamista. Arvioinnissa tarkastellaan tietoja työnteki-
jöiden kyvyistä ja taidoista ja verrataan niitä organisaation osaamisvaatimuksiin. Tieto-
jen käsittelyssä käytetään tietojärjestelmää. Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia paitsi 
koulutuksilla myös hyödyntämällä organisaatioiden sisäistä osaamista. (Karjalainen ym. 
2016, 35-36.)

Sairaanhoitopiirin reaktiot alueellisen osaamisen kehittämiseen

Haastatteluaineiston mukaan sairaanhoitopiirille oli laadittu organisaation osaamisen 
kehittämissuunnitelma. Suunnitelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin yhteystyöryhmässä 
vuosittain. Sen katsottiin noudattavan lakiin asetettuja vaateita ja kattavan organisaati-
oiden henkilöstöjen ja ammattiryhmien yhteiset osaamistarpeet. Sairaanhoitopiirissä oli 
myös organisoitu osaamisen kehittämiseen keskitettyjä toimintoja. Näihin kuului myös 
alueellisten koulutusten koordinointi. Tähän tehtävään oli sisällytetty alueellisten osaa-
mistarpeiden arviointi, koulutuksien suunnittelu, koulutustilanteiden järjestelyt, koulu-
tuksia koskevan tiedon koonti ja verkostotoiminta. Alueellisen osaamisen ennakoinnin ja 
kehittämisen suunnittelu oli muodostettu vuodesta 2014 alkaen laadittujen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmien pohjalta. Alueellisen osaamisen ennakointi 
ja kehittäminen oli siirtymässä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden aluevaltuustojen 
tehtäväksi, samalla lakkautetaan Perusterveydenhuollon yksiköt.

”Suunnitelman tuli vastata sisällöiltään osaamistarpeita. Lisäksi suunnitelmassa oli 
ilmoitettu koulutuksen ajankohdat, tilat ja koulutuksessa käytettävät menetelmät.”

Osaamis- ja koulutustarpeet kerättiin organisaatioiden yksikköjen esihenkilöiltä, koska 
he kokosivat henkilöstöjensä osaamistarpeet osaamiskartoituksista ja /tai kehityskeskus-
teluista. Henkilöstön työhyvinvoinnin huomioon ottaminen osaamisten määrittelyissä 
todettiin myös kuuluvan esihenkilöiden tehtäviin henkilöstöpoliittisten ohjeiden mukai-
sesti. Lisäksi osaamisten määrittelyissä esihenkilöillä oli ollut käytössä henkilöstön eläköi-
tymistä, siirtoja tai toiminnan muutosta koskevat tiedot.

”Esimiestyön tehtävä, henkilöstöpoliittisten ohjeiden mukaisesti, työhyvinvointivas-
taava auttaa näissä selvityksissä. Hän kasaa henkilöstökertomuksen.”
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”Osaamistarpeiden määrittely perustuu osaamiskartoituksiin, kehityskeskusteluihin, 
ennakointitietoon”

Haastattelussa tuli esille, että osaamisen hallinnan ja henkilöstötarpeen ennakoinnin 
työvälineeksi oli sairaanhoitopiirissä hankittu tietokoneohjelma . Se perustuu Hanhisen 
(2010) tutkimukseen, jonka mukaan osaamisen hallinnan lähtökohtana on organisaa-
tion visio ja strategia. Niiden pohjalta on määriteltävissä organisaation osaamisresurs-
si ja osaamistarve. Osaamistarpeet pohjautuvat niihin osaamisvaatimuksiin, joita vision 
saavuttaminen organisaatiossa edellyttää. Osaamisvaatimuksia ja henkilöstön olemassa 
olevaa osaamista voidaan verrata toisiinsa ja tunnistaa osaamisvajeet eri osaamisalueil-
la. Osaamisvajeisiin vastaaminen edellyttää kehittämistoimenpiteitä kuten koulutuksia ja 
kehittämishankkeita. (Hanhinen 2010, 198-200.) Toinen tässä yhteydessä käytössä oleva 
tärkeä verkkopalvelu kerrottiin olevan Lapin Kaira -portaali . Kaira-portaaliin tieto siirtyy 
eri tietokannoista ja suodattuu käyttäjän laatimien ehtojen mukaisesti eli tieto on suo-
datettavissa esimerkiksi käyttäjäryhmittäin tai yksikön taloustilanteen tai asiakastyytyväi-
syyden mukaan. (LapIT 2018)
Alueellisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa koulutukset kohdentuivat erilaisil-
le ryhmille. Osa koulutuksista oli tarkoitettu kaikille, osa tietyille ammattiryhmille, osa 
taas henkilöille, joiden tehtävät edellyttivät osaamisen määräaikaista päivittämistä. Ke-
hittämissuunnitelmaan oli kerätty myös ns. marginaalikoulutuksia kuten kielikoulutuksia 
(esim. saamen kieli) tai äkillisten muutosten kuten koronan edellyttämiä koulutuksia.

”Erikoisasiat jäävät yksikön asiaksi, sisäiset koulutukset erotellaan. Laajat yleiset ai-
heet yhteiseen keskusteluun. Erikoisteemat alueellisiksi koulutuksiksi”..

”…hoitoketjutyöstä tulevaa alueellisen yhteistyön kehittämisestä nousevat koulutus-
tarpeet, soteuudistus ja uuden sairaalan rakennushanke, tarkentavat koulutustar-
peita koko ajan”

Tyydytystä oli tuottanut erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon yhteiseksi 
tunnistetut koulutustarpeet ja niihin vastaavien koulutusten yhteistoteutukset. Lisäk-
si organisoidulla toiminnalla oli vastattu nopeasti äkillisen uhkan eli koronapandemian 
synnyttämään alueelliseen osaamistarpeeseen. Ensipalaute koulutukseen osallistujien 
tyytyväisyydestä oli kerätty yleisen keskustelun yhteydessä. Kuitenkin varsinainen koulu-
tuksen kokonaisarvioon vaikuttava palaute oli käsitelty yksiköissä tapahtuvassa esihenki-
lön ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa. Tämä palaute välittyi myös keskitettyyn 
kehittämisyksikköön. Alueelliset koulutukset oli tallennettu henkilöstöhallinnon ohjel-
maan. Sairaanhoitopiirissä oli osaamisen hallinnan ja henkilöstötarpeen ennakoinnin 
ja hallinnon työvälineenä tietokoneohjelma, josta oli saatavilla myös tiedot henkilöstön 
osaamisten kertaustarpeista.

”alueen Perusterveydenhuollon yksikköjen yhteiset koulutustarpeet otettiin huomi-
oon.”

”Kunnista tullut tutustujia, benchmarkkaus ja simulaatio, kaikkinensa rajapinnat 
ylittävää vuorovaikutusta.”

”Henkilöstöhallinnon ohjelmaan isommat koulutukset, määräaikaiset luvat ja päte-
vyydet, C&Q (antaa myös muistutukset) … työmarkkinalaitokselle koulutusraportit 
samoin kuin henkilöstökertomukseen vuosittain”

Koulutuksien vaikuttavuuden alueellisia käytänteitä
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”Tieken koulutustiimi kysyy koulutuspalautteita”

Alueellista oppimista

Haastattelun mukaan yhteisten koulutusten suunnittelu ja koordinointi oli lähentänyt ja 
edistänyt erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja myös alueen perustervey-
denhuollon yksikköjen välistä yhteistyötä. Henkilöstöjen kehittämis- ja koulutussuun-
nitelmat olivat yksikköjen esihenkilöiden ja henkilöstöjen yhdessä laatimia. Esihenkilöt 
koordinoivat henkilöstöjensä osallistumiset koulutuksiin. Alueellisten koulutusten valinta 
ja suunnittelu tapahtuivat budjettivuoden mukaisesti. Osallistujien sitoutuneisuutta ja 
koulutukseen liittyvää tyytyväisyyttä todettiin käsiteltävän esihenkilön ja alaisen välisissä 
kehityskeskusteluissa. Myös hankitun osaamisen käyttöönottoa oli käsitelty kehityskes-
kusteluissa.

”…yhteistyö alueen Perusterveydenhuollon yksiköiden välillä”

”Esimies päättää koulutuksista hierarkian mukaan.”

Alueellisten koulutusten suunnittelu pohjautui haastattelun mukaan henkilöstön osaa-
misvajeiden pohjalta määriteltyihin koulutustarpeisiin. Kouluttajavalinnoissa oli hyödyn-
netty aiemmista toteutuksista saatuja palautteita. Kouluttajavalintoja oli tehty alueelli-
sesti mutta myös ERVA-alueen toimijoiden kanssa. Koulutuksien rinnalla osaamista oli 
kehitetty organisaation sisäisillä menetelmillä kuten työkierto, koulutukset, mentorointi, 
perehdyttämien ja benchmarking. Koulutuksia oli toteutettu myös alueellisina verkko-
koulutuksina. Kuntien henkilöstöjä oli perehdytetty erikoissairaanhoidossa tehtävään 
työhön ja myös erilaisia simulaatioita oli käytetty oppimisen tukena.

”Osaamisen kehittämisessä hyödynnettiin verkkokoulutusta, OYS:n erityisvastuu-
alueen sairaaloiden sekä eri organisaatioiden, oppilaitosten ja hankkeiden koulu-
tustarjontaa.”

Ammatilliseen osaamisen kehittämiseen sisällytettiin myös oppisopimuskoulutusten tie-
topuoliset osiot, näyttötutkinnot, työsuojelukoulutukset sekä mentorointi. Lisäksi osaa-
misen kehittämisen muotona oli organisaatioiden ja yksiköiden välistä vertailukehittä-
mistä, työn varjostamista, perehtymisjaksoja ja työkiertoa sekä simulaatio-oppimista.

”Koulutuksien huolellisella suunnittelulla”

”Esimiestaso määrittää, kenen osaamista kehitetään, taustalla toiminnan muutok-
set ja osaamismäärittelyt”

”Yhteistyötä ERVA-alueen koulutusasiantuntijoiden kanssa, koulutuksen järjestäjien 
kanssa”

”Työkierto, koulutukset, mentorointi, perehdyttämien, simulaatiot, benchmarkkaus, 
verkkokoulutus yms.”

”Kunnista tullut erikoissairaanhoitoon tutustujia”

Koulutuksien vaikuttavuuden alueellisia käytänteitä
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Toiminnan muutoksia

Haastattelusta ilmeni, että organisaation osaamisen kehittäminen oli tehty suunnitelmal-
liseksi ja koordinoiduksi. Alueellisten koulutusten koordinointi, arviointi ja raportointi oli 
keskitetty Tietohallinon ja kehittämisen yksikön (Tieke) koulutustiimille. Osaamistarpei-
den tunnistaminen ja koulutustarpeiden arviointi oli organisoitu sairaanhoitopiirin tulos-
alueille ja yksikköihin.

”koulutustiimi tekee koulutussuunnitelman, joka menee henkilöstöjohtajalle ja 
LSHP-yhteistyöryhmään, osaamisen kehittämissuunnitelmaa varten”

”osaamistarpeiden selvittäminen yksikköjen sisäistä toimintaa”

”osaamiskartoitukset, kehityskeskustelut, ennakointitieto… yksiköissä katsotaan elä-
köityvät, toiminnan muutokset, siirrot jne.”

Alueellisesti järjestettyjen koulutusten tavoitteena katsottiin olevan organisaation stra-
tegioiden ja painopisteiden mukaisen ja soteuudistuksen suuntaisen osaamisen ja toi-
minnan vahvistaminen. Toisaalta koulutuksille oli pyritty vastaamaan tulosalueilla tun-
nistettuihin osaamisvajeisiin. Koulutustarpeiden arvioinnissa oli hyödynnetty henkilöstön 
näkemyksiä ja tietojärjestelmiä, jotka edistivät tietoon perustuvia analyysien tekoa.

”Strategiset painopisteet, äkillisten tarpeiden ennakointi, pitää ottaa huomioon, 
mitkä ovat jatkuvat säännölliset koulutukset”

”…hoitoketjutyöstä tulevaa alueellisen yhteistyön kehittämisestä nousevat koulutus-
tarpeet, soteuudistus ja uuden sairaalan rakennushanke, tarkentavat koulutustar-
peita koko ajan”

”Mitkä ovat meidän painopisteet strategian pohjalta, joihin koulutukset pitää lin-
kittyä.”

”Kaikkien ammattiryhmien tarpeet… kysytään johtavilta henkilöiltä, mitä yhteiseen 
haluavat ottaa mukaan.”

Koulutuksessa hankitun osaamisen käyttöön ottoa pidettiin koulutuksen vaikuttavuuden 
olennaisena tekijänä ja esihenkilön olevan uuden osaamisen hyödyntämisessä tärkeäs-
sä osassa. Osaamisen kehittyminen oli nähty toiminnan kehittymisestä. Usein muutos 
oli ollut nopeasti todettavissa. Muutosta tuottava osaaminen oli voitu hankkia monilla 
tavoilla. Koulutukset ja niiden suunnittelu ja hankinta olivat tapahtuneet alueellisesti tai 
ERVA-alueella. Koulutuksien kokonaisarvioiden katsottiin palvelevan päätöksentekoa tu-
levista koulutuksista. Kokonaisarviot oli raportoitu henkilöstökertomukseen ja työllisyys-
rahaston raporttiin.

”arviointi tapahtuu toiminnassa, muutos näkyy usein nopeasti”

”Työyksikön asia, jää johtamiseen ja esimiehiin, miten uutta osaamista hyödynne-
tään, joten suunnittelu on todella tärkeää.”

”Koulutuksen vaikutukset voidaan saada leviämään työyhteisössä esimiesten tuella”

Koulutuksien vaikuttavuuden alueellisia käytänteitä
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”koulutuksen myönteiset vaikutukset asiakaspalautteista, työtyytyväisyydestä”

”Yhteistyötä ERVA-alueen koulutusasiantuntijoiden kanssa, kysytään kokemuksia 
kouluttajasta”

Haastattelun mukaan koulutuksen vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnissa oli käy-
tetty kehityskeskustelujen tuloksia, palautteita, toiminnan ja hoitoketjutyön kehitystä 
kuvaavia tietoja sekä erikoisosaamisen käyttöönottoa. Arviointia kerrottiin tehtävän or-
ganisaation eri tasoilla ja eri näkökulmista. Tietoja oli raportoitu henkilöstökertomukseen 
ja kuntayhtymän alueellisten koulutusten seurantaan. Lisäksi koulutustietoja oli välitetty 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), joka oli käyttänyt niitä muun muassa tuotta-
vuusvertailuihin. Tuottavuusvertailussa oli arvioitu ja vertailtu muun muassa palvelujen 
tuottajien prosessien sujuvuutta. Lisäksi koulutustietoja oli välitetty muihin kansallisiin 
raportteihin.

”kehityskeskustelut, koulutuspalautteet”

”arvioinnit ammattiryhmätasolla koko sairaanhoitopiirissä”

”yksikkötasolla, tulosaluetasolla, sairaanhoitopiirin tasolla… henkilöstökertomus, 
kuntayhtymätasolla alueelliset koulutukset, THL tuottavuusvertailut -ennakointitie-
toa ja toiminnan kehittämistä – näkyy tiettyjen prosessien heikkous. Muut kansalli-
set raportit.”

”palautteet, toiminnan kehittäminen, hoitoketjutyö, erikoisosaamisen käyttöönotto, 
henkilöstökertomus ja työllisyysrahasto”

”asiakaspalautteet, työtyytyväisyys, Kairasta”

”koulutuspäivien määrät, asiakasmäärät, haipro, potilasvalitukset, asiakaskantelut, 
muistutukset, opiskelijapalautteet, yksikköjen koulutussuunnitelmien toteutumisen”

Koulutuksen vaikuttavuuden alueellinen arviointi

Kirkpatrickin (2016) vaikuttavuuden arviointia kuvaavien tasojen mukaan alueellisten 
koulutusten reaktiotasolla alueellisen osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvät koulutuk-
set toteutettiin mahdollisimman suunnitelmallisesti ja organisoidusti. Organisoituminen 
tarkoitti yksikköihin hajautettua ja perustoimintaa lähellä olevaa osaamisen johtamista ja 
kehittämistä sekä keskistettyä toimintaa. Keskitettyyn toimintaa kuului mm. tietojärjes-
telmät ja alueellisten koulutusten koordinointi. Alueelliset koulutukset voitiin kohdentaa 
alueen kaikkien organisaatioiden henkilöstöille, joillekin ammattiryhmille, osaamisensa 
päivittämistä vaativille henkilöstöryhmille tai joillekin muille erityisryhmille. Koulutukset 
raportoitiin alueellisiin ja kansallisiin sähköisiin tietokantoihin.

Oppimisen arvioinnin tason näkökulmasta alueelliset koulutukset lähensivät sairaanhoi-
topiirin erikoissairaanhoidon ja alueen perusterveydenhuollon henkilöstöjä. Alueellisen 
osaamisen kehittäminen koulutusvalintoineen oli määriteltävissä yksikköjen esimiesten 
tehtäviin ja toteutettavissa budjettivuosittain. Koulutussuunnittelu ja keskustelu hankitun 
osaamisen hyödyntämisestä sijoittui esimiehen ja alaisen väliseen kehityskeskusteluun. 
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Alueellisia koulutuksia voitiin yhdistää myös työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja koulutus 
voitiin toteuttaa sisäisin menettelyin tai ulkoa hankittuna koulutuksena. Osa alueellisis-
ta koulutuksista suunniteltiin kohdennettavaksi ja niiden koulutusvalinnat tehtiin ERVA-
alueelle.

Toiminnan muutoksen tason näkökulmasta alueellisen osaamisen kehittämistä oli viety 
suunnitelmallisemmaksi ja koordinoidummaksi. Koulutustarpeiden arvioinnissa hyödyn-
nettiin henkilöstön näkemyksiä ja tietojärjestelmiä, jotka edistivät tietoon perustuvaa 
päätöksentekoa. Hankitun osaamisen käyttöönottoa seurattiin toiminnan uudistumi-
sesta. Lisäksi uudistumista arvioitiin kehityskeskustelujen tuloksista, palautteista, hoito-
ketjujen kehittymisistä ja erityisosaamisen käyttöönotosta. Osaamista koskevia tietoja 
raportoitiin suunnitelmallisesti paikallisille, alueellisille sekä kansallisille tahoille, mikä 
mahdollisti tietojen käytön erilaisiin vertailuihin ja seurantaan.

Kirkpatrickin (2016) koulutuksen vaikuttavuutta kuvaava neljäs taso tarkoittaa tuloksia ja 
vaikutuksia. Tämän aineiston mukaan neljännen tason voidaan katsoa merkitsevän me-
netelmiä ja mittareita, joilla alueellisten koulutuksien vaikuttavuutta ja vaikutuksia arvi-
oitiin (kuvio2). Kuvion keskellä oleviin kennoihin merkityt menetelmät voidaan katsoa 
juontuvan 1) reaktiona syntyvään osaamisen kehittämiseen ja johtamisen organisoitu-
miseen, 2) oppimiseen pohjautuvaan osaamisen määrittelyyn ja 3) muutosta osoittavaan 
suunnitelmallisuuteen alueellisten koulutusten hankinnassa ja arvioinnissa. Kennojen 
vieressä on aineistosta koottu mittareita, joilla esitetyt menetelmät voidaan todentaa 
arvioitavaan ja vertailtavaan muotoon.

Tämän tarkastelun mukaan osaamisen johtaminen ja kehittäminen oli Lapin sairaan-
hoitopiirissä sote-alueelle laaditun toimintamallin suuntaista (ks. Karjalainen ym. 2016). 
Alueellisen osaamisen ja koulutusten kehittäminen oli sairaanhoitopiirissä organisoitu 
tietyin osin keskitetysti Tietohallinon ja kehittämisen yksikön koulutustiimille ja tietyin 
osin hajautetusti tulosalueille ja yksiköihin. Toiminnan tueksi oli otettu käyttöön tieto-
järjestelmät, jotka mahdollistivat tiedolla johtamiseen perustuvan osaamisen ohjauksen 
ja hallinnan. Käytännöt olivat yhtenäistymässä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä 
painottuivat osaamistarpeiden ja työntekijöiden osaamispääomien tiedostaminen. Ku-
vauksessa oli nähtävillä myös toiminnan alueellinen verkostoituminen.
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Kuvio 2. Koulutuksien vaikuttavuuden alueellisia menetelmiä ja niihin liittyviä mittareita.

Koulutuspäivien
määrät
• amm. ryhmäkoht.,
yhteiset, muut

Toimenkuvaan sitominen
Budjetointi
Talousarvion toteutuminen
Henkilöstökertomus
Työllisyysrahaston raportit

Alueellisen osaamisen 
kehittämissuunnitelma 

Osaamisen ennakoinnin ja 
hallinnan ohjelmisto

Kehityskeskustelut 
Alueellinen koulutusten 

seuranta (määrällinen)
Tuottavuusvertailu (THL)

Muut kansall. raportit

Organisaation strategia
Osaamiskartoitukset

Kehityskeskustelut
Poistumatiedot

Työhyvinvointiarvio
Henkilöstökertomus

Tuottavuusvertailu
Potilasturvallisuuden 

vaaratapahtumat
Palautteet, potilasvalitukset,

asiakaskantelut
Muistutukset

Opiskelijapalautteet
Työtyytyväisyysarviot

Koulutuspäivien määrät
Koulutussuunnitelmien 
toteutumat

Yhteiset
koulutustarpeet

Yhteisten
koulututusten
toteutuminen

Kokonaisarviot
osaamisesta

Osaamisen
johtamisen

organistoitu-
minen

Osaamis-
tarpeiden
määrittely

Koulutusten
hankinta

Koulutuksen
vaikutusten

arviointi
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Esipuhe

Koulutukseen hakeutujan valinnat, mahdollisuudet ja haasteet 

Täydennys- ja lisäkoulutukseen hakeutumiseen vaikuttavat monet tekijät yksilön, työn-
antajan, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa meneil-
lään olevat rakenteelliset ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät sote-ammatti-
laisten osaamisen täydentämistä ja uudistamista. Näitä ovat muun muassa digitalisaatio, 
asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, moniammatillisuus, 
näyttöön perustuva toiminta, palvelujen integrointitarpeet ja niukkenevat taloudelliset 
resurssit.

Koulutukseen hakeutumisen lähtökohdat voivat olla joko yksilöllisiä tarpeita ja odotuk-
sia, työnantaja- ja organisaatiolähtöistä osaamisen kehittämistä tai yhteiskunnallisen 
muutoksen mukanaan tuomia palvelutarpeiden vaatimuksia.
Koulutuksen valintaan vaikuttavat koulutukseen hakeutujan tarpeet ja motiivit. Koulutus 
voi olla omaan ammattiin liittyvää koulutusta, mutta toisaalta tarve voi olla yleisen osaa-
misen kartuttamiseen.    

Jatkuvan oppimisen koulutukseen hakeutumiseen liittyviä haasteita ovat opiskelijoiden 
erilaiset oppimisvalmiudet ja koulutukseen osallistumiseen liittyvät esteet. Erilaiset op-
pijat, työyhteisöt ja oppilaitokset erilaisine toimintaympäristöineen haastavat oppimista 
arjessa.

Edellytyksiä koulutukseen hakeutumiselle voidaan parantaa jakamalla koulutuksista tar-
peellista tietoa sekä joustavoittamalla toteutuksia ja opintopolkuja. Tärkeää on kehittää 
työyhteisöjä oppivan yhteisön suuntaan sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulutusta 
opiskelijan, työelämän ja koulutusorganisaation yhteistyönä. 

Tapio Myllymaa
Mikko Nieminen
Liisa Ranta
Tiina Säilä
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Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? 
Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia

Koulutukseen hakeutumiselle on nähtävissä lukuisia erilaisia lähtökohtia, joita SOTETIE-
hanke on nostanut esiin. Tässä artikkelissa kuvataan “Erilaiset oppijat” -työryhmän sekä 
kirjallisuudesta että hankkeessa aiemmin raportoiduista tutkimuksista nostamia koulu-
tukseen hakeutumisen lähtökohtia (kuvio 1). Siinä missä joku hakee lisää omaa työhyvin-
vointiinsa, on toinen hakeutumassa uudelle alueelle, ja kolmas on saanut perheensä sel-
laiseen tilanteeseen, että voi lähteä haistelemaan uusia tuulia ehkä huonojen työolojen 
ajamana. Myös työnantaja on voinut kehottaa lisäopintoihin halutessaan kehittää työyk-
sikköä. Kun mietitään lähtökohtia, ei voida lähteä ainoastaan osaamisen lisääntymisen 
tavoittelusta, toki se on oleellinen asia.

Ammatillisen tai ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on lukuisia syitä, joiden vuoksi 
sosiaali- ja terveysalan ammattilainen joko haluaa tai hänen on välttämätöntä täydentää 
tai päivittää osaamistaan. Muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa jo tapahtuneet ja 
tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset edellyttävät muutosta sote-ammattilaisten osaa-
misessa. SOTETIE-hankkeessa tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa Laanterä ja Saunders 
(2020) listaavat tärkeimpiä sote-ammattilaisten osaamistarpeiden muutoksiin vaikuttavia 
tekijöitä. Näitä ovat työryhmän mukaan muun muassa digitalisaatio, asiakkaiden omaeh-
toinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, moniammatillisuus, näyttöön perustuva 
toiminta, tarve palvelujen integrointiin sekä niukkenevat taloudelliset resurssit.

Sote-aloilla johtamis-, kouluttamis- ja asiantuntijatehtävissä toimivien (f=26) mukaan 
sote-aloilla tarvitaan tulevaisuudessa laaja-alaista, monitahoista ja vahvaa osaamista. 
Tällä taataan, että sote-palveluja käyttävät kansalaiset saavat tasalaatuista, näyttöön pe-
rustuvaa ja yhdenvertaista palvelua ja hoitoa. (Komulainen 2019.) Myös sote-alan työn-
tekijöille ja sote-johtajille suunnatuissa työpajoissa esitetyissä mielipiteissä korostui se, 
että jatkuvan oppimisen koulutuksissa pitäisi yhdistyä sosiaali- ja terveysalan osaaminen 
ja asiantuntijuus. Tämä edistää muun muassa sitä, että sosiaali- ja terveysalalla työsken-
televillä on yhteinen ymmärrys ammatillisista kysymyksistä. (Helminen, Markkanen, Säilä 
2020b.)

39

Koulutuksen valintaan
vaikuttavia tekijöitä

Koulutukseen
hakeutumisen
lähtökohtia

Tyohyvinvoinnin lisääminen

Eteneminen uralla

Alan vaihto

LAAJUUS

AJANKOHTA
JA KESTO

SISÄLTÖ

TOTEUTUSTAPA

TASO

KIELI

KUSTANNUKSET

Työpaikan vaihto

Työllistyminen

Työyhteisön osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Työelämään paluu

KUVIO 1. Koulutukseen hakeutumisen lähtökohdat ja koulutuksen valintaan vaikuttavat tekijät.



SOTETIE | Osa 2: Jatkuva oppiminen

 225

SOTETIE-Blogi

Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen 
lähtökohtia

18.3.2021

Kangasniemi ym. (2018) julkaisun mukaan ammattialakohtainen substanssiosaaminen 
muodostaa tulevaisuuden osaamisen ytimen, mutta sen lisäksi huomioidaan kaikkia sote-
ammattiryhmiä koskeva geneerinen osaaminen, joka dokumentin mukaan sisältää, pal-
velunkehittämisosaamisen, asiakastyöosaamisen sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan 
muutososaamisen. Korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden taitoja tutkittaessa 
geneerisiksi taidoiksi listattiin myös analyyttinen päättely- ja arviointikyky, ongelman-
ratkaisutaidot, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen hallinta (OKM 2021). Näi-
tä kaikkia voitaneen pitää yleisinä taitoina, joita tulevaisuuden sote-alan ammattilainen 
työssään tarvitsee.

Valtioneuvosto (2020) linjaa, että jatkuva oppiminen on paras turva työn, teknologian ja 
maailman muutoksissa. Työelämässä tapahtuu muutoksia, joihin vastaaminen edellyttää 
uutta osaamista. Osa hakijoista on ollut poissa työelämästä ja haluaa palata osaavina 
takaisin, osa haluaa suunnata omassa työssään uusille alueille tai kehittyä työssään. Haki-
joissa on myös niitä, jotka haluavat suunnata kokonaan uudelle alalle.

SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyössä tunnistettiin 
jatkuvan oppimisen koulutukseen hakijoiden erilaisia lähtökohtia ja koulutukseen ha-
keutumisen syitä. Vaikutuksia ja vaikuttavuutta työhön haetaan koulutuksen avulla sekä 
yksilötasolla (työntekijä) että työyhteisötasolla. Alueellisesti ja yhteiskunnallisesti koulu-
tuksesta odotetaan olevan apua alueellisten prosessien kehittämiselle ja sen odotetaan 
tuottavan valmiuksia moniammatilliseen ja alueellisen kehittämiseen. (Ranta, Kantola & 
Saranki-Rantakokko 2020.)

Koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavat työpaikan ja työnantajan odotukset, joten kou-
lutuksiin liittyvän tiedotuksen on vastattava työnantajien tarpeisiin. Usein virike koulu-
tuksiin tulee juuri työnantajilta. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020). 
SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyön 
työpajat osoittivat, että työyhteisön koulutustarvetta arvioitaessa on tärkeää arvioida 
säännöllisesti osaamisen muutostarvetta ja tämän muutoksen mukanaan tuomaa vajetta 
työyhteisön osaamisessa. Tässä työntekijän ja esimiehen välinen vuoropuhelu on tärkeää 
esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Lisäksi tehtävienkuvien muutoksia on tärkeä tarkastella 
työn muuttuessa. (Ranta & Kantola 2020a.) Työnantajahaastatteluiden mukaan tärkeää 
on, että henkilökunnalla on viimeisin tietotaito. Koulutuksen nähdään motivoivan henki-
lökuntaa, lisäävän kiinnostusta omaa alaa kohtaan ja sitouttavan heitä. Taitavan ja inno-
vatiivisen henkilökunnan koetaan olevan välttämätön organisaation voimavara. (Järvelä, 
Myllymaa, Nieminen & Puska 2021.)

Jatkuvan oppimisen kehittämisen visioina ovat työllistymisen ja merkityksellisen elämän 
edellyttämien tietojen, taitojen ja osaamisen saavuttaminen, osaamisen kehittäminen 
työuran aikana sekä se, että osaaminen uudistaa työelämää sekä työelämä osaamista. 
(Valtioneuvosto 2020.) Tämä saa vahvasti tukea SOTETIE-hankkeessa tehdystä opiskelija-
kyselystä (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska, 2020). Se, että osaaminen uu-
distaa työelämää ja työelämä osaamista vaatii muun muassa ketteriä tapoja lisätä osaa-
mista, osaamisen kehittämisen huomioimista työyhteisöissä sekä koulutustarjonnan että 
oppijan ja työnhakijan palveluprosessin uudistamista. Tarvitaan kehitystä tunnistaa pa-
remmin henkilön olemassa oleva osaaminen ja yksilölliset osaamistarpeet sekä mahdol-
listaa erilaisia etuuksia, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen. (Valtioneuvosto 2020.)
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Työntekijän näkökulmasta koulutukseen hakeutumiselle voivat olla syinä tarve oman 
osaamisen lisäämiselle työtehtävässään. (Ranta & Kantola 2020a.) Toisaalta suuri määrä 
sote-alan työntekijöitä on ollut syystä tai toisesta pois työmarkkinoilta. SOTETIE-hank-
keen sote-alan työntekijöille ja sote-johtajille suunnattujen työpajojen osallistujien mu-
kaan sosiaali- ja terveysalalla ilmenee tarve ns. päivityskoulutuksille eli oman osaamisen 
päivittämiselle tämän päivän tasolle. Päivityskoulutukset palvelisivat sellaisia sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia, jotka ovat olleet pois alan työtehtävistä pidemmän aikaa ja 
ovat palaamassa alalle. (Helminen, Markkanen, Säilä 2020b.)

SOTETIE-hankkeessa toteutetussa opiskelijakyselyssä nousi esiin jatkuvan oppimisen 
koulutusten opinnot väylänä mielekkäämpiin työtehtäviin ja mahdollisesti jatko-opin-
toihin (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020). Koulutuksella haetaan myös 
ratkaisua työhyvinvointiin liittyviin tekijöihin, esimerkiksi mahdollisuuteen hakeutua 
uuteen tehtävään tai keinoja jaksamiselle. Työhyvinvoinnillinen syy voi olla työntekijän 
henkilökohtainen tarve tai yhdessä esimiehen kanssa sovittu ratkaisu. Koulutukseen ha-
keutumisen syinä voivat olla myös työllistyminen tai tarve työpaikan vaihdolle (Ranta 
& Kantola 2020b). Koulutusmarkkinoinnin merkitystä ei voida aliarvioida koulutukseen 
hakeutumisen syynä. Varsinkin kaupalliset koulutuksen tarjoajat ovat aktiivisia ja koulu-
tukseen saatetaan lähteä myynnin innoittamana. (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 
2021.)

Koulutuksen toivotaan tuovan ammatillista kehittymistä ja sillä toivotaan olevan vaiku-
tuksia työn tekemiseen, kuten antavan valmiuksia työn suunnitteluun sekä työyhteisön, 
toiminnan että palveluiden kehittämiseen (Ranta ym. 2020, Saranki-Rantakokko, Kantola 
& Ranta 2020) ja laadun varmistamiseen. Koulutuksen kautta toivotaan löytyvän uusia 
työkaluja ja tapoja työhön sekä verkostoitumista ja uusia kohtaamisia (Saranki-Ranta-
kokko ym. 2020). SOTETIE-hankkeessa toteutetun opiskelijakyselyn mukaan koulutus 
lisää sekä kehittämisvalmiuksia että työyhteisövalmiuksia. Opiskelijat olivat saaneet ko-
kemuksen myös kriittisen ajattelun, rohkeuden ja varmuuden lisääntymisestä. Opiskelijat 
kuvasivat lisäksi tiedon ja osaamisen kasvua, ajatusten avartumista ja työhyvinvoinnin 
paranemista. Läpileikkaavana antina nähtiin ammatillisen kasvun lisäksi ihmisenä kasva-
minen. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020.)

SOTETIE-hankkeen työpajoissa kerätyn aineiston mukaan sosiaali- ja terveysalan orga-
nisaatioilla on halu mahdollistaa jatkuva oppiminen. Organisaatiot etsivät ja rakentavat 
joustavia käytäntöjä, jotka merkitsevät koulutuksen ja osaamisen kehittämistä tukevien 
mahdollisuuksien linkittämistä oppimista edistäväksi kokonaisuudeksi. (Helminen, Mark-
kanen & Säilä 2020a). Koulutukseen hakeutuminen voi olla siis myös työyhteisötasoinen. 
Työyhteisön esimies on saattanut lähettää koulutukseen henkilön hakemaan päivitet-
tyä ja uutta tietoa työyhteisön kehittämiseksi. Koulutuksen tarkoituksena voi olla myös 
valmentaa työntekijää uuteen tehtävään työyhteisössä tai olla keinona työhyvinvoinnin 
parantamiseen. (Ranta & Kantola 2020b.) Työpajoissa todettiin myös, että työntekijän 
kouluttaminen tarjoaa työnantajalle mahdollisuuksia osaavan henkilön sitouttamiseen 
työtehtäviin. Tärkeintä kuitenkin on, että koulutus vahvistaa osallistujan osaamista ydin-
tehtävissään ja kehittymistä ammattilaisena. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020b.)

Koulutukseen hakeudutaan erilaisin tarpein ja odotuksin. Nämä lähtökohdat voivat olla 
joko yksilöllisiä tarpeita ja odotuksia tai työnantajan osoittamia. Koulutuksen toteuttajan 
on tärkeää huomioida nämä koulutukseen osallistujan erilaiset lähtökohdat ja pohtia 
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näitä koulutuksen toteutusta suunniteltaessa. On tärkeä tunnistaa, että odotuksia kou-
lutuksen vaikutukselle ja vaikuttavuudelle voivat olla osaamisen kehittämisen (oman tai 
työyhteisön) lisäksi myös työllistyminen, työhyvinvoinnin lisääminen tai uralla etenemi-
nen.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.
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40 Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-
ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen koulutukseen hakeutuminen yksilöllisin tarpein 
ja resurssein haastaa koulutusorganisaatioita tarkastelemaan koulutuksen valintaan 
vaikuttavia tekijöitä koulutustarjonnassaan. Tässä blogikirjoituksessa kuvataan Sotetie-
hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden, sote-ammattilaisten ja sote-johtajien kuvaa-
mia koulutuksen valintaan liittyviä teemoja valintakategorioineen. Lisäksi näitä teemoja 
ja kategorioita on kehitetty hankkeessa eteenpäin kuvaamaan työn ohessa tapahtuvan 
koulutuksen valinnan moninaisuutta. Yksi tapa hahmottaa valintaan liittyviä teemoja on 
kuvattu kuvion 1 ulkokehällä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen valintaan vaikuttavat koulutukseen hakeutujan tarpeet ja motiivit, mutta nii-
den taustalla saattavat olla myös työyhteisön luomat tarpeet ja odotukset (Kantola & 
Ranta 2021). Koulutukseen hakeutuessaan työntekijä on tietoinen osaamisvajeestaan ja 
hakee sen myötä koulutusta osaamistarpeeseensa. Hän lähtee tarkastelemaan opinto-
tarjontaa, onko osaamisvajeeseen tarjolla sopivaa koulutusta. (Ranta & Kantola 2020a.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa todetaan, että joustavia opintopolkuja tarvi-
taan sekä ammattialan sisäisen erikoisosaamisen kehittämiseksi että ammattialat ylittä-
viin osaamistarpeisiin (OKM 2019). Myös sote-alan ammattilaisten näkemysten mukaan 
tarvetta on sekä tiettyyn ammattiin liittyvän erityisosaamisen (substanssiosaaminen) ke-
hittämiselle, yleistaitojen (geneeriset taidot) kehittämiselle että sosiaali- ja terveysalan 
yhteisten taitojen kehittämiselle (Helminen, Markkanen & Säilä 2020c).

Koulutuksen valintaan
vaikuttavia tekijöitä

Koulutukseen
hakeutumisen
lähtökohtia

Tyohyvinvoinnin lisääminen

Eteneminen uralla

Alan vaihto

LAAJUUS

AJANKOHTA
JA KESTO

SISÄLTÖ

TOTEUTUSTAPA

TASO

KIELI

KUSTANNUKSET

Työpaikan vaihto

Työllistyminen

Työyhteisön osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen

Työelämään paluu

KUVIO 1. Koulutukseen hakeutumisen lähtökohdat ja koulutuksen valintaan vaikuttavat tekijät.
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Koulutus voi olla omaan ammattiin liittyvää koulutusta esimerkiksi sairaanhoitajien lääk-
keenmääräämisoikeuteen liittyvä koulutus. Toisaalta tarve voi olla yleisen osaamisen 
(geneerinen osaaminen) kartuttamiseen. Sopivaa koulutusta etsivän pitäisi siis pystyä 
rajaamaan koulutustarjontaa esimerkiksi johonkin tiettyyn ammattiin liittyvään, sote-
ammattien yhteiseen tai yleistä osaamista lisäävään koulutukseen. Tähän liittyy myös ha-
kukelpoisuus, joka esimerkiksi on sairaanhoitajan tutkinto, mikäli kyse on sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvästä koulutuksesta (kuvio 2).

Koulutuksen laajuus, ajallinen kesto ja ajankohta

Koulutukseen hakeutuja haluaa tietää sopivaa koulutusta etsiessään, milloin jokin mää-
rätty koulutus toteutetaan ja miten pitkään se kestää (kuvio 3). Lisäksi pitää tietää, mikä 
on koulutuksen laajuus opintopisteinä, jotta etukäteen voidaan arvioida työmäärää. Esi-
merkkinä erikoistumiskoulutus, jonka laajuus on 30 opintopistettä ja se toteutetaan joko 
yhden vuoden aikana tai vaihtoehtoisesti kahden vuoden aikana. Jollakin voi olla kiire 
päivittää osaamistaan ja hän haluaa valita tiiviimmässä tahdissa toteutetun koulutuksen 
ja toinen puolestaan arvioi työmäärän olevan maltillisempi pidemmässä toteutuksessa.

SOTETIE-hankkeen työpajoissa (kutsuttuna sote-johtajat ja sote-alan ammattilaiset) nou-
si esiin, että sosiaali- ja terveysalan organisaatiot järjestävät usein itse työntekijöilleen 
lyhyitä täydennyskoulutuksia, silloin kun jokin osaamisvaje on havaittu. Sen sijaan kou-
lutusorganisaatioilta hankitaan tavallisesti pidempikestoisia ja osaamistavoitteiltaan laa-
jempia koulutuksia. Tarvitaan siis sekä lyhytkestoisia, osaamistavoitteiltaan rajattuja, että 
pitkäkestoisia, osaamistavoitteiltaan laajoja täydennys- ja/tai erikoistumiskoulutuksia. 
(Helminen, Markkanen & Säilä 2020b.)

KUVIO 2. Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus valintaan vaikuttavina tekijöinä.

SISÄLTÖ HAKU-
KELPOISUUS

Alasta riippumaton yleinen osaaminen
Sotealalla vaadittava yhteinen osaaminen
Tiettyyn ammattiin liittyvä erityisosaaminen

Ei vaadittavaa pohjakoulutusta
Vaadittava pohjakoulutus

KUVIO 3. Koulutuksen laajuus, ajallinen kesto ja ajankohta valintaan vaikuttavana tekijänä.

KESTO

AJANKOHTA

LAAJUUS

Haku käynnissä
Haku tulossa
Haku ei ajankohtainen

Alle 2 opintopistettä
2 - 5 opintopistettä
6- 29 opintopistettä
30 opintopistettä tai enemmän

<2 päivää
2 päivää - < 1 kk
1 -2 kuukautta
2 -5 kuukautta
6 kk - 1 vuosi
> 1 vuosi
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Noin puolet sote-alan ammattilaisille ja sote-johtajille osoitettuun kyselyyn vastanneista 
oli sitä mieltä, että 30 opintopisteen koulutuksen keston tulisi olla 1,5 vuotta. Vähän alle 
puolet suorittaisi opinnot vuoden aikana ja loput kannatti kahden vuoden opiskeluai-
kaa (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a). Toisaalta kyselyssä sosiaali- ja terveysalalla 
työskentelevien yhteisen osaamisen kehittämiseksi arvioitiin paremmin soveltuvan lisä-
koulutus (½ –2 päivää) ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus (1–5 op) kuin pitkäkestoi-
nen täydennyskoulutus (15–30 op) tai erikoistumiskoulutus (vähintään 30 op) (Helminen, 
Markkanen & Säilä 2020d). Näitä kaikkia laajuuksia voisi käyttää koulutushaun rajauksina.

Koulutuksen toteutustapa

Opintoja suoritetaan nykyään hyvin monimuotoisesti (kuvio 4). Koulutukset hyödyntävät 
paljon itsenäistä opiskelua ja tätä tuetaan lähijaksoilla. Verkkototeutukset tulevat enti-
sestään lisääntymään. Opiskelijoille suunnatun kyselyn mukaan vastaajat kokevat kuiten-
kin opinnoissaan usein joustamattomuutta, rakenteiden kankeutta ja heidän mielestään 
vaihtoehtoisia, oppijalähtöisiä suoritustapoja on niukasti (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, 
Nieminen & Puska 2020).

Opintojen joustavan suorittamisen puolesta on puhuttu jo pitkään usealla suulla. Valtio-
valta, opiskelijat ja työelämän edustajat vaativat varsinkin jatkuvan oppimisen suhteen 
opiskelujen joustavuutta. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu seuraavasti: ”korkea-
koulujärjestelmää kehitetään oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toi-
mivat oppijat – tutkinto-opiskelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vaille olevat 
– voisivat opiskella joustavasti opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta or-
ganisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta.” (Digivisio….. 2020.)

Opiskelijat odottavat oppilaitosten panostavan verkkoalustoihin ja materiaaleihin (Jär-
velä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021a). Myös sotejohtajien ja sote-ammattilaisten 
työpajoissa kannatettiin virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttämistä (Helminen, Mark-
kanen & Säilä 2020b). Näin opiskelijat voivat valita ajan ja paikan sekä oman työtahtinsa 
muun elämän ohella. Opintopolussa sopivaa tutkintokoulutusta etsivä voi valita erilais-
ten koulutuksen toteutustapojen välillä. Valintamahdollisuudet ovat lähitoteutus, etä- ja 
verkkototeutus, monimuotototeutus ja itsenäinen opiskelu. Myös jatkuvan oppimisen 
koulutuksissa kaikki nämä toteutustavat ovat mahdollisia ja sopivaa koulutusta etsivän 
pitäisi voida rajata hakutulostaan valitsemalla yhden tai useamman vaihtoehdon.

Etäopetus mahdollistaa vähintäänkin paikkaan sitomattoman opiskelun. Näin kouluttau-
tujan ei tarvitse valita, missä koulutus fyysisesti tapahtuu. Etäopetusta suunniteltaessa 
pitää kuitenkin huomioida osallistujien erilaiset digitaidot. Myös lyhyemmissä koulutuk-
sissa tai vain yksittäisellä opintojaksolla tarvitaan digiosaamista, jotta tarvittavien säh-
köisten järjestelmien käyttö onnistuu. (Hietanen ym. 2021.)

KUVIO 4. Koulutuksen toteutustapa valintaan vaikuttavana tekijänä.

TOTEUTUS-
TAPA

Aikaan ja paikkaan sitomaton
Osittain lähiopetusta
Lähiopetus

Lähiopetuksen sijainti
Lähipäivien määrä

Maakunta Kunta
Kaupunki
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Mikäli koulutus toteutetaan lähiopetuksena, on maakunta tai kaupunki tärkeitä rajaavia 
tekijöitä koulutusta etsittäessä. Jos koulutus toteutetaan etä- ja verkkototeutuksena niin, 
että myös aikaan sitoutumattomuus toteutuu, voi kouluttautuja vapaammin suorittaa 
opintoja itsenäisesti omaan tahtiin. Tällöin myös mahdollistuu paremmin samanaikainen 
työssäkäynti eikä kustannuksia synny palkattomista vapaapäivistä eivätkä lähijaksot ai-
heuta sijaistarvetta. (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021a). Vaikka täysin verkossa 
toteutettavia koulutuksia toivotaan, myös lähityöskentelypäivät nähdään tärkeinä, sil-
lä puhtaasti verkkototeutuksella järjestetyllä koulutuksella ei sote-johtajien ja sote-alan 
ammattilaisten mielestä voida lähityöskentelyä korvata. Toisaalta esiin tuli toinenkin nä-
kökulma eli että lähipäiviä olisi mahdollisimman vähän, koska opiskelu etänä onnistuu 
melko hyvin. (Helminen, Markkanen & Säilä 2020a.)

Mikäli koulutus toteutetaan lähiopetuksena tai se sisältää etäopetuksen lisäksi lähipäiviä, 
niiden määrä on hyvä olla etukäteen tiedossa. Koulutuksen valintaan voi vaikuttaa lähi-
päivien määrä. Erikoistumiskoulutusten reunaehtoja kuvaavassa artikkelissa (Helminen, 
Markkanen ja Säilä 2020a) raportoivat, että lähes puolet kyselyyn vastaajista (48 %) olisi 
valmis käyttämään erikoistumiskoulutuksen lähityöskentelypäiviin vuosilomapäiviä, va-
paapäiviä tai palkattomia vapaapäiviä enintään 5 päivää vuodessa. Lähes yhtä moni (42 
%) olisi valmis käyttämään 5–10 päivää vuodessa. Myös työnantajien kustantamien lähi-
työskentelypäivien määrä arvioitiin samansuuntaiseksi: alle 5 päivää (16 %), 5–10 päivää 
(59 %), 11–15 päivää (10 %) ja yli 15 päivää alle 1 %.

Digitaalisten palveluympäristöjen kehittämiseksi on laadittu Unifin ja Arenen toimesta 
yhteinen digivisio, jonka merkittävyyttä on koronapandemia entisestään korostanut. Yh-
teinen digivisio on vastaus hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen korkeakoulu-
järjestelmän kehittämisestä oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Ajasta ja paikasta 
riippumaton statuksesta riippumatta koulutuspolku mahdollistuu digitaalisuuden myötä. 
Korkeakoulujen jatkuvan koulutuksen ja -oppimisen digitaalisten ympäristöjen kehittä-
misen tavoitteena nähdään kansallisten oppimisen tietovarantojen avaaminen yhteis-
kunnan ja yksilön käyttöön siten, että korkeakoulujen toimintatavat uudistuvat ja peda-
gogiikan kehittäminen mahdollistuu. (Digivisio….. 2020.)

Koulutukseen liittyvät kustannukset

Ei ole ilmaista lounasta – eikä ilmaista koulutusta. Aina on jokin taho, joka vastaa kou-
lutuksesta aiheutuneista kuluista. Kun opiskelija vastaa kuluista osin tai kokonaan tulee 
esiin opiskelijoiden eriarvoisuus. Osalla on varaa maksaa kallis osallistumismaksu ja osal-
la saattaa olla hyvinkin niukkaa. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020.)

Kun sote-ammattilaisen koulutuksen maksaa työnantaja, tällä voi olla tiukka budjetti sil-
le, mitä koulutuksen tuottama osaaminen saa maksaa. Sotetie-hankkeessa toteutetun 
kyselyn (vastaajina sote-johtajat ja sote-alan ammattilaiset) mukaan suurin osa vastaa-
jista oli sitä mieltä, että 30 opintopisteen laajuisen erikoistumiskoulutuksen hinta pitäisi 
olla alle 1000 €, jotta työnantaja voisi kustantaa sen työntekijälle kokonaan (kuvio 5). 
Mikäli yksittäinen henkilö voisi osallistua koulutukseen omakustanteisesti hinnan pitäisi 
olla alle 500 €. Jos työntekijä maksaa osallistujamaksun itse, hän pohtii koulutuksesta 
saamaansa pätevyyttä ja hyötyä suhteessa koulutuksen hintaan. (Helminen, Markkanen 
& Säilä 2020a.)
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Työelämäedustajien haastatteluissa (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021b) ja 
sote-johtajille ja sote ammattilaisille osoitetussa kyselyssä (Helminen, Markkanen & Säilä 
2020a) nousi esiin, että jos koulutusbudjetti on 200-500 euroa vuodessa työntekijää koh-
ti, pitää koulutuksiin osallistumista ja niiden kustannuksia arvioida huolellisesti ja osallis-
tumista perustella tarkasti.

Jos kyse on muusta osaamista täydentävästä koulutuksesta kuin erikoistumiskoulutuk-
sesta, voi hintahaitari olla valtava. Esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suori-
tettava lyhytkestoinen osaamista täydentävä koulutus voi maksaa kokonaisuudessaan 
vain muutamia kymppejä, mutta esimerkiksi laaja psykoterapeuttikoulutus voi maksaa yli 
20000 euroa. Kun sopivaa koulutusta etsitään, pitää voida rajata hakua hinnan mukaan.

Kustannuksia tuottavat myös koulutukseen liittyvät opiskelupäivät. Erikoistumiskou-
lutuksen opiskelijat ja opettajat toivat esille työpajoissa, että koulutuksen valintaan ja 
osallistumiseen vaikuttaa myös työnantajalta saatu tuki ja resurssit esimerkiksi se, miten 
opiskeluun saa työaikaa (Ranta & Kantola 2020b).

Koulutuksen taso ja muut valintaan vaikuttavat tekijät

Valtioneuvoston asetuksen (120/2017) mukaan tutkintojen ja muiden osaamiskokonai-
suuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) tarkoitetut tutkinnot ja oppimäärät 
sekä muut laajat osaamiskokonaisuudet sijoittuvat tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksen tasoille 1–8. Itselleen sopivaa koulutusta etsivällä pitää olla 
mahdollisuus tietää, mille tasolle hänen hakemansa/suorittamansa opintokokonaisuus 
asettuu (kuvio 6). Esimerkiksi opiskelija voi hyödyntää EQF7 tasolle sijoittuvaa täyden-
nyskoulutusta myöhemmin osana ylempää korkeakoulututkintoa, mutta ei EQF6 tasolle 
sijoittuvia opintoja.

Suomessa erilaisia jatkuvan oppimisen koulutuksia on tarjolla pääasiassa suomen, ruot-
sin ja englannin kielillä (kuvio 7). Opintopolussa on näiden lisäksi tarjolla monen tyyp-
pistä koulutusta lukuisilla harvinaisilla kielillä: kiina (6), viittomakieli (4), pohjoissaame (1), 
venäjä (11), portugali (6), latina (3), japani (1), italia (5), heprea (1), ranska (11), viro (2), 
espanja (16), saksa (20) ja arabia (2). Kun koulutukseen hakeutuja etsii itselleen parasta 
mahdollista jatkuvan oppimisen koulutusta, hänen pitää hakua rajatakseen pystyä valit-
semaan kieli, jolla hän voi tai haluaa opiskella. (Opintopolku.fi)

KUVIO 5. Koulutuksen hinta valintaan vaikuttavana tekijänä.

KOULUTUKSEN
HINTA

Maksuton
Alle 500 €
500 - 1 000 €
Yli 1 000 €

KUVIO 6. Koulutuksen taso valintaan vaikuttavana tekijänä.

TASO
 
Koulutuksen tarjoaja
 

Ammatillinen oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Muu organisaatio

EQF 4-5
EQF 6-7
EQF 6-8

EQF-tasot
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Opiskelijoille kohdennetussa kyselyssä vastaajat kokivat opinnot usein joustamattomik-
si, rakenteiltaan kankeiksi ja toivoivat vaihtoehtoisia, oppijalähtöisiä suoritustapoja lisää. 
Opiskelijat odottivat lisää lyhyitä kursseja. Näistä he toivovat voivansa kerätä opintopis-
teitä vähitellen. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020.)

Opiskelijat ovat löytäneet hyvin avoimen ammattikorkeakoulun väylän ja siinä opinnot 
ovat edullisia. Hankkeessa tehdyssä kyselyssä jatkuvan oppimisen koulutuksen vastuu-
henkilöille, ammattikorkeakoulujen edustajat näkivät myös perustutkinto-opintojen kuu-
luvan jatkuvan koulutuksen opintoihin. Tämä on ymmärrettävää, kun osa opiskelijoista 
tulee tutkinto-opintoihin ammatillisen koulutuksen jälkeen. (Isosaari, Myllymaa, Puska & 
Sirkka 2020.)

Joillekin henkilöille on tärkeää rakentaa itselleen uraa uuden tutkinnon kautta. Heille 
pitää kertoa, auttaako kyseinen koulutus tässä pyrkimyksessä eli tutkinnon suorittami-
sessa. Esimerkiksi erikoistumiskoulutuksen opiskelijat toivat työpajassa esille, että ky-
seisen erikoistumiskoulutuksen tuoma osaaminen olisi tärkeä huomioida myöhemmin 
haettaessa tutkintoon johtavaan koulutukseen, kuten YAMK-opintoihin (Ranta & Kantola 
2020c). Näin valintakriteeri (kuvio 8), onko tarjolla oleva koulutus tutkinnon osa vai ei, on 
tärkeä koulutusta valittaessa, vaikka hyväksi lukeminen onkin riippuvainen mahdollisen 
tulevan tutkinnon järjestäjästä.

Lopuksi

Koulutuksen moninaisuus haastaa sekä hakijaa että koulutuksen tarjoajia. Sosiaali- ja 
terveysalan ammattilainen etsii itselleen juuri sopivaa koulutusta, joka vastaa hänen 
yksilöllisiin tarpeisiinsa ja olemassa oleviin resursseihin. Samalla koulutusorganisaatio 
suunnittelee koulutusta täyttämään useiden hakijoiden tarpeita. Jotta tarpeet ja tarjonta 
kohtaisivat, pitää olla riittävän tehokas hakukone, jonka avulla hakija voi rajata koulu-
tushakuaan käyttämällä esimerkiksi kaikkia kuviossa 9 esitettyjä koulutuksen valintaan 
vaikuttavia tekijöitä.

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen 
valitsee itselleen sopivan koulutuksen?
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KUVIO 7. Opetuskieli valintaan vaikuttavana tekijänä.

KIELI
Suomi
Ruotsi 
Englanti

KUVIO 8. Koulutuksen suhde tutkintoon johtavaan 
koulutukseen valintaan vaikuttavana tekijänä.

KOULUTUKSEN
SUHDE

TUTKINTOON
JOHTAVAAN

KOULUTUKSEEN

Koulutus tutkinnon osa
Koulutus ei ole tutkinnon osa
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KUVIO 9. Koulutukseen valintaan vaikuttavia tekijöitä koulutushakua rajaavina asioina.

LAAJUUS

KESTO

AJANKOHTA

TOTEUTUS-
TAPA

KOULUTUKSEN 
HINTA

TASO

KIELI

HAKU-
KELPOISUUS

KOULUTUKSEN
SUHDE

TUTKINTONTOON
JOHTAVAAN

KOULUTUKSEEN

SISÄLTÖ

Alasta riippumaton yleinen osaaminen 
Sote-alalla vaadittava yhteinen osaaminen
Tiettyyn ammattiin liittyvä erityisosaaminen

Alle 2 opintopistettä
2 - 5 opintopistettä
6- 29 opintopistettä
30 opintopistettä tai enemmän

<2 päivää
2 päivää - < 1 kk
1 -2 kuukautta
2 -5 kuukautta
6 kk - 1 vuosi
> 1 vuosi

Haku käynnissä
Haku tulossa
Haku ei ajankohtainen

Aikaan ja paikkaan sitomaton
Osittain lähiopetusta
Lähiopetus

Lähiopetuksen sijainti
Lähipäivien määrä

Maakunta Kunta
Kaupunki

Maksuton
Alle 500 €
500 - 1 000 €
Yli 1 000 €

 
Koulutuksen tarjoaja
 

Ammatillinen oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Muu organisaatio

EQF 4-5
EQF 6-7
EQF 6-8

EQF-tasot

Suomi
Ruotsi 
Englanti

Ei vaadittavaa pohjakoulutusta
Vaadittava pohjakoulutus

Koulutus tutkinnon osa
Koulutus ei ole tutkinnon osa
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Miksi sote-alan ammattilaisen jatkuva koulutus ei toteudu? Jatkuvan 
koulutuksen esterataa

Mahdollistako?

Jatkuva oppiminen tulisi mahdollistua kaikille. Suhtautumisemme jatkuvaan oppimiseen 
ja sen mahdollisuuksiin ja esteisiin vaihtelee lähes rajattomien mahdollisuuksien mieliku-
vasta aina moninaisten esteiden näkemiseen eri tasoilla. Joku voi sanoa, että kyse on vain 
omista asenteista. Kun kysytään asiaa eri tahoilta, saadaan esiin konkreettisia esteitä. Jos 
nämä nähdään, voidaan löytää myös vastauksia. Kaikki ratkaisut eivät ole kalliita, jotkut 
voivat jopa tuoda säästöjä. Toisiin taas pitää löytää maksaja, jotta asiat etenisivät suo-
tuisaan suuntaan niin yksilön, oppivien organisaatioiden kuin asiakkaiden näkökulmasta. 
Työtä kannattaa tehdä esteiden voittamiseksi.

Esteitä opiskelulle rakentavat eri tahot. Opiskelijakyselyn vastaajat esittivät odotuksia 
sekä työnantajille, oppilaitoksille että myös opiskelijoille, jotta lähtökohdat opiskelulle 
olisivat mahdollisimman suotuisat (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a).

Valtakunnallista työtä esteiden voittamiseksi – Digi ratkaisuksi?

Toimintaympäristön muutos asettaa paineita. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2021) jat-
kuvan koulutuksen hankkeen mukaan Suomessa saattaa olla jopa vajaa puoli miljoonaa 
sellaista henkilöä, jotka tarvitsevat uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulusta. Ny-
kyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu seuraavasti: ”korkeakoulujärjestelmää kehitetään 
oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat oppijat – tutkinto-opis-
kelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vaille olevat – voisivat opiskella joustavasti 
opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantie-
teellisistä rajoituksista riippumatta.” (Digivisio 2030, 2020.)

Nykyaikaisessa opiskelussa digituen tarve on yksi merkittävä osatekijä aikaresurssin ja 
heterogeenisen oppijaryhmän lisäksi. Itseopiskelumateriaali omaan tahtiin suoritettava-
na tasaa hieman aloitusta, mutta ei silti yksinään aina riitä. Digitaalisten palveluympäris-
töjen kehittämiseksi on laadittu Unifin ja Arenen toimesta yhteinen digivisio, jonka mer-
kittävyyttä on koronapandemia entisestään korostanut. Yhteinen digivisio on vastaus 
hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen korkeakoulujärjestelmän kehittämisestä 
oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Ajasta ja paikasta riippumaton koulutuspolku 
opiskelijalle statuksesta riippumatta mahdollistuu digitaalisuuden myötä. Avoimuus kai-
kille on myös olennainen arvo opiskelualustojen kehittämisessä. Alustamainen toiminta-
tapa edellyttää yhtenäisesti koordinoitua, yhteisen palvelukokonaisuuden kehittämistä. 
Jaettu tieto on toimintamallin pohjana. Korkeakoulujen jatkuvan koulutuksen ja -oppimi-
sen digitaalisten ympäristöjen kehittämisen tavoitteen nähdään kansallisten oppimisen 
tietovarantojen avaaminen yhteiskunnan ja yksilön käyttöön siten, että korkeakoulujen 
toimintatavat uudistuvat ja pedagogiikan kehittäminen mahdollistuu. (Digivisio 2030, 
2020.)
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Erilaiset oppijat – erilaiset esteet

Jatkuvan oppimisen hyödyntäminen tulee lisääntymään jatkossa ja sen vuoksi oppijoiden 
erityispiirteisiin tulee opintojen toteutuksissa kiinnittää huomiota (Säilä, Ranta, Myllymaa 
& Nieminen 2021). Jatkuvassa oppimisessa opiskelijoiden erilaisten lähtökohtien tun-
nistaminen korostuu (Säilä, Myllymaa, Nieminen & Ranta 2021) ja lyhyissä opettajakon-
takteissa näiden erityistarpeiden tunnistaminen saattaa jäädä puutteelliseksi (jos toteu-
tuu ollenkaan). Työelämän kiireet ja pitkä aika edellisistä opinnoista lisäävät vaatimusta 
opintojen tukemiselle. Joskus myös opiskelijoiden käsitykset tai odotukset saattavat olla 
epärealistisia. Opiskelujen vaativuus saattaa yllättää ja alkuinnostuksen jälkeen valmiudet 
työn tekemiseen opintojen eteen lopahtaa. Toisaalta myös korkeakoulutasoinen osaa-
minen ja sen vaatimukset saattavat olla pimennossa opiskelijoilla. (Hietanen ym. 2021.)

Hinta esteenä

Rahoitusmallit ohjaavat korkea-asteella opiskelijalle tulevia kustannuksia ja koulutus-
käytäntöjä. Tämä tukee muun muassa Avoimen AMK:n opintoja. Myös verkostomaisesti 
toteutetut opinnot tuovat kustannussäästöä. (Isosaari, Myllymaa, Puska & Sirkka 2020.) 
Tästä huolimatta, kun opiskelija vastaa kuluista osin tai kokonaan, täytyy nähdä opiske-
lijoiden eriarvoisuus koulutuksen hakijoina (Säilä, Myllymaa, Nieminen & Ranta 2021). 
Osalla on varaa kustantaa kallis koulutus ja osalla saattaa olla hyvinkin niukkaa. Kun 
joutuu valitsemaan leivän ja koulutuksen välillä, vie leipä usein voiton. Kustannukset ovat 
koko perheen haaste ja suuri merkitys on puolison antamalla tuella (Isosaari, Järvelä, 
Myllymaa, Nieminen & Puska, 2020a).

Koulutuksen kustannukset ovat iso haaste sekä työnantajille että opiskelijoille itselleen 
(Säilä, Ranta, Myllymaa & Nieminen 2021). Sirkka, Myllymaa ja Isosaari (2020) pääty-
vätkin blogiartikkelissaan rohkeaan ehdotukseen: Jatkuva oppiminen on niin merkittävä 
asia, että rahoituspohjaa on syytä yksinkertaistaa. Miten olisi koulutusveron luonteinen 
maksu niin yksityisille yrityksille, henkilöille kuin julkiselle sektorille kuten esimerkiksi jo 
liikenteessä tai jätehuollossa on. Miten JOK:n rahoittaminen voi olla vähemmän merki-
tyksellistä? Erityisen tärkeää rahoitus on työelämän ulkopuolella oleville (Sirkka, Mylly-
maa, Isosaari & Puska 2020.)

Valintoja on vaikeaa tehdä arviointitiedon pohjalta

Opiskelijat haluavat koulutukseen, joka on tasokasta. Arviointitietoa on huonosti ja men-
neitä koulutuksia on kuvattu vaihtelevasti. Harvoin koulutukseen liittyvää palautetietoa 
näkyy hyödynnettävän myöskään markkinoinnissa. Blogiartikkelissa “Jatkuvan koulutuk-
sen sekava maailma” päädytäänkin esittämään käsitteiden selkeyttämistä JOK –opin-
noissa tilanteen yksinkertaistamiseksi, tiedotuksen selkeyttämiseksi ja arviointimittarien 
luonnin helpottamiseksi. (Isosaari, Myllymaa, Puska & Sirkka 2020.) Koska opiskelijat saa-
vat jatkuvan koulutuksen opinnoista paljon omaan kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita 
(Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a) on koulutuksen tason kuvaaminen 
heidän näkökulmastaan haastavaa. Tässä auttanevat opintoja jo käyneiden kuvaukset 
opinnoista.
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Blogiartikkelissa “Suosituksia jatkuvan oppimisen koulutuksen kehittämiselle” todetaan 
muun muassa, että koulutusten arviointiin tulee kehittää systemaattisuutta. Tämä on tär-
keää, jotta eri osapuolet pystyvät arvioimaan koulutuksia suhteessa omiin tarpeisiinsa. 
Jos saadaan yhtenäisiin kriteereihin pohjautuvaa arviointitietoa aikaan, se olisi merkittä-
vää koulutusten vertailtavuudelle muun muassa opiskelijoiden tai heidän työnantajiensa 
tehdessä valintoja koulutusten suhteen. (Sirkka, Myllymaa, Isosaari & Puska 2020.) Tie-
kartassa tämän tulee olla selkeää eikä kovin laajaa.

Todellinen arviointitieto on tarpeen, sillä nykyisessä tilanteessa työelämästä kerättävät 
koulutukseen liittyvät palautteet ovat vähäisiä. Nykyiseen tilanteeseen on siis haettava 
vastausta vaikuttavuuteen liittyvän arviointitiedon lisäämisen kautta (Myllymaa, Sirkka 
& Isosaari 2020). Asiaan on ottanut kantaa myös Sitra (Sitra 2019). Työelämä on kai-
ken kaikkiaan heikosti mukana koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 
(Sirkka, Myllymaa & Isosaari 2020). Työpaikoilla myös koetaan osaamisen arviointi puut-
teelliseksi (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021b).

Pussinperien rakentamista

Valtioneuvoston asetuksen (120/2017) mukaan tutkintojen ja muiden osaamiskokonai-
suuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) tarkoitetut tutkinnot ja oppimäärät 
sekä muut laajat osaamiskokonaisuudet sijoittuvat tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksen tasoille 1–8. Esimerkiksi opiskelija voi hyödyntää EQF7 tasolle 
sijoittuvaa täydennyskoulutusta myöhemmin osana ylempää korkeakoulututkintoa. Tämä 
on säädöspohja, mutta käytännössä opettajat hyväksyvät myös EQF6 –tason opintoja 
osittain tason EQF7 opintoihin harkintansa mukaan. Osaamiskokonaisuuksien viiteke-
hyksen määrittely tiukasti tuottaa “pussinperiä”, joita opinnoissa ei saisi olla. Opettajille 
sallittu harkinta lisää opintojen joustoja. Laki antaa vain raamit, mutta se ei tietenkään ta-
kaa eroja tasojen välillä. Sirkka, Myllymaa, Isosaari ja Puska (2020) päätyvätkin kysymään 
blogissaan: Voisivatko ne toimia niin, että erikoistumiskoulutukset (ERKO) olisivat osa 
ylempää EQF7-tasoa. Voisiko ne suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa? Tällä olisi 
merkitystä myös aiemmin mainittujen korkeiden kustannusten tasaajana.

Koulutusjärjestelmältä odotetaan myös muualla tuotetun osaamisen tunnustamista 
osaksi tutkintoja sekä koulutusasteiden välisten rajojen poistamista esimerkiksi osaa-
missisältöjen yhdistämisessä (Sitra 2019). Tämä aikaisemman osaamisen tai koulutuksen 
tunnustaminen osaksi käynnissä olevaa koulutusta tuli esille myös Sotetie-hankkeen jär-
jestämissä työpajoissa (kts. mm. Ranta & Kantola 2020a). Myös opintotarjonnan riittä-
mättömyys vaikuttaa pussinperien syntyyn.

Opiskelun toteutusten joustamattomuus

Koulutuksen joustamattomuutta on SOTETIE-hankkeen aikana nostettu esiin eri yhteyk-
sissä. Verkkokoulutus on tässä esitetty ratkaisuna. Oppijoiden tulisi voida sopeuttaa kou-
lutus erilaisiin tilanteisiin elämässään ja työolosuhteisiinsa (Sanerma & Pelkonen 2021).

JAMK ja Savonia toteuttivat kyselyn, joka suunnattiin avoimen amk:n yksittäisiä opinto-
jaksoja suorittaville ja korkeakouludiplomikoulutuksissa, Savonian satelliittiryhmissä sekä 
laajoissa täydennyskoulutuksissa opiskeleville (n=192). Vastausten perusteella koottiin 
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verkko-opetuksen kehityskohteita, joita ovat prosessien ja lyhytkestoisen koulutuksen 
käytäntöjen kehittäminen, oppimisen muotoilun ja opetuksen kehittäminen, oppimista 
tukevien ohjeistusten kehittäminen ja oppimisympäristöjen rakenteiden selkiyttäminen 
ja yhtenäistäminen. (Hietanen ym. 2021.)

Opiskelijat odottavat oppilaitosten panostavan verkkoalustoihin ja materiaaleihin. He 
odottavat myös isompien kokonaisuuksien jakamista pienempiin osiin niin, että niistä 
voisi itse muodostaa omia tarpeita vastaavia ja omaan aikatauluun sopivia kokonaisuuk-
sia. He odottavat myös tarjonnan tasapuolisuutta. Tämän vahvistavat pitkissä (vuosi ja 
yli) koulutuksesta vastaavat opettajat (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021a). Näin 
opiskelijat voivat valita ajan ja paikan sekä oman työtahtinsa muun elämän ohella.

Opiskelijat odottavat yksilöllisyyden huomioimista (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 
2021a) Tämä yksilöllisten mahdollisuuksien näkeminen voisi olla mainintana opintopo-
lussa niin, että voisi valita itsenäisemmän tavan. Luonnollisesti ulkoapäin ohjatumpi tapa 
sopii toisille niin, että tietää tarkkaan mitä tuleman pitää.

Osallistamisen haaste

Opintojen esteenä voidaan nähdä myös se, että opiskelijat eivät ole mukana koulutus-
ten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ennen koulutusta ja koulutusten aikana. 
Korkeakouluissa tämän tiedostavat ainakin opettajat. Jatkuvan oppimisen opintojen vas-
tuuopettajien haastatteluissa opiskelijat nähtiin resurssina, jota voisi enemmän käyttää 
opintojen suunnittelussa. (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021a.)

Haasteena on myös työyhteisöjen osallistaminen. Toisilla työpaikoilla opiskelu hyödyn-
netään, toisilla ei. Myös erilaisia kielteisiä tunteita opiskelijoista osa kokee työyhteisön 
ja esimiesten taholta. Onnellinen tilanne olisi, jos uusi opittu eläisi yhteisössä kaikkien 
hyödyksi niin, että muutkin työntekijät olisivat osallisina prosessissa.
Haasteena työyhteisöissä saattaa olla myös se, ettei kehittämiselle ja osaamisen kehit-
tämiselle saada aikaa työntekijänä. Erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, opettajat ja työ-
elämä heille järjestetyssä pajoissa ideoivatkin ajan antamista ja arvostusta kehittämiselle. 
Parhaimmillaan koulutuksen tuoma osaaminen näkyisi työnkuvan muutoksena ja palkka-
uksessa. (Ranta & Kantola 2020b.)

Koulutuksen jakautuminen etä- ja lähiopetukseen jakaa opiskelijoiden mielipiteitä. Opis-
kelijakyselyn vastaajat kokivat myös, etteivät pääse riittävästi vaikuttamaan omiin opin-
toihinsa. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a.)

Tiedotuksen haaste

Aina koulutuksen sisältö ei vastaa koulutukseen hakeutujan odotuksia. Koulutuksesta 
etukäteen saatava oikeanlainen tieto on ensiarvoisen tärkeää ennen koulutukseen ha-
keutumista. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a.) Tätä ei helpota jatku-
van oppimisen koulutuksen sekava maailma (Isosaari, Puska & Sirkka 2020). Sitä ei myös-
kään tee helpommaksi edellä mainittu riittävän arviointitiedon puuttuminen (Myllymaa, 
Sirkka & Isosaari 2020).
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SOTETIE-hankkeessa tehdyn dokumenttianalyysin perusteella tietoja koulutuksista oli 
hankala löytää. Koulutuksia löytyi muun muassa eri otsikoiden alla. Erityisen ongelmal-
lista oli käsitteiden sekava käyttö. On selvää, että tavoitteet ja sisällöt eivät ole sama asia 
(Isosaari, Myllymaa, Puska & Sirkka 2020a.) Tämä sekamelska on valinnan mahdollistami-
seksi selkeytettävä, niin tärkeästä valintaprosessiin vaikuttavasta asiasta on kyse.

Työpaikan ja lähipiirin tuen puute ja elämän realiteetit

Yksi keskeinen lähtökohta koulutukselle on se, millaista tukea opiskelija saa työpaikalta 
tai lähipiiriltään. Taloudelliset mahdollisuudet ja tuki ovat merkittäviä, mutta myös muu 
myötämielisyys opiskelua kohtaan on hyvä lähtökohta. Myös se, mahdollistaako koti-
ympäristö rauhallisen opiskelun. Monelle naisvaltaisten alojen työntekijälle vasta lasten 
muuttaminen kotoa mahdollistaa häiriöttömän opiskelun. Myös stressaava palkkatyö ra-
joittaa mahdollisuuksia opiskeluun. Taitoa opiskella ja suunnitella omaa ajankäyttöään ei 
voi väheksyä. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a.)

Opiskelijat kokivat esteitä olevan työpaikan olosuhteissa. Lisäksi jatkuvan oppimisen es-
teiksi nousivat oma jaksaminen, talous, työpaikan tuki ja opintojen toteutukseen liittyvät 
teemat. Tulosten mukaan opiskelijoilla on monenlaisia haasteita myös siviilielämässään 
ja lisäksi Korona-pandemia on joillakin kärjistänyt tilannetta entisestään. Kun perhe ja työ 
vie ajan ja energian, ei itsensä kehittämiselle jää aikaa riittävästi. Henkilökohtaiseen talo-
uteen vaikuttaa myös tulevaisuuden epävarmuus. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen 
& Puska 2020a.)

Monet opiskelijat rahoittavat opintojen ajan omaa elämäänsä ja opintojaan. Kun on työ, 
opiskelu ja perhe joutuu hallitsemaan ajankäyttöään tarkkaan. Merkittävimmiksi esteik-
si aikuiskoulutukseen osallistumiselle mainittiin Tilastokeskuksen raportissa vaikeus yh-
teensovittaa koulutus työn kanssa ja erityisesti naisilla perhesyistä johtuva ajan puute 
(Niemi & Ruuskanen 2018). Viimemainittuun on todettava, että SOTE –ala on naisvaltai-
nen ala, joten ratkaisuja on syytä etsiä perhepolitiikasta.

Kielteiset kokemukset opiskelusta

Opiskelijakyselyssä nousi esiin myös se, että opiskelijoilla on negatiivisia kokemuksia 
muun muassa siitä, miten työnantaja suhtautuu opiskeluun (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, 
Nieminen & Puska 2020b). Jos haluamme jatkuvalle opiskelulle hyvät lähtökohdat, työyh-
teisöjä tulee kehittää oppivan organisaation suuntaan. Näin voidaan taas löytää opiske-
lun ilo ja ennaltaehkäistä kielteisten kokemusten kasaantuminen. Opettajille ovat tuttuja 
tarinat, joissa opiskelija löytää uskon omaan kykyynsä opiskella. Ikävät kokemukset tari-
noissa juontavat usein lapsuuden kokemuksiin asti. Kyky pärjätä nykytekniikankin kanssa 
voi olla korjaava kokemus. Kielteisiä kokemuksia voi olla myös opinnoista lapsuudessa.

Opiskelijoiden opiskelutaidot ovat hyvin erilaiset

Opiskelijoiden odotukset vaihtelevat opiskelun toteutuksen suhteen. Se on luonnollista, 
sillä he ovat opiskelleet eri aikoina ja opetus on kehittynyt muun muassa etäopetuksen 
lisääntymisen myötä. Opiskelu onkin tänä päivänä monimuotoista. Suuri määrä erilai-
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sia koulutuksia järjestetään joko kokonaan etätoteutuksina tai ainakin osittain verkossa. 
Vaikka opiskelijat odottavat myös lähiopetusta, ainakin osittain verkossa toteutettavia 
opintoja myös jatkuvan koulutuksen opiskelijat toivovat (Helminen, Markkanen & Säilä 
2020). Sen myötä on syytä huomioida, että tarve digituelle korostuu, vaikkakin sen tarve 
vaihtelee suuresti kohderyhmästä riippuen. Ensimmäistä verkkokurssiaan aloittava tarvit-
see luonnollisesti enemmän tukea kuin jo aiemmin verkko-opiskellut oppija, mutta koke-
neellekin verkko-oppijalle jonkun tietyn ammattikorkeakoulun järjestelmät saattavat olla 
täysin vieraita. (Hietanen ym. 2021.)

Tiedotukseen liittyvät esteet

Koulutukseen hakeutumisen keskeinen väline on oikeanlainen tiedotus, joka näyttäytyy 
sekavana käsitteiltään sekä SOTETIE-hankkeessa tehdyssä dokumenttianalyysissä että 
koulutuksen vastuuhenkilöille osoitetussa kyselyssä. Tiedotus opinnoista näyttäytyi se-
kavana jo SOTETIE-hankkeessa ensimmäisenä tehdyn kyselyn tuloksissa. (Isosaari, Mylly-
maa, Puska & Sirkka 2020.)

Opinnoista informoimista tulisi kehittää monipuolisesti. Tiedotuksessa olisi tärkeää tuo-
da esiin sitä, mihin opinnot tuovat lisämahdollisuuksia ja mitä opinnot konkreettisesti pi-
tävät sisällään. Jatkokoulutusmahdollisuudet voisivat olla esillä jo perusopinnoissa kan-
nustuksena. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2020a.) Tiedotusportaalissa 
olisi hyvä olla esiteltynä koulutusta aihealueittain. Tiedotuksessa olisi syytä avata myös 
sitä, millaisiin trendeihin koulutus vastaa ja millaista muutosta sillä halutaan edistää yh-
teiskunnassa (Sirkka, Myllymaa, Isosaari & Puska 2020).

Oppilaitosten pysyminen ajan tasalla ja opetettavien asioiden hallinta

SOTETIE-hankkeessa toteutetussa haastattelussa koulutuksesta vastaavat esimiehet arvi-
oivat koulutusten sisältöä. Tulosten mukaan esimiehet pettyivät, kun juuri heidän organi-
saationsa olemassa oleviin koulutustarpeisiin ei löytynyt tarjonnasta sopivaa koulutusta, 
kun he tarkastelivat koulutusten sisältökuvauksia. Esimiehet esittivät toiveita siitä, että 
oppilaitokset tunnistaisivat heikkoja signaaleja ja “olisivat ajan hermolla”, sillä työelämä 
kouluttaa myös itse henkilökuntaansa ja sisältöjen on täydennettävä toisiaan. Sisältöjä 
pitää voida soveltaa käytännön työhön. Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021b) 
Myös opiskelijat odottavat löytävänsä tietoa siitä, mitä lisäarvoa asioiden opiskelu heille 
tuottaa. (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021b.)

Myös työpajaan osallistuneet erikoistumiskoulutuksen opettajat ja opiskelijat sekä työ-
elämän edustajat kokivat tarpeen työelämän ja koulutusorganisaation vuoropuhelulle. 
Tämän lisäämiselle tunnistettiin tarvetta, kuten monialaista yhteistyötä ja foorumeita, 
joissa voitaisiin jakaa osaamista. (Ranta & Kantola 2020b.)

Iso osa opiskelijoista tulee jatkuvan koulutuksen opintoihin sen mielikuvan varassa, mikä 
heille on välittynyt koulutuksen sisällöstä ja siitä, miten se palvelee koulutuksen jo käy-
neiden tarpeita. Koulutus ei kuitenkaan aina vastaa sisältöä. (Isosaari, Järvelä, Myllymaa, 
Nieminen & Puska, 2020a). Koulutuksen sisällön hallinta on asia, joka opettajilla pitää 
olla hallussa. Lisäksi heillä pitää olla riittävästi tahtoa ja resursseja kehittyä osaamisen 
suhteen. Pitkien koulutusten (vuosi tai yli) vastuuopettajat nostivat pedagogisia vaati-
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muksia kuvatessaan esiin sisällön hallinnan menetelmälliset haasteet ja opiskelijoiden 
kokemuksen hyödyntämisen (Järvelä, Myllymaa, Nieminen & Puska 2021a). Se, miten 
opettajat pystyvät näihin vaatimuksiin vastaamaan, luo uskoa koulutukseen.

Oppilaitokset eivät ole ainoita koulutusta järjestäviä tahoja. Monet yksityiset tarjoavat 
erinomaisesti tuotteistettuja koulutuksia erilaisiin tarpeisiin ja myös markkinoivat tehok-
kaasti koulutuksiaan. Opetustarjonnassa on paljon sekavuutta herättäviä toimintatapoja, 
jotka eivät tee valintaa helpoksi. (Isosaari, Myllymaa, Puska & Sirkka 2020a.) Koulutustar-
jonnan pitäisi olla helposti arvioitavissa suhteessa omiin koulutustarpeisiin. Oppimisen ja 
kehittymisen kannalta aggressiivisessa mainonnassa on se ongelma, että valintoja teh-
dään, ei tarpeen, vaan tehokkaan kaupallisen toiminnan pohjalta.

Opintojen alkamiseen varmuutta

Koulutuksen toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka estävät opiskelijaa toteut-
tamasta opintojaan. Oppilaitoksissa toteutukset perustuvat koulutuksen kannattavuu-
teen. Suunnitteluprosessi ja koulutuksen alkaminen on epävarmaa usein lähelle koulu-
tuksen suunniteltua ajankohtaa (Järvelä, Myllymaa, Nieminen &Puska 2021a) Tämä viestii 
opiskelijoille epävarmuutta. Vaikka on valittu koulutukseen, on epävarmaa, alkaako se 
lainkaan. Myös työyhteisöissä voi tapahtua muutoksia, jotka vaikeuttavat suunnittelua. 
Alkamisajankohdan vaihtelu ja epävarmuus olisi hyvä saada valtakunnallisesti hallintaan 
ja siitä tiedottamista tulisi tarkentaa.

Epätasa-arvoa

Yhteenvetona voidaan sanoa, että jatkuvan koulutuksen maailmassa on paljon epätasa-
arvoa, jota voidaan ja pitää vähentää. Toisilla esteitä ei juurikaan ole, toisilla esteitä kom-
pensoi tehokkaasti perheen, työnantajien että oppilaitosten toimet. Joillekin esteet ovat 
ylipääsemättömiä. Esteiden tiedostaminen on edellytys niiden poistamiseksi eri tahojen 
yhteisin ponnistuksin. Tämä on tärkeää jotta voisimme vastata järkevällä tavalla suureen 
jatkuvan koulutuksen tarpeeseen.
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OSA 2 JATKUVA OPPIMINEN

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen 
Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTE-
TIE) -hanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja jatkui vuoden 2021 
loppuun saakka. Hankkeessa oli mukana 16 korkeakoulua eri 
puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat 
työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja ter-
veysalaa.

SOTETIE-hanke vastasi sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan 
osaamistarpeeseen, jonka taustalla on alan toimintaympäristön 
ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen 
vaikuttavat mm. digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit.
SOTETIE-hankkeessa laaditut blogitekstit on koottu kahteen e-
julkaisuun. Osa 1, Yhteiset osaamiset, kokoaa yhteen sosiaa-
li- ja terveysalan yhteiseen osaamiseen liittyvää tietoa. Osaan 
2, Jatkuva oppiminen, on koottu jatkuvan oppimiseen liittyviä 
tarpeita ja ilmiöitä sekä sen kehittämistä kuvaavia blogiteks-
tejä. Tähän julkaisuun on koottu kaikki vuoden 2019–2021 
aikana SOTETIE-blogissa julkaistut blogitekstit. Alkuperäiset 
blogitekstit ovat saatavilla Savonia-ammattikorkeakoulun yllä-
pitämällä blogisivustolla vuoden 2022 loppuun saakka.

SOTETIE-blogi toimi hankkeessa kerätyn tiedon julkaisuka-
navana. Blogitekstien avulla tieto tuotiin julkisuuteen ja mui-
den arvioitavaksi. Teksteillä haluttiin tuoda esiin sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten osaamistarpeet sekä ammattialan 
ja koulutusorganisaatioiden toimijoiden dialogiin perustuvan 
yhteistyön merkitys. 
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