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1. Johdanto 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella hoitoalan asiantuntijuutta ja sen 

kehittymistä erityisesti täydennys- ja lisäkoulutuksen keinoin. Olen tutkimuksessani 

kiinnostunut sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen kehittymisen prosesseista 

teorioiden (erityisesti Dreyfus & Dreyfus, 1986) valossa, alan jatkuvasti muuttuvien 

vaatimusten vaikutuksista osaamisen kehittämiseen sekä siitä, miten sairaanhoitajat itse 

ovat kokeneet suorittamiensa täydennyskoulutusten merkityksen ammatillisen 

osaamisensa kehittämisessä. Tutkimus perustuu oppimisen sosiokulttuuriseen 

lähestymistapaan, eli käsitykseen siitä, että tiedon rakentuminen on kontekstisidonnaista 

ja ihminen toiminnallaan luo ja muokkaa koko ajan toimintaympäristöään (Eraut, 2007). 

Tärkeänä peruskäsitteenä tutkimuksessa on myös elinikäinen oppiminen, sillä työ 

hoitoalalla on jatkuvaa oppimista. Tutkimus toteutettiin koronaviruspandemian ollessa 

käynnissä, mikä oli tärkeää huomioida hoitoalan henkilöstä haastateltaessa. Vallitsevan 

tilanteen vuoksi tutkimuksessa tarkastellaan myös koronaviruspandemian aiheuttaman 

poikkeustilan yhteyttä siihen, miten sairaanhoitajat ovat kokeneet kouluttautumisen 

merkityksen viimeisen vuoden aikana. 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on tehty yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden 

turvallisuuskriittisten alojen parissa toimivan yrityksen kanssa. Yritys tuottaa muun 

muassa verkkokursseja asiakasorganisaatioidensa täydennyskoulutustarpeisiin. Siksi 

yksi tutkimustavoite on myös tarkastella syvemmin, millaisia kokemuksia 

haastateltavillani on suoritetuista verkkokoulutuksista ja millaisia verkkokoulutuksia he 

toivoisivat olevan tarjolla enemmän. Olen itse ollut yrityksessä töissä verkkokurssien 

sisällöntuottajana, ja muutaman vuoden takainen työkokemus sieltä herätti 

kiinnostukseni tämän tutkimuksen aihetta kohtaan, ja kokemukseni myötä voin myös  

ymmärtää haastateltavien kokemuksia, kuitenkin omista lähtökohdistani käsin. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tämän vuoksi myös verkkokoulutuksen pedagogiikkaa. 

Sain yritykseltä näkökulmaa tutkimustehtävän hahmottamiseen sekä apua sopivien 

haastateltavien löytämiseen ja heihin yhteyden saamiseen. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ala, jonka on monen muun alan tapaan pystyttävä 

jatkuvasti uudistumaan ja kehittymään. Maapallon ihmispopulaatio kasvaa ja samalla 

vanhenee, jolloin laitoshoitoa tarvitsevia potilaita on enemmän (NACNEP, 2010)  ja 

samalla työvoiman vajavuus tarpeeseen nähden kasvaa. Korkean laadun, turvallisuuden 
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ja tehokkaan hoidon nimissä terveydenhoitoalan ammattilaisten on pysyttävä alan 

nopeiden muutosten tahdissa. Nykyään työ muuttuu monelta muultakin osa-alueelta kuin 

vain hoitotyössä itsessään. Suomen sairaanhoitopiireissä tämä näkyy uusina 

tietojärjestelminä sekä päivittyvinä teknologisina systeemeinä, ja kaikki nämä muutokset 

vaikuttavat myös sairaanhoitajien työhön. Jatkuvaa kehittymistä ei oleteta vain niin 

sanotusti kentällä, vaan ammattilaisten on omaksuttava myös tietojärjestelmien 

kokonaisvaltaisetkin uudistukset nopeasti, jotta työn tekeminen on ylipäänsä 

mahdollista. Muutoksia tapahtuu toki jatkuvasti myös itse hoitotyössä uusien laitteiden ja 

esimerkiksi osastojen yhdistämisten tai lakkauttamisten muodossa. Valmistuminen 

sairaanhoitajaksi ei tarjoa suoraan eväitä tulevaisuuden uralle ja muuttuvalle alalle, vaan 

alan ammattilaisten on pidettävä yllä asiantuntijuuttaan osallistumalla koulutuksiin ja 

tietoisesti reflektoimalla ja pohtimalla omaa toimintaansa (Bahn 2007, 723). Jotta 

osallistuminen koulutuksiin olisi mahdollista, tulee organisaatioiden tarjota 

henkilökunnalle tarpeeksi aikaa, tilaa ja resursseja kouluttautumiseen. Säännökset 

muuttuvat, uudenlaista hoitotekniikkaa kehitetään ja implementoidaan ja työntekijöiden 

lukumäärä ja vaihtuvuus on suurta samalla, kun työtä on resursseihin nähden liian 

paljon. Tässä ilmeneekin koulutusvaatimusten ja sen järjestämisen ongelma – 

kouluttautumiseen käytettävä aika on pois muusta työstä, joka on myös tehtävä. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan sairaanhoitajien kokemuksia ammatillisesta 

kouluttautumisesta jatkuvan kiireen keskellä. 

 

Kaikesta huolimatta terveydenhuoltoalan ammattilaisten on pysyttävä muutoksessa 

mukana, ja siksi Suomen lakiinkin (ks. luku 2.3.2) on merkitty sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan täydennyskoulutusvelvoite, joka velvoittaa alan ammattilaiset 

jatkuvasti kouluttautumaan. Samalla velvoite koskee myös alan työnantajia järjestämään 

ja tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia henkilöstölleen (Sosiaali- ja terveysministeriön 

verkkosivut, luettu 12.1.2021). Organisaation tasolta velvoite koulutuksien 

järjestämiseen ja mahdollistamiseen hankaloittaa työvuorosuunnittelua, sillä henkilöstöä 

on rajallinen määrä ja koulutukseen osallistuminen on aina pois jokapäiväisten töiden 

hoitamisesta. Alan ammattihenkilöiden näkökulmasta taas koulutuksiin osallistuminen 

on oman ammattitaidon ylläpitämisen kannalta elintärkeää, mutta koulutusten 

suorittaminen vie aikaa itse hoitotyöltä, jota on aina paljon ainaisen kiireen keskellä. Alan 

ammattilaiset monesti voivatkin kokea, että koulutuksiin olisi kyllä mukava osallistua, 

mutta aika ei yksinkertaisesti riitä. Varsinkin tällä hetkellä koronapandemian vallitessa 

kiire, työntekijäpula ja mahdolliset karanteenit ja altistukset voivat edelleen hankaloittaa 

koulutuksiin osallistumista (Lääkärilehti, 45/2020) 
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Monet terveydenhuoltoalan organisaatiot ovat tästäkin syystä siirtyneet käyttämään 

osittain tai kokonaan verkossa tapahtuvia koulutuksia, ja ovat ulkoistaneet koulutuksien 

tuottajia (STM 2004; 25, 34). Verkossa ammattilaiset voivat suorittaa koulutuksia 

yksittäisinä kursseina, kurssikokonaisuuksina, katsomalla webinaareja tai etäluentoja 

ja/tai läpäisemällä tenttejä. Verkossa tapahtuva täydennyskoulutus mahdollistaa sekä 

koulutuksen tekijöiden/järjestäjien sekä loppukäyttäjien joustavan aikataulun: useimmin 

koulutuksen saa tehdä omaan tahtiin, laajan aikaikkunan sisällä (Salminen & Suhonen 

2008, 21). Joustava aikataulu sekä suorituspaikka ei tietenkään ole ongelmatonta, sillä 

se voi pahimmassa tapauksessa johtaa oletukseen, että pakollisetkin kurssit voisi hyvin 

suorittaa myös kotona omalla ajalla, mikäli työajalla kurssin suorittaminen ei ole 

mahdollista. Tämä on kuitenkin vahvasti sekä Terveyden ja hyvinvoinnin liiton että 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimien koulutussuositusten vastaista (Tehy 2019, STM 

2004). Jos täydennyskoulutuskursseja kuitenkin vaaditaan suoritettavan omalla ajalla, 

syö se kouluttautumismotivaatiota, jos tukea kouluttautumiseen ei työnantajan suunnalta 

tule esimerkiksi korvauksen muodossa. 

 

Seuraavaksi luvussa kaksi tarkastelen asiantuntijuuden kehittymisen periaatteita ensin 

laajemmin ja sen jälkeen keskittyen hoitoalan asiantuntijuuteen. Sen jälkeen tarkastelen  

hoitoalan täydennyskoulutuksesta säädettyjä lakeja ja asetuksia, minkä jälkeen 

käsittelen digitaalista koulutusta ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Lopuksi 

käsittelen vielä koronaviruspandemian tuomia lisähaasteita sairaanhoitajien työhön.  

 

Luvussa kolme esittelen tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymykset. Luvussa neljä 

kuvaan tutkimusmetodit sekä tutkimusasetelman, ja luvuissa viisi ja kuusi käsittelen 

tutkimuksen tuloksia sekä keskeisiä johtopäätöksiä. 
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2. Asiantuntijuus hoitoalalla 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni kannalta tärkeitä taustateorioita sekä aiempia 

tutkimuksia hoitoalan asiantuntijuudesta sekä sen kehittymisestä. Luvussa 2.1 

tarkastelen asiantuntijuutta sekä ammatillista oppimista yleisemmin, jonka jälkeen 

luvussa 2.2 syvennän tarkastelun hoitoalan asiantuntijuuteen. Luvussa 2.3 tarkastelen 

hoitoalan täydennyskoulutusvelvoitetta Suomessa sekä esittelen hoitoalan 

täydennyskoulutuksesta säädetyt lait, asetukset ja suositukset. Luvussa 2.4 tarkastelen 

verkko-oppimista ammatillisen osaamisen kehittämisen keinona ja syvennän tarkastelun 

verkko-oppimiseen osana hoitoalan täydennyskoulutusta. Teoriaosion viimeisessä 

luvussa 2.5 käsittelen koronavirustilanteen vaikutusta hoitoalaan sekä asiantuntijuuteen 

poikkeavassa tilanteessa. 

 

2.1 Ammatillisesta asiantuntijuudesta 

 

Tämän tutkimuksen keskiössä oli sairaanhoitajien asiantuntijuuden kehittyminen, joten 

on tärkeää tarkastella myös asiantuntijuuden kehittymisen prosesseja laajemmin, jotta 

yhdelle alalle, tässä tutkimuksessa hoitoalalle, sovellettuja asiantuntijuutta koskevia 

teorioita olisi mahdollista ymmärtää syvällisemmin. Asiantuntijuuden on pitkään nähty 

kehittyvän monimutkaisena prosessina noviisiudesta kohti asiantuntijuutta, ja tästä yksi 

tunnetuimmista teorioista on itsenikin tässä tutkimuksessa käyttämä Dreyfusin ja 

Dreyfusin (1986) viisiportainen malli taitojen hankkimisesta, jota tarkastelen luvussa  

2.2.1. Perinteisesti huippusuorituksia on selitetty oletuksella siitä, että jokainen pystyy 

harjoittelullaan parantamaan suoritustaan ja poikkeukselliset huippusuoritukset ovat 

seurausta useiden vuosien intensiivisestä lajikohtaisesta harjoittelusta (Hotulainen 2010, 

1-2). Asiantuntijuustutkimuksissa on kuitenkin kyseenalaistettu oletus siitä, että jokainen 

voisi luonnollisesti kehittyä asiantuntijaksi pitkäjänteisen harjoittelun tuloksena ja että 

kokemusvuosien määrä olisi suoraan yhteydessä asiantuntijatasoiseen suoriutumiseen 

(Ericsson ym. 2009, 2). Itse asiassa Ericssonin (ym. 2009, 2) mukaan on olemassa 

näyttöä siitä, että lääketieteellisten alojen asiantuntijoiden suoriutumisen objektiivinen 

taso voi laskea, kun vuosia valmistumisesta tulee lisää. Tätä on selitetty sillä, että pitkä 

kokemus voi johtaa jämähtämiseen, jos voimavaroja ei tarvitse enää jatkuvasti venyttää. 

Turvallisuuskriittisillä aloilla onkin siksi tärkeää keskittyä jatkuvaan oppimiseen ja 

systemaattiseen kouluttautumiseen, jotta osaaminen kehittyy ja pysyy ajan tasalla 

pitkästä kokemuksesta huolimatta, kuten Suomessa onkin tehty täydennyskoulutuksesta 

säädetyillä laeilla. Lääketieteelliset alat, kuten myös tässä tutkimuksessa tarkasteltu 
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hoitoala, ovat jatkuvasti muuttuvia, mikä aiheuttaa myös jatkuvasti muuttuvat standardit 

ja tarpeen jatkuvalle uuden oppimiselle. 

 

Asiantuntijuuden ja asiantuntijatasoisen suoriutumisen tutkimuksessa on kaksi 

hallitsevaa lähestymistapaa, joista alkuperäinen on saanut osakseen kritiikkiä. 

Alkuperäisen teorian ihmisen asiantuntijuudesta kehittivät Ericssonin (ym. 2009, 2-3) 

mukaan de Groot (1946/1978) ja Simon ja Chase (1973), jotka korostivat ammatillisen 

kokemuksen merkitystä asiantuntijuuden saavuttamisessa. Teoria keskittyi noviisien 

vertaamiseen asiantuntijoiksi määriteltyihin henkilöihin, joilla oli tyypillisesti yli 10 vuoden 

työkokemus alalta, sillä objektiivisen suoriutumisen mittaaminen monella alalla oli 

vaikeaa. Myöhemmin huomattiin, että pelkkä kokemus on heikko objektiivisen 

suoriutumisen ennustaja ja ymmärrettiin, että asiantuntijuustutkimuksissa käytetyt 

tehtävät olivat usein asiantuntijoille rutiininomaisia, ja aloittelijoille monimutkaisia 

(Hakkarainen & Paavola 2006, 217). Siksi täytyi kehittää asiantuntijoiden suorituskykyyn 

keskittyvä lähestymistapa, jonka avulla asiantuntijatasoista suoriutumista voitaisiin 

mitata ilman, että määritelty asiantuntijuus pohjautuisi kokemusvuosiin (Ericsson ym. 

2009, 3). Lähestymistavassa oli olennaista keskittyä uusien ongelmien ratkaisutaitojen 

kehittymiseen jo olemassa olevien taitojen sijaan, sillä asiantuntijaksi kehittymisessä 

tärkeää on nimenomaan oman suorituskyvyn ylärajalla toimiminen, jotta suoritustaso 

kehittyisi eikä jämähtäisi paikalleen tietyn tason saavuttamisen jälkeen (Hakkarainen & 

Paavola, 2006). Bereiterin ja Scardamalian (1993) mukaan muuttuvassa maailmassa 

asiantuntijana pysyminen olisi mahdotonta, mikäli toiminta pohjautuisi vain jo opittuihin 

taitoihin. 

 

Seuraavassa luvussa syvennyn ammatillisen oppimisen taustateorioihin sekä 

asiantuntijuuden kehittymistä koskeviin tutkimuksiin. Tutkimuksessani lähtöoletuksena 

on ammatillisen oppimisen sosiokulttuurisuus, joten avaan sitäkin omassa luvussaan 

2.1.2. 

 

2.1.1 Ammatillinen oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen 

 

Hoitotyön asiantuntijuutta ja ammatillista oppimista tarkasteltaessa tulee tarkastella 

myös asiantuntijuuden kehittymisen periaatteita laajemmin, jotta ilmiön syvällinen 

ymmärtäminen olisi mahdollista. Ammatillinen oppiminen voidaan karkeasti jakaa 

kahteen osaan: tiedostamattomaan ja tarkoituksettomaan oppimiseen, jota tapahtuu 

työnteon sivutuotteena sekä tarkoituksenmukaiseen, tavoitteelliseen oppimiseen, jolla 

tähdätään tietoisesti ammattitaidon kehittämiseen. (Collin & Tynjälä 2003, 338). 
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Ammatillisesta oppimisesta puhuttaessa tavoitteellinen oppiminen liitetään usein 

formaaliin, luokkahuoneen kaltaiseen oppimiseen sanan ”oppiminen” vuoksi (Erau t 

2007, 404). Oppiminen työtä tehdessä ja ongelmia ratkaistaessa on kuitenkin 

ammatillisen oppimisen kannalta tärkeintä ja suurin osa ammatillisesta oppimisesta 

tapahtuu työpaikalla informaalisti, eli osallistumisena sosiaaliseen toimintaan ilman 

suunniteltua oppimistapahtumaa ja ulkopuolelta asetettua oppimisen tavoitetta (Eraut 

2007, 405). Hoitoalalla työympäristö elää ja muuttuu koko ajan, joten tarkoituksetonta 

oppimista tapahtuu jatkuvasti ja työnteon sivutuotteena tapahtuva oppiminen onkin 

merkittävin oppimisen muoto myös hoitoalalla. Usein informaalia oppimista on vaikea 

erikseen tunnistaa, sillä oppimista tapahtuu ratkottaessa jokapäiväisiä ongelmatilanteita  

ja sattuneita virheitä pohtiessa (Collin & Tynjälä 2000, 295). Erautin (2007, 419) mukaan 

formaalikin opetus on hyödyllistä ammatillisen oppimisen kannalta, mutta sen tulee olla 

relevanttia sekä oikea-aikaista, jotta se on mahdollista sitoa käytännön työhön. Tämä 

pätee myös hoitoalalla, jossa koulutuksesta saatava hyöty on vahvasti yhteydessä 

siihen, kuinka käytännönläheiseksi koulutus on rakennettu ja onko sitä tarjolla silloin, kun 

koulutuksen aihe koetaan ajankohtaiseksi. 

 

Eraut (2004) on tutkimusartikkelissaan eritellyt tunnistettuja oppimisprosesseja, joiden 

sisällä on myös tapahtunut ei-tunnistettua oppimista. Tunnistettuja prosesseja oli muun 

muassa valmennukset, konferenssit, esihenkilön harjoittama työn valvominen, 

mentoriohjelmat ja itseopiskelu materiaaleineen. Näiden prosessien sisällä tapahtui 

kuitenkin paljon tunnistamatonta oppimista: kuunteleminen ja huomioiden tekeminen, 

asiasta tietävien ihmisten etsiminen, virheiden tekeminen ja niistä oppiminen ja 

palautteen saaminen. Nämä kaikki ovat tekijöitä, jotka ovat välttämättömästi läsnä 

sairaanhoitajien työarjessa. Erautin (2007, 417) mukaan oppimisen määrään ja laatuun 

vaikuttaa huomattavasti se, millainen itseluottamus yksilöllä on. Proaktiivinen tiedon 

etsiminen vaatii itseluottamusta, kuten myös haasteisiin tarttuminen. Haasteista 

selviäminen kasvattaa edelleen itseluottamusta. Erautin (2007, 418) mukaan 

ammatillinen oppiminen on tehokkainta, kun työntekijälle annetaan palautetta ja tukea, 

ja hän saa riittävästi haasteita. Collinin ja Tynjälän (2003) mukaan asiantuntijuus koostuu 

kolmesta pääkomponentista, eli teoreettisesta tiedosta, käytännön tiedoista ja taidoista 

sekä itsesäätelytaidosta. Näiden komponenttien integraatio on asiantuntijuuden 

kehittymisen kannalta elintärkeää. Teoreettinen tieto muovautuu käytännön informaaliksi 

tiedoksi ongelmaa ratkaistaessa. Pelkkä ympäristöstä irrotettu teoreettinen tieto on usein 

hyödytöntä osaamisen kehittämisessä, sillä sitä on vaikea siirtää tosielämän kontekstiin 

(Collin & Tynjälä, 2003). Siksi tapausesimerkkien kautta kuvatut ongelmat ovat 

hyödyllisimpiä uuden tiedon oppimisessa, sillä oppija saa jo heti aluksi käsityksen 
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tilanteesta, jossa uutta tietoa voi tarvita. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

sairaanhoitajien kokemuksia heidän ammatillista osaamistaan kehittäneistä 

koulutuksista, ja puhe tapausesimerkkejä sisältävistä koulutuksista korostui aineistossa.  

Kuvaan tätä sekä muita tuloksia tarkemmin tulosluvussa viisi. Bennerin (1989) sekä 

Collinin ja Tynjälän (2003) mukaan pitkän uran tehnyt asiantuntija voi usein pitää 

formaalia, teoriapohjaista kouluttautumista turhana, sillä parhaiten taitoja opitaan työtä 

tehdessä. Alan uudet työntekijät ovat taitotasollaan vielä alussa ja tukeutuvat sääntöihin 

ja annettuihin esimerkkeihin, ja kokevat siksi tarvitsevansa teoriapohjaista koulutusta 

enemmän (Benner, 1989). Kuvaan hoitoalan asiantuntijuuden taitotasoja tarkemmin 

luvussa 2.2.1. 

 

2.1.2 Sosiokulttuurinen lähestymistapa asiantuntijuuden tarkasteluun 

 

Tätä tutkimusta raamittava näkökulma on ymmärrys siitä, että asiantuntijuus on  

sosiokulttuurista toimintaa. Sosiokulttuurisuus on luonnollinen valinta lähestymistavaksi 

hoitoalan tarkasteluun, sillä hoitoala on jatkuvaa vuorovaikutusta monen eri toimijan 

kanssa, lukuisissa erilaisissa ympäristöissä. Erautin (2004) mukaan tieto koostuu 

yksilöllisestä sekä sosiokulttuurisesta tiedosta. Yksilöllinen tieto on yksilön omaa 

akateemista ja koodattavissa olevaa tietoa sekä koodaamatonta tietoa, joka koostuu 

jokaisen yksilön omasta tulkinnasta kulttuurisesta koodatusta tiedosta sekä 

jokapäiväisen elämän tuomasta tiedosta ihmisistä, tilanteista, muistoista, asenteista ja 

tunteista (Eraut, 2004). Koodatulla tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi olemassa olevia 

kirjoitettuja teorioita, käsitteitä tai työpaikan omia kirjallisia tai visuaalisia materiaaleja. 

Erinäiset sosiokulttuuriset lähestymistavat oppimiseen jakavat kaikki oletuksen siitä, että 

tieto on kontekstisidonnaista ja rakentuu käytettyjen välineiden, esimerkiksi puhutun ja 

kirjoitetun kielen, kautta (Eteläpelto ym. 2013, 54). Tiedon sosiaalinen ulottuvuus on 

Erautin (2007) mukaan jaetussa ymmärryksessä olevaa tietoa ja/tai koodattua tai 

konkretisoitua tietoa, joka hyväksytään yleisesti tietyin kriteerein. Tiedon kulttuurinen 

ulottuvuus on koodaamatonta, työn käytännöissä elävää tietoa, jota on haastava tehdä 

näkyväksi. Kulttuurinen tieto liikkuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja se otetaan 

usein itsestäänselvyytenä, joten sen on vaikea tunnistaa vaikuttavan omaan 

käyttäytymiseen ja toimintaan. Kulttuurista tietoa on esimerkiksi työpaikalla vallitsevat 

rutiinit, jotka ovat vallinneet siellä pitkään. Niihin on totuttu, jolloin niistä on tullut hiljaista 

tietoa, jota voi olla vaikea sanallistaa esimerkiksi uusille työntekijöille. Eraut (2007) tosin 

muistuttaa, että tavaksi muodostuneiden rutiinien opettaminen muille tekee niistä 

näkyvämpiä ja näin rutiineja on mahdollista myös arvioida uudelleen.  
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Sairaanhoitajien asiantuntijuuden tarkastelussa ei voida ohittaa hiljaisen tiedon käsitteen 

tarkempaa käsittelyä, sillä hiljainen, tunnistamaton tieto on hoitoalan asiantuntijuuden 

ytimessä. Hiljainen, konkreettisen kokemuksen lisäämä tieto mahdollistaa 

sairaanhoitajille kyvyn selvitä kriittisistä työnsä tilanteista (Herbig, Büssing & Ewert 2001, 

690). Hiljainen tieto on yksi tärkeimmistä ammatillisen oppimisen osa-alueista ja jopa 

80% organisaation tiedosta voi olla hiljaista tietoa (Nonaka & Takeuchi, 1995). Hiljaisella 

tiedolla on myös laajasti tunnetussa Knowledge Management -teoriassa (Nonaka, 

Toyama & Nagata, 2000) iso rooli, sillä teorian mukaan kaikista merkittävin organisaation 

tieto on syvällä asiantuntijoiden ajatuksissa, toiminnassa ja tavoissa, eikä tieto sen 

vuoksi ole kaikille heti saatavilla. Hiljaisen tiedon käsite on peräisin Michael Polanyilta 

(1966), jonka mukaan ihminen tietää enemmän kuin pystyy kertomaan, ja tämä 

kertomatta jäävä osuus näkyy tuntemuksina, rutiineina ja toimintatapoina. Kuten sanottu, 

hiljaista tietoa on vaikea tai mahdotonta koodata kielelliseen muotoon, mutta Nonakan 

ja Takeuchin (1995) mukaan kokemusten jakaminen, teknisten taitojen vaihto, 

kollektiivinen reflektointi ja koko tiimin yhteinen tietämys uudesta innovaatiosta ovat 

keinoja tuoda hiljaista tietoa näkyväksi organisaatiossa. Billettin (2013, 272) mukaan 

hiljaista tietoa voidaan tuoda näkyväksi myös formaalin oppimisen keinoin, kun 

suunnitelluissa oppimistilanteissa voidaan hyödyntää jokapäiväistä oppimista 

tehokkaasti ja liittää käsitteellinen ja käytännöllinen tieto toisiinsa, mikä on oikeastaan 

koko asiantuntijuuden kehittymisen perusta. Nonakan (ym. 2000) Knowledge 

Management -teorian mukaan erityisesti eri yksilöiden ja työyhteisöjen väliset 

vuorovaikutustilanteet ovat merkittäviä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä sekä 

uuden tiedon luomisessa.  

 

Ammatillinen oppiminen on osa elinikäisen oppimisen perusajatusta, ja elinikäinen 

oppiminen on tämänkin tutkimuksen perustava käsite. Elinikäinen oppimisen merkitys 

työelämässä kasvaa edelleen, kun ihmiset siirtyvät opiskelusta työhön, työpaikasta 

toiseen ja kenties taas uudestaan opiskelemaan. Työn osaamisvaatimukset muuttuvat, 

työsuhteet voivat olla hyvinkin erilaisia ja työorganisaatioiden rakenteet muuttavat 

muotoaan (Kiviniemi, Leppisaari, Teräs 2013, 99). Hoitoalalla muutos on jatkuvasti 

läsnä, eikä kaavoihin ole varaa kangistua. Hoitoalan toimintaympäristöjen muutokset 

vaativat alan henkilöstöltä muun muassa aiempaa itsenäisempää työotetta sekä 

valmiutta vastata entistä vaativampiin työtehtäviin (Sarajärvi 2011, 77). Käsitys ”jo kaiken 

tietävästä asiantuntijasta” on muuttunut: jatkuvasti muutoksessa oleva ympäristömme 

vaatii osaamisen ja tiedon pitämistä ajan tasalla, joten jatkuva ammatillinen kehittyminen 

on välttämätöntä. Pelkkä rutiinitietämys ei riitä (Hakkarainen 2005, 5). Hakkaraisen, 

Lallimon ja Toikan (2012) mukaan asiantuntijuus perustuu kokemuksen myötä 
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hankittuun tietämykseen, jonka avulla suoriutuminen on erinomaista ja olennaiset asiat 

osataan erottaa epäolennaisista. Itse asiassa asiantuntijoilla ei ole sen erityisempiä 

muisti- tai päättelytaitoja kuin muillakaan toimijoilla, mutta heillä on kokemuksen myötä 

kerrytettyä merkityksellistä tietoa, jonka avulla he voivat jättää epäolennaiset asiat 

huomiotta (Hakkarainen & Paavola 2006, 215). Asiantuntijoilla on kristallisoitunutta 

tietämystä, jolla he voivat muuttaa uudet toimintatavat rutiineiksi ja näin vapauttaa 

älyllisiä voimavaroja taas uusille asioille (Hakkarainen ym., 2012, 2 & Hakkarainen, 

2005). Laven ja Wengerin (1991) mukaan asiantuntijuus on kasvamista sosiaalisiin 

yhteisöihin, tässä tutkimuksessa hoito-osastojen tiettyyn ympäristöön ja henkilöstöön, ja 

näiden yhteisöjen käytäntöjen, arvojen ja normien haltuun ottamista. Samalla sosiaaliset 

yhteisöt eivät pysy muuttumattomina, vaan muokkautuvat jäsentensä myötä (Tenno 

2011, 45). Asiantuntijuutta ei voi tutkia vain yksilön omana prosessina, sillä se on monien 

tietoartefaktien välittämää ja näin ollen sosiaalisesti ja materiaalisesti hajautunut 

prosessi (Hakkarainen ym., 2012). Tämän tutkimuksen kannalta tärkeää on ymmärtää 

nimenomaan asiantuntijuuden hajautuneisuus, sillä hoitotyön keskiössä ovat niin 

sosiaalinen vuorovaikutus monien toimijoiden kanssa kuin materiaalinenkin 

hajautuneisuus monimuotoisessa, lukuisia eri työvälineitä hyödyntävässä 

työympäristössä. Asiantuntijuus on osa sosiaalista kanssakäymistä ja se perustuu 

kommunikaatioon (Eräsaari, 2002). Myös Kiviniemi (ym. 2013, 100) viittaa tekstissään 

Laven ja Wengerin (1991) määritelmään asiantuntijuudesta sosiaalisena ja 

vuorovaikutteisena kehitysprosessina. 

 

Hakkarainen (2005) on puheenvuorossaan esittänyt oppimiselle kolme eri näkökulmaa, 

joiden kautta asiantuntijuutta voidaan tarkastella. Oppimisen tiedonhankintanäkökulman 

kautta tarkasteltaessa asiantuntijuuden ytimessä on asteittain syvenevä progressiivinen 

ongelmanratkaisu (Bereiter & Scardamalia, 1993), eli rutiinien muodostumisen kautta 

vapautuvat resurssit uuden oppimiselle ja säännöllinen pyrkimys toimimiseen oman 

suorituskyvyn ylärajalla. Työntekijöiden progressiivista ongelmanratkaisua voidaan 

tukea esimerkiksi haasteiden kautta ja heitä voidaan rohkaista kokeilemaan uusia 

asioita. Osallistumisnäkökulma painottaa oppimisen sosiaalista luonnetta suhteessa 

siihen ympäristöön, jossa ihminen toimii. Oppiminen ja osaaminen suhteutuvat yhteisön 

yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, kontekstiin sekä yhteisöjen väliseen 

vuorovaikutukseen. Asiantuntijuus kehittyy sekä oman osaamisen syventämisellä että 

sen hitsaamisella kollegoiden osaamiseen. Niin sanottu hajautettu asiantuntijuus 

mahdollistaa yhteisön pääsyn korkeammalle tieto- ja taitotasolle kuin yksilöt pääsisivät 

yksin. Kolmannessa ja näkökulmista tuoreimmassa eli tiedonluomisnäkökulmassa 

voidaan hahmottaa oppimista kulttuurisen oppimisen teorian kautta. Teorian avulla 
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voidaan ymmärtää yhteisöjen asiantuntijuuden kehittymistä asteittain kohti aina vain 

parempaa suoriutumista. Kun jokin vaikea asia on opittu yhdessä, voidaan siitä 

muodostaa rutiineja ja näin yhteisö ikään kuin nousee seuraavalle tasolle, valmiina 

oppimaan taas uutta (Hakkarainen 2005, 9-10). Scardamalia ja Bereiter (1996, 250-254) 

erittelevät kolme tasoa tiedonkäsittelyyn: tahaton oppiminen, tietoinen oppiminen ja 

tiedonrakentelu. Tiedonrakentelu on tasoista syvin, ja on lähellä 

tiedonluomisnäkökulmaa. Tiedonrakentelun tasolla oppija haluaa syventää 

ymmärrystään ja luoda kokonaan uutta tietoa (Tenno 2011, 28). 

 

Asiantuntijuus on siis tärkeää ymmärtää vaiheittain ja kokemuksen myötä kehittyvänä 

prosessina, jonka on muokkauduttava kontekstin mukaan. Hoitoalalla asiantuntijuuden 

luonne on alati muuttuva, sillä pärjätäkseen työtehtävissä on hoitoalan asiantuntijan 

sopeuduttava nopeasti vaihtuviin tilanteisiin ja pystyttävä välillä irrottamaan ote 

rutiineista ja totutuista tavoista, jotta uusissa tilanteissa olisi mahdollista toimia. Tämän 

vuoksi sosiokulttuurinen oppimiskäsitys on luonnollinen valinta hoitotieteen 

asiantuntijuuden tutkimisen lähestymistavaksi, sillä siinä ymmärretään tieto  sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti rakentuvana. Hoitoalalla asiantuntijuus kehittyy pääosin työn tekemisen 

sivutuotteena informaalisti, eikä oppimista välttämättä tunnisteta tapahtuvan. 

Tiedostetulla, formaalilla oppimisella on kuitenkin paikkansa myös hoitoalan 

asiantuntijuuden kehittymisessä, sillä suunnitelluissa oppimistilanteissa voidaan tuoda 

hiljaista tietoa näkyväksi liittämällä käsitteellinen ja käytännöllinen tieto toisiinsa. 

Parhaiten formaalisti asiantuntijuutta kehittää tapausesimerkkien kautta kuvatut 

ongelmat, sillä niiden kautta voidaan yhdistää asiantuntijuuden pääkomponentit eli 

teoreettinen ja käytännön tieto. Asiantuntijuudessa oleellista on kyky kokonaisuuksien 

hahmottamiseen, jotta keskittyminen olisi mahdollista suunnata heti olennaisiin asioihin. 

Seuraavassa luvussa syvennyn asiantuntijuuteen nimenomaan hoitoalalla. 

 

2.2 Sairaanhoitaja asiantuntijana 

 
Tässä luvussa tarkastelen asiantuntijuutta hoitoalalla, erityisesti  sairaanhoitajuuden 

näkökulmasta. Tarkastelen ensin tähän tutkimukseen valittua taustateoriaa 

sairaanhoitajan taitojen hankkimisesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä (Benner, 

1989). Sen jälkeen tarkastelen muuttuvaa asiantuntijuutta jatkuvasti muotoaan 

muuttavalla hoitoalalla sekä alalle asettuvia paineita, jotka tekevät asiantuntijuuden 

ylläpitämisestä haastavaa. 

 



 

 11 

 
2.2.1 Hoitotyön taitojen hankkimisesta käytännön osaamisen kehittämiseen 

 

Hoitotyöhön on sovellettu Stuart ja Huber Dreyfusin (1986) kehittämää mallia 

asiantuntijaksi kehittymisestä ja taitojen hankkimisesta. Tutustuin tätä tutkimusta varten  

Bennerin (1989) kirjoittamaan Aloittelijasta asiantuntijaksi -kirjaan, jossa hän siis 

analysoi Dreyfusin mallia hoitotyön näkökulmasta. Valitsin mallin osaksi tutkimustani 

lukemieni aiempien tutkimusten perusteella, joissa mallia oli onnistuneesti hyödynnetty. 

Aiempien tutkimusten perusteella tämä asiantuntijuuden kehittymisen malli on yleisesti 

hyväksytty hoitoalan asiantuntijuutta kuvaava teoria, joten se sopi myös käytettäväksi 

tässä tutkimuksessa. Dreyfusin ja Dreyfusin (1986) malli perustuu alun perin 

tutkimukseen lentäjien ja shakinpelaajien taitojen hankkimisesta, mutta sitä on laajalti 

sovellettu hoitotyössä. Dreyfus & Dreyfus (1986) esittävät, että asiantuntijaksi kehitytään 

viidessä eritellyssä vaiheessa: noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä, taitava ja asiantuntija. 

Muutoksia kehittymisessä noviisista asiantuntijaksi tapahtuu kolmella eri osa-alueella. 

Ensinnäkin asiantuntija toimii todellisista kokemuksistaan oppimiensa paradigmojen 

varassa, kun taas noviisi toimii abstraktien periaatteiden ja teoreettisten sääntöjen 

varassa. Toiseksi, asiantuntija hahmottaa tilanteet kokonaisuutena, poimii niistä vain 

merkitykselliset asiat ja muokkaa toimintaansa niiden mukaan, kun taas noviisi toimii 

oppimiensa sääntöjen mukaan joustamattomasti, eikä hahmota tilanteiden 

kokonaiskuvaa. Kolmanneksi, asiantuntija osallistuu tilanteisiin kun taas noviisi lähinnä 

havainnoi niitä (Benner, 1989). Seuraavaksi tarkastelen näitä taitojen hankkimisen 

vaiheita sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta.  

 

Sairaanhoitaja on noviisivaiheessa siirryttyään koulusta työelämään. Hoitotyön 

oppiminen on niin syvästi kytköksissä käytännön tekemiseen, että koulutuksesta yksi 

kolmasosa on käytännön harjoittelua erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä (Laurea.fi 

& Metropolia.fi). Vaikka jokainen valmistuva sairaanhoitaja onkin jo harjoittelussaan 

toiminut sairaanhoitajan tavoin, on hän silti aloittavana sairaanhoitajana vielä noviisin 

tasolla (Benner 1989, 34). Toiminta perustuu ympäristön havainnoimiseen, koulussa 

opittujen annettujen esimerkkitilanteiden tunnistamiseen ja ennalta opeteltujen 

sääntöjen ja periaatteiden noudattamiseen, eikä toiminta ole vielä kovinkaan tehokasta, 

sillä noviisi ei vielä hahmota sääntöjen tärkeysjärjestystä. Noviisi ei tunne vastuuta 

muusta, kuin sääntöjen noudattamisesta (Peña 2010, 1).  Noviisin tasolla voivat olla 

myös osastolta toiselle siirretyt sairaanhoitajat, jotka eivät lainkaan tunne uuden osaston 

menetelmiä, työvälineitä tai tiimin toimintatapoja (Benner 1989, 34). Hoitotyö ei ole alana 

noviisille helppo, sillä jatkuvan kiireen vuoksi mestari-oppipoika-mallia ei voida suoraan  
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käyttää. Hoitotyön sosiaaliset käytännöt eivät toimi sujuvasti, jos tiimissä on mukana 

aloittelija, jolle asiantuntijoiden tulisi välittää perustavanlaatuista tietoa samalla, kun he 

tekevät omaa työtään, joka on tehokkainta osaavassa ja toisensa tuntevassa tiimissä 

(Säljö 2001, 238).  

 

Edistyneenä aloittelijana sairaanhoitaja kykenee vähimmäisvaatimukset täyttävään 

suoritukseen itsekseen, mutta toimii edelleen sääntöjen ja abstraktien periaatteiden 

varassa (Benner 1989, 34). Edistynyt aloittelija alkaa hiljalleen kokemuksen myötä 

hahmottaa sääntöjen tärkeysjärjestystä, kun huomaa, mitkä kaavat työssä toistuvat 

(Benner 1989, 37). Hoitotilanteista edistynyt aloittelija pystyy omaksumaan vain vähän, 

sillä tilanne on uusi ja hänen toimintansa perustuu ennalta opittuihin periaatteisiin.  

 

Pätevä sairaanhoitaja erottaa tilanteiden tärkeimmät aspektit ja osaa jättää 

epäolennaisuudet huomiotta (Benner 1989, 38). Hän näkee tilanteet kokonaisuuksina ja 

pystyy selviytymään arvaamattomistakin tilanteista. Vaarana pätevällä hoitajalla 

kuitenkin on liiallinen varmuus omasta osaamisesta, eikä hän vielä pysty taitavan tason 

ongelmanratkaisunopeuteen (Benner 1989, 37-8). 

 

Taitavalla sairaanhoitajalla on hyvä havainnointikyky ja hän pystyy arvioimaan tilanteet 

kokonaisuuksina. Hänen toimintansa ei perustu tietoiseen harkintaan ennalta opittujen 

sääntöjen pohjalta, vaan todellisiin kokemuksiin. Taitava sairaanhoitaja osaa 

kokemustensa kautta luoda pitkäaikaisia tavoitteita ja odotuksia siitä, mihin suuntaan 

tilanne mahdollisesti muuttuu. Näin hän huomaa, mikäli tilanne ei ole normaali.  Hän 

kykenee myös muuttamaan suunnitelmaansa tarvittaessa. (Benner 1989, 38). Taitava 

sairaanhoitaja toimii induktiivisesti, eli arvioi ensin tilanteen, jonka mukaan valitsee 

toimintatapansa (Benner 1989, 41). 

 

Asiantuntija ei turvaudu teoriaan ja opittuihin suuntaviivoihin tietoisesti, vaan hän 

keskittyy heti ongelman ytimeen ja toimii intuitiivisesti omien, pitkältä ajalta 

kerryttämiensä kokemusten perusteella. Asiantuntijan voi olla vaikea sanoittaa omaa 

toimintaansa, sillä hän arvioi tilanteen kokonaisuutena käyttämättä aikaa 

ratkaisuvaihtoehtojen pohtimiseen (Benner 1989, 42). Asiantuntijan tietoa voidaan 

kuitenkin tehdä näkyväksi esimerkiksi opetustilanteilla, jolloin asiantuntija joutuu 

selittämään toimintaansa muille ja sitä kautta sanoittaa ja reflektoimaan omaa 

osaamistaan (Billett 2013, 272). 
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Dreyfusin malli perustuu siis kaavaan, jonka mukaan teoreettinen tieto ja 

toimintaperiaatteiden opettelu antavat pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle. Myös 

Boshuizenin (2004) mukaan avain asiantuntijuuden kehittymiseen on alakohtaisen 

tiedon rakentaminen yhdessä alalle vaadittavien taitojen opettelun kanssa. Vaikka uusi 

opittu tieto vaikuttaisi käytännön kannalta tarpeettomalta, antaa se silti eväät tiedon 

kehittymiselle osaksi toimintaa. Kokemus tuo opittuun lisää sävyjä, ja kokemuksen ja 

taidon karttuessa taidon luonne muuntuu soveltavaksi, jolloin säännöt käytännössä 

unohdetaan ja toiminnasta tulee intuitiivista ja tilannespesifiä (Benner 1989, 46). 

Dreyfusin taitojen hankkimisen mallin tärkeä olettamus on siis se, että kokemuksen 

myötä taidon luonne muuttuu. Jos kokenut asiantuntija pitäisi tiukasti kiinni aloittelijana 

oppineistaan säännöistä, heikentäisi se suoritusta (Benner 1989, 45-46). Asiantuntijaksi 

oppimisessa sekä formaalilla että kokemustiedolla on tärkeä rooli myös Eteläpellon 

(1997, 97) mukaan. Sairaanhoitotyö on ala, jossa asiantuntijuuden kehittyminen vie 

aikaa, tarkemmin sanoen vuosia. Alan monenlaiset tilanteet ja suuret riskit arviointikyvyn 

pettämisestä vaativat vankan monitieteisen koulutuspohjan, jonka pohjalta 

asiantuntijuus voi lähteä kehittymään (Benner 1989, 154). Asiantuntijuus ei Dreyfusin 

tarkasta mallista huolimatta kuitenkaan kehity suoraviivaisesti, sillä uusi työympäristö tuo 

kokeneenkin asiantuntijan taitotasollaan ikään kuin alaspäin, kun toisenlaisessa 

kontekstissa ei voikaan toimia totutusti ja intuitiivisesti, vaan toiminnan on oltava 

analyyttistä ja tietoisesti harkittua (Benner 1989; 43,45). 

 

Dreyfusin ja Dreyfusin (1986) malli on saanut Peñan (2010, 3) mukaan osakseen 

suhteellisen vähän kritiikkiä. Vähäinen kritiikki on kohdistettu siihen, että malli esittää 

asiantuntijuuden kehittyvän aina samalla kaavalla, eikä mallissa huomioida yksilöllisiä 

eroja (Karila & Ropo 1997, 152-153). Karilan ja Ropon (1997, 153) mukaan 

asiantuntijuuden kehittymispolut ovat erilaisia eri ihmisillä riippuen siitä, millaiset 

jännitteet vallitsevat ihmisen tietämyksen, minän ja elämänhistorian välillä. Myös Peña 

(2010, 1) ja Boshuizen (2004, 10) esittävät, että lineaarisella mallilla ei voida selittää 

jokapäiväisiä oppimisen kokemuksia, eikä asiantuntijuuden kehittymisprosessi ole aina 

keskeytyksetön tai edes sujuva. Dreyfusin veljekset korostavat mallissaan asiantuntijan 

intuitiivisuutta ongelmien ratkaisussa ja tähän Peñalla (2010, 6) on vastakkainen 

näkemys. Suoraviivaiset ongelmat asiantuntija voi toki ratkaista intuitiivisesti miettimättä 

ja analysoimatta vaihtoehtoja, mutta hoitotyössä ongelmat ovat usein 

ennennäkemättömiä, jolloin niiden ratkaisu nimenomaan vaatii asiantuntijaltakin 

regressiivistä päättelyä ja reflektointia kun ratkaisujakin voi olla monta. Myös Dreyfusin 

ja Dreyfusin kuvausta noviisin pelkkiin sääntöihin perustuvasta toiminnasta tulisi pohtia 

kriittisesti, sillä ihminen tarvitsee vapautta ja tilaa keksimiselle ja arvaamiselle 
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kehittääkseen taidon tuottaa hypoteeseja (Peña 2010, 7). Myös Boshuizenin (2004, 2) 

mukaan niin asiantuntijat kuin noviisitkin päättelevät ja analysoivat toimintaansa 

tekemällä hypoteeseja ja poimimalla ympäristöstään hypoteesia tukevia tai sen vastaisia 

vihjeitä, eikä siksi asiantuntijoiden parempaa suoriutumista voida selittää heidän 

noviiseja paremmalla päättelykyvyllä.  

 

Suomessa hoitotyön asiantuntijuuden kehittymisen teoriaa on sovellettu eteenpäin ja 

kehitetty uusiin muotoihin. Teoriaa on hyödynnetty osaamisen mittaristoissa, 

asiantuntijuusarvoinneissa sekä koulutustarpeiden tunnistamisen apuna. Esimerkiksi 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSissa on ollut sairaanhoitajan 

ammattiuramalli AURA systemaattisesti käytössä vuodesta 2009 (HUSvideot, 2015). 

Ammattiuramallia käytetään ammatillisen kehittymisen tukena. AURA-malli taas 

pohjautuu Meretojan väitöskirjassaan (2003) kehittämään sairaanhoitajan 

kompetenssimittaristoon (NCS, Nurse Competence Scale), jonka avulla sairaanhoitajan 

osaamista voidaan arvioida. NCS-mittari pohjautuu Bennerin analyysiin hoitotyön 

asiantuntijuuden kehittymisen teoriasta. Myös toinen kansallinen urakehitysmalli, 

SURAKE, kehitettiin teorian pohjalta. SURAKE (2000-2003) oli Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun koordinoima sairaanhoitajien urakehityshanke, joka luotiin avuksi 

sairaanhoitajien perus- ja erityisosaamisen arvioimiseen (Liimatainen 2009, 34; STM 

2002, 199) 

 

2.2.2 Hoitoalan vaatimukset suhteessa asiantuntijuuteen 
 

Sairaanhoitoalaa tarkasteltaessa ei ole mahdollista välttyä tiedolta siitä, että jatkuva kiire 

painostaa alaa. Jo haastateltavia etsiessäni kävi ilmi, että monen haastateltavaksi 

kiinnostuneen sairaanhoitajan aika tai energia ei riittänyt haastatteluun asti, mikä on niin 

aiheesta julkaistujen uutisten kuin tutkimustenkin perusteella hyvin ymmärrettävää. 

Tehokkuus, tuottavuus sekä kansallinen ja globaali kilpailu ovat viime vuosina 

kasvattaneet rooliaan ja myös terveydenhuoltoalalla työn tehokkuus- ja 

tuottavuusvaatimukset ovat kasvaneet (Eteläpelto, Hökkä, Vähäsantanen & Paloniemi, 

2014). Kiire on alan normaali olotila (esim. Saaren-Seppälä 2006, 329), ja onnistumisia 

mitataan muun muassa tehtyjen toimenpiteiden ja potilaskäyntien määrän perusteella 

(Valtavaara, 2020). Kiire ja tulospaineet voivat heijastua potilaiden kokemuksiin hoidosta 

niin, etteivät he enää koe tulevansa kohdatuksi (Valtavaara, 2020). Uudistumispaineet 

organisaatiotasolla heijastuvat luonnollisesti myös työntekijätasolle, ja työntekijöiltä 

odotetaankin jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja osaamisen ajantasaisuutta. Tämä oli 

olennaista tälle tutkimukselle, jossa tutkin sairaanhoitajien kokemuksia osaamisen 
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ajantasaisuutta ylläpitävistä koulutuksista ja myös kokemuksia siitä, millaisia 

mahdollisuuksia heille on annettu näihin koulutuksiin osallistumiseen. Olennaiseksi 

osaksi tutkimusta muodostui aineistossa esiin noussut puhe kiireen ja koulutustarpeiden 

ristiriidasta, mitä tarkastelen tulosluvussa viisi. Saaren-Seppälä (2006, 314) on eritellyt 

neljä toisiinsa yhteydessä olevaa syytä terveydenhuoltotyön muutokselle: alan oman 

tietoperustan muutokset, yhteiskunnan vaatimat muutokset organisaatiossa, 

ammattilaisten suhteet potilaisiin ja toisiinsa sekä työssä oppimisen ja kehittämisen 

seuraukset. Eteläpelto (ym. 2014, 18) kirjoittaa, miten jatkuva ammatillinen oppiminen ja 

osaamisen kehittäminen vaativat oman ammatillisen identiteetin muovaamista – on 

tietoisesti pohdittava, mihin ammatillisesti kuuluu, mitä tavoittelee ja mitä eettisiä arvoja 

ja normeja työhönsä sitoo. Vaikka ammatillinen kehittyminen onkin välttämätöntä 

muutoksessa toimiseen, eivät ammatilliset identiteetit muovaudu uuteen muotoonsa 

itsestään (Eteläpelto ym. 2014, 19). Siihen tarvitaan oppimista ja identiteettien muutosta 

tukevia käytänteitä työpaikalla, tarpeeksi tilaa, aikaa ja resursseja sekä 

motivaatiotekijöitä, kuten työntekijän tunne omista hyvistä vaikutusmahdollisuuksistaan 

töissä. Jos olosuhteet eivät tue ammatillisten identiteettien muovautumista, voi se jopa 

johtaa uupumiseen ja sitoutumattomuuteen (Eteläpelto ym. 2014, 19), mikä on nyt 

median julkaisujen valossa päässyt osin jo tapahtumaan (esim. Jokinen, 2021; 

Harjumaa, 2020). 

 

Koko organisaation tasolla muutokset työpaikalla ovat haastavia. Taloudelliset paineet 

tuovat lisävaatimuksia tuottavuus- ja tehokkuuslukuihin, mutta samanaikaisesti 

potilasturvallisuutta ja laatua on pyrittävä parantamaan ja henkilökunnan ammatillista 

toimijuutta tulisi vahvistaa esimerkiksi tarjoamalla hyvät mahdollisuudet 

kouluttautumiseen. Eteläpellon (ym. 2014, 20) mukaan koko organisaation laajuinen 

muutos onnistuu parhaiten, jos käytössä on monikytkentäinen hallintomalli. Mallissa  

korostetaan työntekijöiden, työyhteisöjen ja hallinnon eri tasojen vuorovaikutusta, eikä 

organisaatiota johdeta pelkästään strategisesti ja tulosohjatusti. Jatkuvan ammatillisen 

kehittymisen kannalta malli on toimiva, sillä se tarjoaa ideaalitilanteessa työntekijälle 

vaikutusmahdollisuuksia ja sitä kautta motivaatiota ammatillisen identiteetin 

muovaamiseen, työhön sitoutumiseen ja työhyvinvointiin. Eteläpelto (ym. 2014, 20) 

kritisoi esimerkiksi kehittävän työntutkimuksen (Engeström 1995) ja tulosjohtamisen 

keskittyvän liikaa organisaation toiminnan kehittämiseen ja unohtavan työntekijöiden 

ammatillisen toimijuuden merkityksen organisaation kehittymisessä. Seppäsen (2020, 

71) mukaan terveydenhuoltoalalla tarve uudelle työvoimalle on suuri ja samalla jatkuvan 

muutoksen keskellä myös työssä olevien osaamisen on kehityttävä. 

Terveydenhuoltoalalla olisikin tärkeää keskittää huomio pelkän koulutuksen sijaan 
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työelämän ja koulutuksen liittoon ja siten korostaa työn ja jatkuvan oppimisen sidettä 

(Seppänen 2020, 71). 

 

2.2.3 Muuttuva asiantuntijuus hoitoalalla 
 

Osaaminen terveydenhuollossa pohjautuu laaja-alaiseen tietämykseen ja 

käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, 

sillä jatkuvasti muuttuva ala vaatii jatkuvaa uuden oppimista ja jo opittujen taitojen 

ylläpitämistä (Saaren-Seppälä 2006, 312). Terveydenhuoltoalan 

täydennyskoulutuksesta säädetään neljässä laissa, yhdessä asetuksessa ja yhdessä 

suosituksessa, mikä jo osaltaan kertoo alan vaatimuksista jatkuvaan oppimiseen ja 

ammattitaidon kehittämiseen. Teknologian kehittyminen, palvelujärjestelmien muutokset 

ja esimerkiksi työntekijäpula ovat tekijöitä, jotka vaativat terveydenhuoltoalan 

ammattihenkilöiltä nopeaa uusien asioiden omaksumiskykyä (Saaren-Seppälä 2006, 

312). Haasteena terveydenhuoltoalalla ovat myös nopeutuneet hoitoprosessit, kasvava 

monikulttuurisuus sekä avohoitopainotteisuus (Tervo-Heikkinen, Saaranen, Miettinen & 

Vaajoki 2018, 28). Hoitajien siirrot osastolta toiselle ja osastojen yhdistämiset voivat olla 

nopeita ja yllättäviä, ja usein työntekijöiden oletetaan sopeutuvan uuteen ympäristöön 

vaivatta. Tätä hoitotyöntekijöiden sopeutumista uuteen ympäristöön kahden yksikön 

yhdistämisen jälkeen on tutkinut mm. Salminen-Tuomaala (ym. 2017), jonka 

tapaustutkimuksen mukaan sairaanhoitajat kokivat nopean yksikkömuutoksen 

stressaavana. He kokivat oman ammattitaitonsa- ja tietonsa osin riittämättömänä, ja oma 

asiantuntijuus koettiin yhtäkkiä kapeana uusien laitteiden ja suuremman uuden yksikön 

myötä. Myös uusiin kollegoihin ja yhteisiin toimintatapoihin tutustuminen kulutti 

voimavaroja. Hoitoala vaatii kykyä sopeutua vaihtuviin tilanteisiin, ja muuttuvan 

ympäristön asiantuntijuutta voidaankin tarkastella sopeutuvan asiantuntijuuden 

(adaptive expertise) käsitteen kautta. Siinä voidaan ymmärtää asiantuntijuus taitona 

ikään kuin yleistää omaa tietoa tilanteisiin, joista ei voi suoriutua rutiinilla (Chi, 2011).  

Tätä tutkimusta tehdessä hoitoalalla tapahtuvat sairaanhoitajien osastosiirrot ja 

toimintaympäristön muutokset olivat erittäin ajankohtaisia, sillä koronaviruksen 

aiheuttama poikkeustila vaikutti erityisesti terveydenhuoltoalaan ja uusia 

koronakohorttiosastoja oli pakko avata, joten edes jonkinlainen sopeutuminen koko 

maailmalle uuteen tilanteeseen oli välttämätöntä. 

 

Yksikkömuutosten myötä muuttuvan työympäristön stressaavuutta voidaan ymmärtää 

käsitteellä kollektiivisesta mielestä (Hakkarainen & Paavola, 2006), jolla voidaan selittää 

sujuvasti työskentelevän yhteisön toimintaa. Kollektiivisen mielen käsitteellä voidaan 
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hyvin kuvata tiiviisti ja pitkään vuorovaikutuksessa olleita ihmisiä, jotka työskentelevät 

samassa tiimissä. Teorian mukaan tiimin yksilöt pystyvät yhdessä toimimaan ennalta-

arvaamattomissa ja nopeissakin tilanteissa, mikä vaatii jatkuvaa oppimista, yhteistä 

päämäärää, oman toiminnan suhteuttamista muihin sekä keskinäistä luottamusta 

(Hakkarainen & Paavola 2006, 239). Yhteinen päämäärä eli tavoite on 

terveydenhuoltoalalla potilaan laadukas hoito. Sairaanhoitajien siirrot yksiköstä ja 

tiimistä toiseen rikkovat kenties jo muodostuneita kollektiivisten mielten rakenteita tai 

estävät niiden muodostumisen, sillä yhteistyö samojen ihmisten kanssa jää lyhyeksi. 

Salminen-Tuomaalan (ym. 2017) tapaustutkimuksen päätelmän mukaan hoitotyön 

ammattilaisille tulisi tarjota koulutusta jo ennen yksiköiden yhdistymistä tai muuta 

työympäristön muutosta, jotta toiminta olisi sujuvaa jo alusta alkaen ja henkilökunta voisi 

välttyä riittämättömyyden tunteelta. Myös me-hengen ja tiimityön rakentamien alusta 

alkaen ehkäisee hoitajien stressiä ja voi edistää potilasturvallisuutta. Vahvasti 

yhteistyöpainotteisessa työssä kuten sairaanhoitajan työ, ei koulutuksella voida korvata 

pitkässä vuorovaikutuksessa ja käytännön työssä opittuja taitoja, mutta vankka 

tietopohja on hyvä perusta uuden oppimiselle käytännössä. 

 

Sairaanhoitajan osaaminen ja ammattitaito on moniulotteista ja koostuu Bennerin (1989) 

mukaan seitsemästä osa-alueesta: auttamisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta, 

nopeasti muuttuvien tilanteiden tehokkaasta hallinnasta, diagnosointi- ja 

tarkkailutehtävästä, hoitotoimenpiteiden ja hoito-ohjelmien toteuttamisesta ja 

valvonnasta, terveydenhoidon laaduntarkkailusta ja -varmistuksesta sekä 

organisatorisista ja työrooliin liittyvistä taidoista. Laajojen osaamisvaatimusten myötä 

myös osaamisen kehittämisen tulee olla monipuolista ja siinä tulee ottaa huomioon niin 

muuttuvat työtavat ja hoitovälineet kuin digitaalisetkin uudistukset ja muutokset. Vuonna 

2019 julkaistuissa, EU-direktiivin (2013/55/EU) huomioivissa yleissairaanhoitajan 

(180op) osaamisvaatimuksissa (Laukkanen, 2020) viitataan teknologiseen osaamiseen 

ja sen kehittämistarpeisiin monessa kohdassa, esimerkiksi kohdassa tietoturvan ja -

suojan sekä terveysteknologian käytön riittävästä hallinnasta. 

 

Kokoavasti totean, että hoitoalan asiantuntijuutta voidaan tarkastella toimivastikin 

Dreyfusin ja Dreyfusin (1986) luomalla viisiportaisella mallilla, mutta samalla on 

huomioitava alan jatkuvat muutokset. Jatkuvan kiireen ja uudistumispaineiden keskellä 

tilanteet elävät, eikä keskenään täysin samanlaisia työpäiviä ole välttämättä lainkaan. 

Mallin mukaisesti hoitoalalla asiantuntijuuden voidaan nähdä kehittyvän määritellyin 

astein, mutta kehitys ei monien yllättävien tilanteiden vuoksi ole suoraviivaista. 

Olennaisinta hoitoalan asiantuntijuudessa on kyky erottaa ongelman ydin isosta 
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kokonaisuudesta. Tämä kyky on kuitenkin osittain sidottu toimintaympäristöön – täysin 

uudessa ympäristössä on taas palattava sääntöihin ja analyyttiseen työotteeseen. 

 

2.3 Velvollisuus ajantasaiseen osaamiseen  

 
Jokaisella sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että 

oma osaaminen on ajan tasalla (STM, 2004), mikä käytännössä tarkoittaa muun muassa 

voimassa olevien hoitotyön suositusten ja hoito-ohjeiden aktiivista seuraamista sekä 

osallistumista ammatillista osaamista kehittävään täydennyskoulutukseen. Tässä 

tutkimuksessa tutkin sairaanhoitajien kokemuksia täydennyskoulutuksista ja niiden 

vaikuttavuudesta asiantuntijuuden kehittämiseen, joten on myös tarpeen tarkastella 

sairaanhoitajien täydennyskoulutusta koskevia säädöksiä. Ensiksi tässä luvussa 

tarkastelen terveydenhuoltoalan säädeltyä  täydennyskoulutusta ja sitä, mitä kaikkea 

terveydenhuollon täydennyskoulutuksen tulisi säädösten perusteella pitää sisällään, 

minkä jälkeen esittelen terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta säädetyt lait, 

asetukset ja suositukset. Luvussa 2.3.3 tarkastelen, millä tavalla luvussa 2.2 

käsittelemäni sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittymisen periaatteet näkyvät 

täydennyskoulutusta koskevissa säädöksissä. 

 
2.3.1 Terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoite 
 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatimassa terveydenhuollon 

täydennyskoulutussuosituksessa (2004, 20) linjataan, että terveydenhuollon 

täydennyskoulutus on ammattihenkilöiden perusvalmiuksien ylläpitämistä, syventämistä 

ja uusien työtapojen oppimista ja kehittämistä. Kansainvälisesti täydennyskoulutuksesta 

käytetään termiä CPD (Continuing Professional Development), jolla viitataan 

täydennyskoulutukseen jatkuvana ammatillisena oppimisena ja kehittymisenä (STM 

2004, 21). Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on eettinen velvollisuus 

huolehtia oman ammattitaitonsa ajantasaisuudesta ja kehittämisestä osallistumalla 

täydennyskoulutukseen (STM 2004, 34). Organisaation on tuettava koulutukseen 

osallistumista tarjoamalla koulutuksia sekä rahallisia ja ajallisia resursseja niiden 

suorittamiseen (STM 2004, 34). Myös Terveyden ja hyvinvoinnin liiton 

koulutuspoliittisten linjausten (2019) mukaan kaikille terveydenhuoltoalan 

ammattihenkilöille tulee taata säännöllinen täydennyskoulutus, johon kannustetaan ja 

jota seurataan. Terveydenhuollon täydennyskoulutus voidaan jakaa ammatilliseen 

täydennys- ja pätevöitymiskoulutukseen, työllisyyskoulutukseen sekä avoimeen 

korkeakouluopetukseen (STM 2004, 20).  
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Täydennyskoulutusvelvoite sitoo organisaatiotkin tarjoamaan henkilöstölleen 

koulutusmahdollisuuksia. Organisaatio voi järjestää koulutuksen organisaation 

sisäisesti, ulkoisesti tai hankemuotoisesti, ja voi tilata sen ulkopuoliselta 

koulutuksentarjoajalta (STM 2004; 25, 34). Täydennyskoulutuksen järjestämisessä on 

keskityttävä perusteelliseen suunnitteluun henkilöstön kanssa yhteistyössä,  

koulutuksen mahdollistamiseen henkilöstölle rahoituksella ja työaikasuunnittelulla, 

koulutukseen osallistumisen ja sen toteutumisen seurantaan sekä koulutuksen 

tuloksellisuuden arviointiin (STM 2004, 32-38). Koulutuksen arviointi on kriittinen vaihe 

koulutuksesta saatavien hyötyjen tunnistamisessa. Arvioinnissa tulisi keskittyä uusiin 

opittuihin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin, opitun vaikutukseen työsuoritukseen, 

organisaation hyötyihin koulutuksesta sekä koulutuksen hyötyihin potilashoidon sekä 

laajemmin koko väestön kannalta (STM 2004, 38).  

 

Täydennyskoulutus on pakollista ja vapaaehtoista. Pakollinen koulutus edellyttää mm. 

tiettyä opintopistemäärää tietyssä ajassa, kun taas vapaaehtoinen koulutus on 

säännöksiltään löyhempää, mutta saattaa silti olla edellytettyä esimerkiksi viranomaisen 

toimesta. Tarkkaa täydennyskoulutuspäivien määrää vuodessa ei ole laissa yleisesti 

määritelty, mutta alan liitot ja organisaatiot ovat laatineet suosituksia koulutuksen 

määrästä. Esimerkiksi Suomen Sairaanhoitajaliitto esittää, että jokainen sairaanhoitaja 

tarvitsee kuusi täydennyskoulutuspäivää vuodessa (Sairaanhoitajaliiton verkkosivut, 

2020). Terveyden ja hyvinvoinnin liitto Tehy linjaa, että vastuu täydennyskoulutuksen 

mahdollistamisesta ja rahoittamisesta on pääasiassa työnantajalla, mutta työntekijän 

tulee myös ilmaista tarpeensa lisäkoulutukseen ammattitaidon ylläpitämisvelvollisuuden 

nojalla (Tehyn verkkosivut, 2020).  

 

Täydennyskoulutus on myös osa organisaation laajuista laadunhallintaa ja strategista 

johtamista. Sillä varmistetaan henkilöstön ammatilliset perusvalmiudet ja ammattitaidon 

syventyminen, mikä taas vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden ja potilaiden 

palvelukokemukseen (STM 2004, 21). Henkilöstön kehittäminen voidaan katsoa olevan 

suoraan yhteydessä organisaation toiminnan tehokkuuteen ja parempaan 

potilasturvallisuuteen. Osaamisen varmistaminen täydennyskoulutustarpeiden 

kartoituksella ja koulutusten järjestämisellä on myös STM:n potilasturvallisuusstrategian 

(2017-2021, 19-20) toimeenpanosuunnitelman mukaan keskeinen osa 

potilasturvallisuutta. Sen mukaan potilaan turvallisen hoidon toteuttaminen edellyttää 

henkilöstöä, jolla on koulutuksella varmistetut tiedot, taidot ja asenteet työssään 

toimimiseen ja siinä kehittymiseen.  

 



 

 20 

2.3.2 Terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta säädetyt lait, asetukset ja suositukset 
 
Ammatillinen koulutus terveydenhuoltoalalla on Suomessa säädeltyä, minkä vuoksi alan 

ammatillinen koulutus on erityisen kiinnostava tutkimuskohde. Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuoltoala on pohjoismaissa ainoa, jonka kaikkia ammattihenkilöryhmiä koskee 

pakollinen täydennyskoulutusvelvoite. Tämän tutkimuksen tarkoituksen kannalta 

olennaista on tarkastella, mitä nämä ammatillista koulutusta koskevat säädökset ovat ja 

mitä ne sisältävät. Tässä kappaleessa esitellään ja tarkastellaan näitä säädöksiä. 

 

Muihin aloihin verrattuna terveydenhuoltoalalle on säädetty paljon täydennyskoulutusta 

koskevia lakeja, joita kaikkien alan ammattilaisten tulee noudattaa. Terveydenhuollon 

täydennyskoulutuksesta säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

(559/1994), työterveyshuoltolaissa (1383/2001), erikoissairaanhoitolaissa ja sitä 

koskevassa lainmuutoksessa (1062/1989) sekä kansanterveyslaissa ja sitä koskevassa 

lainmuutoksessa (66/1972). Täydennyskoulutuksesta säädetään myös Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksessa terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 

(1194/2003) sekä siitä on tehty myös suositus: Sosiaali- ja terveysministeriön suositus 

terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta (2004). 

 

Lain terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 18. § on ”Täydennyskoulutus-

velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen”. Pykälä on tullut voimaan 1.1.2016, 

kun se implementoitiin lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti. 

Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää 

ammattitoimintansa edellyttämiä tietoja ja taitoja. Hänen tulee myös perehtyä 

ammattitoimintaansa koskeviin määräyksiin ja säännöksiin. Laki velvoittaa 

terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan seuraamaan ammattihenkilöiden 

kehittymistä ja mahdollistamaan täydennyskoulutukseen ja muuhun ammatillista 

kehittymistä tukevaan toimintaan osallistumisen, jotta ammatin harjoittaminen pysyy 

turvallisena ja asianmukaisena. 

 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) 5. §:ssä on säädetty edellä mainitun lain kaltaisesti 

työnantajan velvollisuudesta huolehtia työntekijöiden ajantasaisesta osaamisesta. Lain 

mukaan työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan työnantajan velvollisuus on 

huolehtia, että ammattihenkilö ja asiantuntija osallistuvat riittävästi ammattitaitoa 

ylläpitävään täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen tulee osallistua vähintään 

kolmen vuoden välein. Velvollisuus täydennyskoulutuksesta koskee myös 

terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana 
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työterveyshuollon parissa. Työterveyshuoltolaissa ei ole säädetty tavallisessa 

työsuhteessa esimerkiksi sairaanhoitopiiriin olevan ammattihenkilön omasta 

velvollisuudesta kouluttautua. 

 

Myös erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) koskee työnantajaa. Lain 10. § on vuonna 

2003 muutettu koskemaan terveydenhuollon täydennyskoulutusta. Lainmuutoksen 

mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen huolehtimaan alueelleen 

kohdistuvasta kehittämis- ja koulutustoiminnasta, mikä käytännössä tarkoittaa 

kuntayhtymän velvollisuutta huolehtia henkilöstönsä riittävästä täydennyskoulutukseen 

osallistumisesta. Kansanterveyslain (66/1972) 41. § on vuonna 2003 muutettu, ja sen 

mukaan terveyskeskus on velvollinen huolehtimaan terveydenhuollon henkilöstön 

osallistumisesta riittävään täydennyskoulutukseen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa terveydenhuollon henkilöstön 

täydennyskoulutuksesta (1194/2003) on määritelty edellä mainittuja lakeja tarkemmin, 

millaista terveydenhuoltoalan täydennyskoulutuksen tulisi olla, ja mihin sen tulisi 

pohjautua. Asetuksessa määritellään täydennyskoulutus suunnitelmalliseksi 

koulutukseksi, joka pohjautuu väestön muuttuviin terveystarpeisiin ja hoitokäytäntöihin 

ja jolla lisätään ja ylläpidetään työntekijän ammattitaitoa. Koulutusta järjestetään 

henkilöstön täydennyskoulutustarpeiden pohjalta. Asetuksen mukaan 

täydennyskoulutuksen opetusmenetelmien tulee tukea koulutuksen tarkoitusta, ja sen 

tulee perustua toimintayksikön tekemään suunnitelmaan. Koulutuksen määrä pohjautuu 

työntekijän työnkuvaan, työn vaativuuteen, ammatillisiin kehittymistarpeisiin ja 

peruskoulutuksen määrään. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai terveyskeskus voi 

järjestää täydennyskoulutuksen itse tai hankkia sen ulkopuoliselta julkiselta tai 

yksityiseltä taholta. Täydennyskoulutuksen toteutumista ja siihen osallistumista on 

seurattava, ja koulutuksesta tulee kerätä palautetta järjestäjille, osallistujille ja 

kouluttajille. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta 

(2004) täydennyskoulutuksen käsitteen lähtökohta on koulutuksen tehtävä ammatillisen 

osaamisen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Täydennyskoulutusta on suosituksen 

määrittelemänä työllisyyskoulutus, avoin korkeakouluopetus ja ammatillinen täydennys- 

ja pätevöitymiskoulutus. Täydennyskoulutuksen tavoitteeksi on asetettu henkilöstön 

osaamisen varmistaminen, lisääminen, ylläpitäminen ja syventäminen. Koulutus voidaan 

kohdistaa yksittäiseen erikoisalaan, tai organisaation yhteisen osaamisen kehittämiseen. 

Tärkeää osaamisen kehittämisessä on keskittyä työtehtävien suorittamisen 
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tehostamiseen sekä tukea organisaation oppimista. Suosituksen mukaan koulutuksella 

voidaan parantaa palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä, toiminnan vaikuttavuutta, 

potilasturvallisuutta sekä henkilöstön työhön sitoutumista ja työhyvinvointia. 

 

Myös STM:n täydennyskoulutussuosituksessa on huomioitu organisaation ja 

työnantajan näkökulma. Täydennyskoulutuksen tulee suosituksen mukaan olla osa 

organisaation strategista ja laadun johtamista sekä henkilöstön perusvalmiuksien 

ylläpitämistä ja kehittämistä, ja sen tarkoitus on hyödyttää organisaatiota ja edistää 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Täydennyskoulutuksen tulisi myös parantaa 

potilaiden ja asiakkaiden saamaa hoitoa ja palvelua. Täydennyskoulutussuosituksen 

taustalla on seuraavat viisi periaatetta koulutuksen hyvistä käytännöistä: organisaatio on 

sitoutunut koko henkilöstön kehittämiseen, organisaatio on asettanut kehittämistyölle 

tavoitteet, joita noudatetaan koulutuksen suunnittelussa, organisaatiossa on tarve 

koulutukselle, joka on suunnitelmallista, organisaatio sitoutuu arvioimaan koulutuksen 

vaikuttavuutta sekä organisaatio järjestää koulutusta toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja 

hoitoketjuihin perustuen lähialueiden ja -seutujen kanssa yhteistyössä. 

 

Organisaatio on siis STM:n täydennyskoulutussuosituksen mukaan samalla tavalla 

velvollinen järjestämään koulutusmahdollisuuksia henkilöstölleen kuin henkilöstökin on 

velvollinen niihin osallistumaan. STM painottaa suosituksessaan koulutusprosessien 

kokonaisvaltaista suunnittelua alusta loppuun, eli tarpeeseen perustuvasta 

suunnitelmasta aina koulutuksen jälkeiseen arviointiin ja palautteen keräämiseen. 

Tärkeää koulutuksien järjestämisessä on STM:n mukaan alueellinen yhteistyö muiden 

sairaanhoitopiirien kanssa sekä myös yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. Koulutuksen 

tulee STM:n mukaan olla osa normaalia organisaation toimintaa, ja organisaation tulee 

tarjota henkilöstölle tukea koulutukseen osallistumiseen. Ammattitaidon ylläpitäminen ja 

kehittäminen on osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattietiikkaa, joten 

eettisen velvollisuuden täyttämiselle on tarjottava puitteet. STM:n 

täydennyskoulutussuosituksessa tunnistetaan hiljaisen tiedon merkitys ammatillisessa 

osaamisessa, ja siksi täydennyskoulutusta suositellaan järjestettäväksi myös työssä ja 

yhdessä oppimalla. Lähtökohta kaikelle koulutukselle on potilaiden hoidon laadun 

parantaminen, joten hoidon laatu tulee olla yksi arviointikriteeri koulutukselle. 

 

2.3.3 Hoitoalan vaatimuksista suhteessa täydennyskoulutussäädöksiin 
 

Kiire ja kasvavat vaatimukset terveydenhuoltoalla ovat oleellisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat terveydenhuoltoalan ammattilaisten mahdollisuuksiin kouluttautua. Tässä 
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tutkimuksessa ei voida jättää aiemman tutkimuksen ja aineiston valossa huomiotta sitä 

jatkuvaa kiirettä, joka alalla vallitsee ja joka vaikuttaa jokaisen alan ammattilaisen 

työarkeen. Terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevia säädöksiä olisi 

ideaalitilanteessa mahdollista noudattaa täydellisesti, mutta käytännössä puuttuvien 

resurssien ja ajan puutteen vuoksi täydennyskoulutuksiin osallistuminen saattaa olla 

harvinaista herkkua, ja koulutuspaikkoja ei ole mahdollista tarjota aina kaikille 

halukkaille. Sen vuoksi on tärkeää, että organisaatioissa noudatetaan oikeudenmukaisia 

koulutusjärjestelyjä kaikkien työntekijöiden kannalta niin, että jokaiselle tarjotaan 

mahdollisuus päästä osallistumaan koulutukseen vuorollaan. Tätä tavoitetta tukee 

STM:n täydennyskoulutussuosituksessa (2004) mainittu kehotus yhteistyöhön niin 

julkisen puolen sairaanhoitopiirien kuin yksityisenkin sektorin kanssa, minkä avulla 

koulutusta on mahdollista järjestää laajemmin kuin vain yhden organisaation sisällä. 

Koulutusprosessien tulisi olla jatkuvasti käynnissä ja osana itse työelämää, sillä 

hoitoalalla keskeistä on huomioida side jatkuvan oppimisen ja työn tekemisen välillä 

(Seppänen 2020, 71). 

 

Jatkuvaa oppimista tukee tarveperustainen täydennyskoulutus, jota korostetaan STM:n 

asetuksessa terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta (1194/2003). Sen 

mukaan koulutuksen tulee olla perustavanlaatuisesti suunniteltua ja koulutuksen tulee 

pohjautua koulutustarpeisiin. Tarvepohjainen koulutuksen suunnittelu tukee 

asiantuntijuuden kehittymistä, joka taas vaatii asiantuntijalta ammatillisen identiteetin 

muovaamista ja sen tunnistamista, mitä itse tavoittelee ja mihin ammatillisesti kuuluu 

(Eteläpelto ym. 2014, 18). Jatkuva oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen 

tarvitsevat onnistuakseen niitä tukevia käytäntöjä sekä motivaatiotekijöitä, joita 

onnistuneesti suunnitellussa koulutuksessa ovat tunteet koulutuksen tarpeellisuudesta 

ja hyödyistä. Jatkuvaa ammatillista kehittymistä taas saattaa häiritä työpaikan 

käytänteet, jotka eivät tarjoa mahdollisuuksia ammatillisen identiteetin muutokseen. 

Esimerkiksi työympäristön muutos vaikuttaa asiantuntijan taitotasoon negatiivisesti 

(Benner 1989, 45) ja jos tällaisessa tilanteessa työnantaja ei tarjoa mahdollisuutta 

kehittyä uudessa ympäristössä, voi se Eteläpellon (2014, 19) mukaan johtaa 

sitoutumattomuuteen. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 

säädetään ammattihenkilön omasta velvollisuudesta perehtyä ajantasaisimpaan tietoon 

ja taitojensa kehittämiseen, mikä on hoitoalan eettisten ohjeiden kanssa linjassa (ETENE 

2011), mutta jos organisaation käytänteet eivät tarjoa tähän mahdollisuutta esimerkiksi 

kiireen vuoksi, ei ammattihenkilön ole mahdollista toimia ideaalisti lain velvoittamalla 

tavalla. Tämä ongelmallinen ristiriita kävi ilmi tässä tutkimuksessa niin aiempia 

tutkimuksia tarkasteltaessa kuin aineistoakin analysoitaessa työnantajalle säädetyistä 
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koulutustarjontavelvollisuutta koskevista laeista huolimatta. Koulutusta on kyllä tarjolla, 

eikä tässä tutkimuksessa selvinnyt yhtään esimerkkiä täysin olemattomasta 

koulutustarjonnasta, mutta puutteita ja lisätarpeita koulutukselle selvästi olisi. 

Tarkastelen asiaa tarkemmin tulosluvussa viisi. 

 

2.4 Verkkokoulutus osana terveydenhuollon 

täydennyskoulutusta 

 
Tässä luvussa tarkastelen verkkopohjaista täydennyskoulutusta ammatillisen 

osaamisen kehittämisessä. Tarkastelen verkko-oppimisen pedagogiikkaa sekä 

terveydenhuollossa sovellettuja verkkokoulutuskäytäntöjä. Tämän tutkimuksen yksi 

tarkoitus oli tuottaa tässä tutkimusprojektissa yhteistyössä olleelle yritykselle materiaalia 

ja tietoa siitä, millaisena sairaanhoitajat ovat kokeneet täydennyskoulutuksen 

merkityksen sekä siitä, millainen verkkokoulutus on aiempien tutkimusten perusteella  

osoittautunut vaikuttavimmaksi ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Tässä luvussa 

tarkastellaan aiemman tutkimustiedon valossa verkkokoulutusten tärkeimpiä 

elementtejä, verkkokoulutuksissa todettuja haasteita sekä verkkokoulutuksen 

mahdollisuuksia. 

 

Kuten aiemmin kuvatuissa terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevissa 

säädöksissä ja hyvien käytäntöjen suosituksissa kuvattiin, on verkkokoulutuskin yhtä 

tärkeä suunnitella tarvepohjaisesti. Hyvin suunniteltu verkkokoulutus tarjoaa 

monipuolisen oppimiskokemuksen, joka kartuttaa työn kannalta tärkeää osaamista 

ilman, että tieto jää pintapuoliseksi ja pelkäksi teoriaksi. Verkon kautta voidaan välittää 

videoita, kuvia, ääniä ja tehtävät voivat olla hyvinkin interaktiivisia ja käytännön tilannetta 

simuloivia, jolloin oppimisen siirtovaikutus on suuri (Löfström ym. 2010, 27). Teknologia 

tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin oppimisympäristöihin, jaetun ymmärryksen 

rakentamiseen sekä se tuo myös joustavuutta oppimiseen vapauttamalla tiukat ajan ja 

paikan määreet. Terveydenhuoltoalalla perinteiset ”luokkahuoneperustaiset” 

koulutusmetodit ovat osoittaneet rajoitteensa resurssien ja ajan puutteen sekä nopeasti 

muuttuvan toimintaympäristön vuoksi, mihin verkkokoulutuksen lisääminen osaksi 

täydennyskoulutusprosesseja on toimiva ratkaisu. Verkkokoulutuksella on mahdollista 

tarjota koulutuspaikkoja suurelle henkilöstömäärälle, pienentää tarvittavien kouluttajien 

määrää sekä luoda monimuotoista oppimissisältöä (Du ym. 2013, 167). 

Verkkokoulutuksen hyödyt tunnistaa myös Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin liitto , joka 

suosittelee digitaalisten menetelmien käyttöä täydennyskoulutuksessa (Tehyn 

koulutuspoliittiset linjaukset, 2019). Myös Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa 
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terveydenhuollon täydennyskoulutussuosuosituksessa mainitaan, että 

verkkokoulutuksen ja muiden etäopetusmuotojen käyttö on suositeltavaa osana 

koulutuksia (STM 2004, 36). Teknologia voi toimia koulutuksessa niin välineenä, 

vuorovaikutusvälineenä kuin materiaalin ja tehtävienkin välittäjänä (Tenno 2011, 27). 

Verkkokoulutusta käytettäessä on huomioitava, että kouluttautujien tulisi lähtökohtaisesti 

osata ratkoa komplekseja ongelmia sekä yksin että yhdessä ja heidän oletetaan 

hallitsevan verkkotyöskentelyn välineet jo valmiiksi (Häkkinen, Juntunen & Laakkonen 

2013, 88). Niin Y- ja Z sukupolvien kuin vanhempienkin sukupolvien edustajat tarvitsevat 

tukea yhteisöllisen oppimisen, väljästi määriteltyjen ongelmien ratkaisun ja tietoteknisten 

taitojen kehittämiseen (Häkkinen ym. 2013, 89). Terveydenhuoltoalalla mm. suurten ja 

monimutkaisten potilastietojärjestelmien uudistukset voivat huomattavasti vaikuttaa 

henkilöstön työskentelyyn, kun jo tuttua järjestelmää ei voikaan enää rutiininomaisesti 

käyttää, vaan energiaa kuluu uuden  järjestelmän opetteluun. Tietojärjestelmän muutos 

on yhtä kuin toimintaympäristön muutos, mikä täytyy huomioida uusia järjestelmiä 

implementoitaessa (Vehko, Hyppönen, Ryhänen, Tuukkanen, Ketola & Heponiemi 2018, 

144). Siksi organisaatioiden olisikin tärkeää muistaa tarvittavan ja riittävän 

järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen, jotta jo valmiiksi kuormittavat työtehtävät eivät 

rasittaisi tekijöitään uudistuneen järjestelmän vuoksi (Vehko ym. 2016, 145). 

 

Siinä missä teknologia on osaltaan kehittänyt ja monipuolistanut terveydenhuollon 

täydennyskoulutuksen oppimisympäristöjä, tuo  monenlaisen teknologian yhtäaikainen 

käyttö myös haasteita. Lyhyisiin verkkoteksteihin tottuneena kouluttautujien voi olla 

vaikeaa keskittyä verkossa olevaan pidempään lukumateriaaliin (Firth, Torous, Stubbs, 

Firth, Steiner, Smith, Alvarez-Jimenez, Gleeson, Vancampfort, Armitage & Sarris 2019, 

120), ja Childsin (2005, 26) mukaan pitkien verkkokurssien suuri opiskeltavan 

materiaalin määrä voi aiheuttaa informaatioähkyn. Suuren tietomäärän käsittely 

verkossa voi tuntua kuin tilkkutäkiltä, jonka erilaisista paloista on vaikeaa koota 

yhtenäistä kokonaisuutta. Firthin (ym. 2019) mukaan tutkimuksessa vielä 

suomentamattomasta ”median multitaskaamisesta” ilmeni, että tutkittavat katsoivat 

tietokoneen yhtä ruutunäkymää alle minuutin, jonka jälkeen he etsivät jo uutta luettavaa 

tai katsottavaa. Jos oppimistehtävän tekemiseen käytetään paljon erilaisia 

verkkotyökaluja, voi kouluttautujan kognitiivinen kuorma kasvaa liian suureksi, eikä hän 

tällöin pysty prosessoimaan tietoa tarpeeksi koherentisti (Häkkinen ym. 2013, 91). 

Löfströmin (ym. 2010, 32) mukaan ulkoinen kuormitus, eli oppimateriaalin 

esittämistapaan liittyvä kuormitus on verkkokursseilla usein suuri, kun kouluttautuja 

liikkuu eri sivuilla sekä välilehdillä ja yhdistelee tietoa eri näkymistä muistellen, mistä on 

minkäkin tiedon löytänyt. Verkko oppimisympäristönä tuo siis sekä mahdollisuuden 
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autenttiseen oppimiseen todenmukaisten tilanteiden simuloinnin, esimerkiksi videoiden,  

kautta, mutta samalla kouluttautuja voi kuormittua liian monimuotoisten 

oppimismateriaalien käytöstä. Pedagogisia haasteita sairaanhoitajille suunnatuissa 

verkkokoulutuksissa oli Childsin (ym. 2005, 26) tutkimuksen mukaan muun muassa 

osallistujien skeptinen suhtautuminen koulutukseen tai sen hyötyyn osaamisen 

kehittämisen kannalta, koulutuksen yksinäinen suorittaminen sekä tunne siitä, että 

koulutus on irrallaan käytännöstä. Ratkaisuna näihin haasteisiin Childs (ym. 2005, 27) 

ehdottaa koulutuksen sisällön pilkkomista pienempiin osiin, tarpeeksi selkeitä ohjeita ja 

helposti saatavilla olevaa tukea. Tuen merkityksen tunnistaa myös Tehy, joka 

koulutuspoliittisissa linjauksissaan muistuttaa, että henkilöstölle tulee tarjota 

perehdytystä uuden teknologian, tässä tapauksessa uudenlaisten verkko-

oppimisympäristöjen käyttöön (Tehy ry, 2019). Childsin (ym. 2005, 28) tutkimuksen 

vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että työnantajan tulisi tarjota työaikaa 

kouluttautumiseen. Myös Tehy on koulutuspoliittisissa linjauksissaan samalla kannalla 

esittäen, että työnantajan tulee mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen työn ohessa ja 

työaikana (Tehy ry, 2019).  

 

Verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaatii Tennon (2011, 45) mukaan 

toimintakulttuurin muutosta sekä kouluttautujassa että kouluttajassa. Kouluttautujasta 

tulee aktiivinen oman oppimisensa omistaja sekä tietoa rakentava asiantuntija, kun hän 

suorittaa itsenäisesti verkkokurssia. Kouluttajan tulee ohjata kouluttautujia 

vertaispalautteen antamiseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteiseen 

tiedonrakenteluun niin, ettei verkko-oppimisympäristöä käytetä vain pinnalliseen tiedon 

jakamiseen. Tähän hyvänä pohjana voi toimia konnektivistinen näkökulma, jossa 

painotetaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäksi myös teknologian suhdetta 

ympäristöön ja kouluttautujiin (Tenno 2011, 40.) Konnektivismissa nähdään oppiminen 

verkostoilmiönä, johon vaikuttaa niin sosialisaatio kuin teknologiakin (Siemens, 2004). 

 

On tärkeää, että täydennyskoulutukset verkossa suunnitellaan juuri suoritusaikaansa 

sopivaksi, aiheeltaan ajankohtaiseksi sekä käytännönläheiseksi, jotta ammatillinen 

kehitys olisi mahdollista ja kouluttautuja olisi motivoitunut suorittamaan koulutuksen 

(Eteläpelto ym., 2014).  Teknologian käyttö täydennyskoulutuksessa tulee siis muidenkin 

oppimisvälineiden ja -ympäristöjen käytön lailla olla perusteltua ja pedagogisesti hyvin 

suunniteltua niin, että teknologia tukee oppimista, eikä verkko-oppimisympäristöä tulisi 

valita koulutuskeinoksi vain siksi, että halutaan käyttää teknologiaa (Tenno 2011, 56). 

Terveydenhuollon verkkopohjaisia täydennyskoulutuksia suunniteltaessa on 

huomioitava olemassa olevien opiskelulaitteiden tarjoamat mahdollisuudet niin, että 
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toteutettava koulutus toimisi ideaalisti juuri siinä organisaatiossa, jossa se toteutetaan. 

Tenno (2011, 26) kirjoittaa väitöskirjassaan, että koulutuksen siirtäminen verkkoon on 

siis muutakin kuin materiaalien ja työtapojen kopioimista tietotekniseen muotoon. 

Erinomaisestikaan toteutettu verkkokoulutus ei kuitenkaan takaa sitä, että opitut asiat 

näkyisivät suoraan käytännön työssä koulutuksen jälkeen. Koulutukseen osallistuneet 

voivat kyllä muistaa asiat, mutta heiltä saattaa puuttua motivaatiota asian syvälliseen 

ymmärtämiseen. Tenno (2011, 35) lainaa Järvilehtoa (1994) toteamalla kärjistäen, että 

ihmisen voi pakottaa näyttelemään ja toistamaan osaamista, mutta ymmärtäminen 

tapahtuu aina ihmisen omasta halusta. Uusi opittu asia ei siis siirry syvällisen 

ymmärryksen tasolle ja näy käytännössä, ellei oppija sitä motivoituneesti halua 

ymmärtää. Terveydenhuollon täydennyskoulutukset on siis tästäkin syystä ensisijaisen 

tärkeää suunnitella tarveperustaisesti, jotta koulutus tarjoaisi oikeasti hyötyä ja kehittäisi 

ammattilaisten osaamista. 

 

Käytännönläheisyys on terveydenhuoltoalan koulutuksissa ensisijaisen tärkeä elementti, 

jonka toteutumista auttaa oppimisympäristöjen suunnittelu mahdollisimman autenttisiksi 

(Kiviniemi, Leppisaari & Teräs 2013, 101), vaikka koulutus tapahtuisikin verkossa. 

Autenttinen oppimisympäristö tarkoittaa sellaisten oppimistilanteiden suunnittelua, joissa 

kouluttautujan on mahdollista ajatella tai toimia niin kuin työssään muutenkin toimisi. 

Teknologian avulla voidaan toteuttaa tällaisia oppimistilanteita esimerkiksi videoiden, 

interaktiivisten tehtävien, sovellusten ja pitkäkestoisten projektien muodossa (Kiviniemi 

ym. 101-102, 2013), jolloin oppiminen on lähempänä käytäntöä ja osaaminen voi siirtyä 

osaksi toimintaa sujuvammin. Myös Löfström (ym. 2010, 27) mainitsee verkko-

opetusoppaassaan opetuksen tilannesidonnaisuuden tärkeyden ja korostaa, että 

verkko-opetuksessa tulisikin käyttää videoita ja muita todellisia ongelmatilanteita 

muistuttavia opiskelumateriaaleja. Hyvän suunnittelun lisäksi vaikuttavien 

oppimistulosten saamiseksi on tärkeää keskittyä koulutuksen toteutukseen ja siihen, 

miten sen materiaaleja käytetään. Oppiminen ei tapahdu opiskelusisällön suunnittelulla 

eikä verkkokursseja tulisi rakentaa vain tiedon välittäjiksi, vaan opiskelusisältöjä tulisi 

käyttää oppimisaktiviteettien perustana.  

 

Autenttisuutta verkkokoulutuksiin tuo tapausesimerkit ja kuvaukset tutuiksi tulleista 

tilanteista. Ne tukevat tunnetta koulutuksen relevanttiudesta sekä hyödyllisyydestä 

(Eraut 2007, 419). Kognitiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna verkkokurssilla uuden 

asian opettamisessa tulisi lähteä liikkeelle virittämällä ja aktivoimalla kouluttautujalle 

tuttuja skeemoja, joita tämä voi uutta asiaa omaksuessaan muokata (Tenno 2011, 32). 

Myös Tapolan ja Niemivirran (2014, 309) mukaan kiinnostuksen herättäminen 
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kouluttautujalle tutulla asialla voi olla yhteydessä keskittyneeseen opiskeluun ja 

sinnikkyyteen, jotka taas tukevat hyviä oppimistuloksia. Tämän vuoksi tapausesimerkit 

ovat koulutuksissa tärkeitä. Dun (2013, 168) mukaan verkkokoulutus on hyvä lisä ja 

täydentää perinteisiä menetelmiä, mutta perinteisten koulutusmenetelmien korvaajaksi 

se ei vielä ainakaan riitä. Terveydenhuollossa käytännön kädentaidot ovat avaintaitoja, 

joita ei voida pelkästään verkon välityksellä opettaa. Dun (ym. 2013, 168) 

tutkimustulosten perusteella verkkokoulutukset eivät olleet perinteisiä koulutusmetodeja 

tehokkaampia niin oppimistuloksia kuin kouluttautujien tyytyväisyyttäkään 

tarkasteltaessa. STM:n  suosituksen (2004, 38) mukaan terveydenhuoltoalan 

koulutuksiin tulisi aina kriittisesti kuulua myös koulutuksen vaikuttavuuden arviointi niin 

opittujen tietojen, taitojen kuin hoidon laadunkin paranemisen kannalta. Myös Löfströmin 

(ym., 2010) mukaan suoritusten seurannan sekä tulosten arvioinnin on oltava osa 

koulutuksen järjestämistä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin sairaanhoitajien kokemuksia 

täydennyskoulutuksista, eikä tämän tutkimuksen perusteella voida tehdä päätelmiä 

koulutusten vaikuttavuudesta. Sen sijaan tällä tutkimuksella on tärkeä rooli koulutusten 

suorittajien, eli terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kokemusten esiin tuojana,  ja tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista kehittää täydennyskoulutuksia 

terveydenhuoltoalalle yhä käyttäjäystävällisempään ja sitä kautta hyödyllisempään 

suuntaan. 

 

2.5 Koronaviruspandemian tuomat lisähaasteet sairaanhoitajille 

 
Tässä luvussa käsittelen koronaviruspandemian tuomia haasteita hoitoalle sekä niiden 

yhteyttä asiantuntijuuteen. Alkuvuodesta 2020 alkanut koronaviruspandemia on tuonut 

haasteita ja vaikeuksia etenkin taudin torjunnan etulinjassa olevalle terveydenhuoltoalle, 

joka on myös Suomessa ollut kantokykynsä äärirajoilla. Tämä tutkimus toteutettiin 

korona-aikana, joten viruspandemian vaikutus oli huomattavissa pitkin aineistoani 

riippumatta siitä, oliko käsittelyssä juuri koronavirukseen liittyvät teemat vai ei. 

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten uupumus on näkynyt ja näkyy edelleen niin 

tilastoissa, selvityksissä ja mielipidekirjoituksissakin. 5.10.2020 julkaistun 

Sairaanhoitajaliiton tekemän selvityksen mukaan yli puolet (N=2344) kyselyyn 

vastanneista sairaanhoitajista mietti koronapandemian aikana alanvaihtoa ja 40% 

vastaajista koki olevansa uupunut tai erittäin uupunut kevään ja kesän 2020 jälkeen. 

Helsingin Sanomissa nimimerkillä ”Uupunut hoitaja” kirjoitti kokemuksistaan Helsingin 

vilkkaimmassa päivystyksessä, jossa kirjoittajan mukaan ruuhka on jokapäiväistä arkea 

eikä lisäapua saada edes pyydettäessä, mikä on johtanut hoitajat uuvuttavaan 

kaaokseen. Myös THL:n selvitys (37/2020) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, äitiys- ja 
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lastenneuvolan sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun asiakastyön 

ammattilaisten kokemuksista koronasyksystä 2020 on otsikoitu näin: ”Pahin syksy ikinä”, 

mikä kertoo henkilöstön riittämättömästä määrästä samalla, kun lasten, nuorten ja 

perheiden tuen tarve on kasvanut. 

 

Epävarma tilanne ja koronatilanteen keston mahdoton arvioiminen on aiheuttanut 

hoitoalan henkilökunnalle jo vallitsevan kiireen lisäksi stressiä, joka Lääkärilehden (43-

44/2020)  mukaan on jo nyt pitkäkestoista ja jatkuu edelleen. Koronapotilaita Suomessa 

ja Euroopassa hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkistä oireilua on vielä 

liian aikaista arvioida, mutta aiempien epidemioiden, kuten SARS-epidemiaa koskevien 

tutkimusten perusteella voidaan jo tietää, miten hoitajien psyykkistä oireilua on 

mahdollista ehkäistä. SARS-epidemian aikana huomattiin, että sosiaalinen tuki oli 

merkittävä tekijä psyykkisen oireilun ehkäisemisessä, mutta koronakriisissä ohjeena 

oleva fyysisten kontaktien välttäminen altistaa vähemmälle sosiaaliselle tuelle. 

(Lääkärilehti 43-44/2020). Siksi olisikin tärkeää, että hoitajille tarjottaisiin sosiaalista 

tukea etäyhteyksien keinoin, kun ylimääräisiä fyysisiä kontakteja tulee epidemian aikana 

välttää (Lääkärilehti 16/2020).  

 

Sairaanhoitajien työuupumuksen suurimmat aiheuttajat olivat Sairaanhoitajaliiton 

selvityksen (5.10.2020) mukaan henkilöstön yllättävät siirrot osastolta toiselle, usein 

paikkaan, josta siirretyllä hoitajalla ei ollut aiempaa kokemusta. 29% selvitykseen 

vastanneista hoitajista koki, että perehdytys ja koulutus uudelle osastolle oli huonoa tai 

erittäin huonoa ja tämän lisäksi perusmiehitys oli joillain osastoilla alusta lähtien 

puutteellista, jolloin henkilöstövaje oli jokapäiväistä. Siirrot uusille osastoille veivät 

sairaanhoitajat uusiin tilanteisiin, jossa heidän aiemmalla osastolla kerryttämäänsä 

kokemusta ei voinut samalla tavalla hyödyntää. Bennerin (1989, 45) mukaan uudelle 

osastolle siirretty, pitkänkin uran tehnyt sairaanhoitaja voi olla uudelleen noviisin tasolla, 

koska hän joutuu vieraassa ympäristössä toimimaan analyyttisesti ulkopuolelta 

annettujen sääntöjen ja ohjenuorien varassa, eikä kokonaiskuvan hahmottaminen ole 

heti mahdollista. Tästä voi aiheutua stressiä, sillä jo osittain intuitiivisiksi muodostuneita 

toimintatapoja täytyy muovata sopivaksi uuteen ympäristöön, eikä kaikkia niitä voi 

samalla tavalla käyttää. Tämä oli tämän tutkimuksen kannalta oleellista huomioida, sillä 

monilla haastateltavilla oli edellä mainittuja kokemuksia osastosiirroista korona-aikana ja 

nämä kokemukset sekä mahdollinen niistä aiheutunut uupumus saattoi vaikuttaa heidän 

vastauksiinsa kokonaisvaltaisesti.  
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämä tutkimuksen tavoitteena oli saada syvällisempää ymmärrystä sairaanhoitajien 

asiantuntijuuden kehittymisestä koulutuksen avulla. Tutkimuksessa keskeistä oli 

tarkastella, miten haastattelemani sairaanhoitajat ovat kokeneet täydennyskoulutuksen 

kehittävän heidän ammatillista osaamistaan sekä etsiä syitä, miksi he ovat tai eivät ole 

osallistuneet tarjottuihin täydennyskoulutuksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, 

miten aiempien tutkimusten valossa terveydenhoitoalan ammattilaisten ammatillinen 

osaaminen on kehittynyt koulutusten avulla. Tutkimus toteutettiin vuoden 2020 syksyllä 

sekä vuoden 2021 keväällä, jolloin koronaviruspandemialla oli suuri vaikutus koko 

terveydenhuoltoalan toimintaan, minkä vuoksi tärkeää ja kiinnostavaa oli tutkia 

täydennyskoulutusta suhteessa vallitsevaan tilanteeseen.  

 

Tutkimus nojautui seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisena sairaanhoitajat kokevat täydennyskoulutuksen merkityksen 

osaamisen kehittämisessä? 

2. Millaisen täydennyskoulutuksen koetaan kehittävän hoitoalan asiantuntijuutta?  

a. Millaisen verkkokoulutuksen koetaan kehittävän hoitoalan 

asiantuntijuutta? 

3. Millaisia vaikutuksia koronatilanteella on suhteessa asiantuntijuuden 

kehittymiseen ja kouluttautumiseen? 
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4. Menetelmät 

 

 
Tässä luvussa kuvaan ensiksi tutkimuskontekstia sekä tutkimuksen osanottajia. Sen 

jälkeen esittelen tutkimusaineiston hankintaprosessin, jonka jälkeen kuvailen 

tutkimusaineiston analyysia. 

 

 

4.1 Tutkimuksen konteksti ja osanottajat 

 
Tämä tutkimus on toteutettu osittain yhteistyössä IT-palveluyrityksen kanssa, joka toimii 

turvallisuuskriittisten alojen laadunhallinnan ja osaamisen kehittämisen parissa. Yritys 

on vahva sosiaali- ja terveysalan palvelutoimittaja, joka tuottaa muun muassa 

verkkokursseja moniin Suomen sairaanhoitopiireihin ja yksityisille palvelutuottajille. 

Yritys tarjoaa myös laadun- ja turvallisuudenhallintajärjestelmää yrityksille. Tutkimus ei 

ollut toimeksianto, vaan pienenä yhteistyönä toteutettu tutkimus. Yritys auttoi minut 

alkuun antamalla näkökulmaa aiheeseen omalta osaltaan, ja sain yrityksen kautta myös 

yhteyden moneen haastateltavaan. Haastattelut toteutin kokonaan itse. Tämän 

tutkimuksen tulokset voivat hyödyttää yritystä verkkokurssien kehitystyössä ja antaa 

lisäperspektiiviä verkkokurssien rakentamiseen. Tässä tutkimuksessa tutkin 

sairaanhoitajien kokemuksia koulutuksista osaamisen kehittämisessä ja otin huomioon 

niin lähi- kuin verkkokoulutuksetkin. Tarkastelin myös verkkokoulutuksen pedagogisia 

tekijöitä sekä tutustuin aiempiin tutkimuksiin terveydenhuoltoalan verkkokoulutuksista. 

Aineistossani ilmeni, että haastateltavani aloittivat koulutuksista kertomisen 

keskittymällä lähikoulutuksiin, mutta otin verkkokoulutukset esiin jokaisessa 

haastattelussa omana teemanaan, jotta pystyin tarkastelemaan myös niitä tarkemmin. 

Keskustelin haastateltavien kanssa myös heidän kokemuksistaan hyvistä ja huonoista 

verkkokursseista sekä kysyin, mitä he toivoisivat verkkokurssien heille tarjoavan. Tästä 

tiedosta on hyötyä yhteistyöyritykselleni, joka voi tulosten perusteella jatkokehittää 

koulutustarjontaansa. 

 
Haastattelin tutkimustani varten seitsemää sairaanhoitajaa ja yhtä nykyistä 

uroterapeuttia, entistä sairaanhoitajaa ja kätilöä (N=8). Haastateltavani tulivat neljästä 

eri sairaanhoitopiiristä: neljä yhdestä, kaksi toisesta, yksi kolmannesta ja yksi 

neljännestä sairaanhoitopiiristä. Haastateltavistani kuuteen sain yhteyden 

yhteistyöyrityksen avulla, sillä heillä on paljon kontakteja sairaanhoitajiin ympäri 

Suomen. Yksi yrityksen työntekijä välitti haastattelukutsuani eteenpäin, johon 

tutkimuksesta kiinnostuneet sairaanhoitajat saivat vastata ja ilmoittautua halukkaiksi 
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osallistumaan tutkimukseeni. Kaksi haastateltavaani olivat minulle ennestään tuttuja 

henkilöitä. Haastateltavani eivät siis olleet satunnaisesti valittuja sairaanhoitajia, vaan 

selvästi sellaisia henkilöitä, joille tutkimukseni teema eli kouluttautuminen ja ammatillisen 

osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä teemoja – sellaisia, joista he mielellään haluavat 

keskustella ja joita he haluavat pohtia. Se on kuitenkin yksi laadullisen tutkimuksen etu, 

että haastatteluun voidaan valita tutkittavasta ilmiöstä kiinnostuneita tai siitä kokemusta 

omaavia henkilöitä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 64).  

 

 

4.2 Tutkimusaineiston hankinta 

 
Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani oli tarkastella sairaanhoitajien kokemuksia, 

mielipiteitä ja pohdintaa ammatillisesta oppimisesta, joten haastattelu sopi tähän 

tarkoitukseen parhaiten. Tarkastelun kohteena oli haastateltavien kokemukset 

tutkimuksen teemoista ja tärkeää oli kuulla nimenomaan haastateltavien perusteluja 

vastauksilleen. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 35) mukaan haastattelussa tutkittavat 

voivat itse kertoa ajatuksistaan ja kokemuksistaan, ja haastattelussa ihminen 

nähdäänkin subjektina, joka voi tuoda esiin itseään koskevia asioita vapaasti, kuitenkin 

haastattelijan määrittämissä rajoissa. Toteutin haastattelut teemahaastatteluina, jota 

kuvaan tarkemmin seuraavassa aineiston analyysia koskevassa kappaleessa. Valitsin 

aineistonhankintamenetelmäksi teemahaastattelun siksi, että olin kiinnostunut 

haastateltavien koulutuskokemuksista heidän itsensä kertomana, ja halusin antaa 

haastatteluissa tilaa haastateltavien omalle pohdinnalle ja reflektoinnille myös tarkkojen 

haastattelukysymysten ulkopuolella.  Olin ennen haastatteluja jakanut haastattelurungon 

kolmen teeman alle ja kirjoittanut itselleni kustakin teemasta apukysymyksiä, joita käytin 

eri haastatteluissa tilanteen vaatimalla tavalla. Pyrin haastatteluissani esittämään 

kysymykset niin, että haastateltavat saivat omin sanoin kertoa kokemuksestaan ilman, 

että asetin kysymykselläni tietyn ennakkoajatuksen heille. Otin menetelmävalinnassani 

huomioon myös sen, että en itse ole terveydenhuoltoalan ammattilainen, eikä minulla 

ole tarpeeksi tietoa/kokemusta alasta, jotta olisin voinut tehdä esimerkiksi täysin 

strukturoidun haastattelurungon, mikä ei olisi palvellutkaan tämän tutkimuksen 

tarkoitusta. 

 

Haastattelurungon teemoitteluun ja apukysymysten laatimiseen saattoi vaikuttaa  

lukemieni aiempien tutkimusten pohjalta tekemäni oletus siitä, että kouluttautuminen on 

jokaisen sairaanhoitajan mielestä elintärkeää, kouluttautuminen mahdollistetaan heille 

organisaation puolelta sujuvaksi ja että koulutukset ovat lähtökohtaisesti hyvin 
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järjestettyjä ja suunniteltuja. Viimeinen teema syntyi vallitsevan koronatilanteen vuoksi, 

koska sen vaikutukset ovet näkyneet erityisesti terveydenhuollossa, joten aihe oli tärkeä 

sisällyttää tähän tutkimukseen. Kolmeksi haastattelun teemaksi valikoitui Oppimisen 

kulttuuri organisaatiossa, Täydennyskoulutus sekä Kouluttautuminen koronatilanteessa. 

Apukysymyksinä haastatteluissa minulla oli muun muassa nämä: ”Millaisiin koulutuksiin 

olet osallistunut?”, ”Kuvaile, miten organisaatiossasi puhutaan oppimisesta.”, ”Millaista 

koulutusta olisit viime aikoina toivonut enemmän?”. Teemahaastattelurunko löytyy 

tämän tutkimuksen liitteistä (Liite 1). Haastattelut etenivät jokainen omassa rytmissään, 

haastateltavan esiin tuomien asioiden ehdoilla. Pidin huolen, että jokaisesta ennalta 

määrittelemästäni teemasta keskusteltiin, mutta keskusteluaiheiden järjestys vaihteli 

haastattelusta riippuen. Haastatteluni kestivät 41 minuutista reiluun tuntiin. Toteutin 

kaikki haastattelut etäyhteydellä, käytin haastateltavan toiveesta riippuen Microsoft 

Teamsia, Google Meetiä tai Zoomia. Etähaastattelut toimivat pääosin hyvin, vaikka 

hetkellisiä yhteysongelmia muutamassa haastattelussa ilmenikin. Keskustelu tuntui 

luonnolliselta ja oman kokemukseni mukaan haastattelutilanteet olivat rentoja ja sujuvia. 

Nauhoitin jokaisen haastattelun, jotta pystyin litteroimaan haastattelut analyysia varten. 

Äänitallenteiden käyttö-, katselu ja muokkausoikeudet olivat ainoastaan minulla, kuten 

myös tekstimuotoisten litteraattien oikeudet. Etähaastattelutilanteessa haastateltavani 

eivät nähneet, milloin painoin ääninauhurin päälle, joten kerroin heille aina selvästi, 

milloin aloitin nauhoittamisen. Kertasin vielä haastattelujen aluksi jokaiselle 

haastateltavalle sen, että eliminoin haastattelusta kaikki tunnistettavat tiedot eli 

haastateltavan nimen, työpaikan ja muut mahdolliset tunnistettavat tiedot. Taulukossa 1 

esitetään aineiston haastattelulitteraattien määrä ja haastattelujen pituudet minuutteina 

sekä litteraattien pituudet sivuina ja sanoina. 

 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston kuvaus 

Haastateltava Haastattelun pituus 

minuutteina 

Litteraatin pituus sivuina Litteraatin pituus sanoina 

H1 52 min 13 5499 

H2 41 min 10 4247 

H3 57 min 9 3965 

H4 57 min 10 4555 

H5 51 min 10 4996 

H6 48 min 10 4310 

H7 61 min 13 5872 

H8 59 min 11 5039 

Yhteensä 7h 1 min 86 38 483 
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Kaikki kahdeksan etähaastattelua etenivät sujuvasti ja koin, että minun ja 

haastateltavieni välillä vallitsi luottamuksellinen keskusteluyhteys. Luottamuksellinen 

keskusteluyhteys onkin edellytys  haastattelun onnistumiselle Aaltosen, Ruusuvuoren ja 

Tiittulan (2005) mukaan. Myös Eskolan ja Suorannan (1998, 69)  mukaan avainkysymys 

haastattelussa on luottamus, joka määrittää haastattelun annin. Haastattelijan tapa olla 

läsnä haastattelussa ja myötäelää haastateltavan kertomia asioita edesauttaa 

luottamuksen syntymistä (Eskola & Suoranta 1998, 69). Haastattelussa niin tutkija kuin 

haastateltavakin astuvat tilanteeseen merkityksiä luovina subjekteina omine 

kokemuksineen, joiden kautta molemmat tulkitsevat tilannetta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

41). Kuin missä tahansa tilanteessa, fyysiset ja sosiaaliset seikat vaikuttavat aina myös 

haastattelutilanteeseen, joka on vuorovaikutustilanne siinä missä kaikki muutkin 

kohtaamiset. Haastattelija vaikuttaa haastateltavaan ja samalla haastateltava vaikuttaa 

haastattelijaan (Eskola & Suoranta 1998, 63). Omissa etänä toteuttamissani 

haastatteluissa sekä minä että haastateltavani vaikutimme toisiimme, mutta esimerkiksi 

kasvojen mikroilmeet tai hiljaiset äännähdykset eivät välittyneet etäyhteyden kautta. 

Neljällä haastateltavallani oli mahdollisuus pitää kameraa päällä, ja neljä osallistui 

haastatteluun pelkällä puheyhteydellä. Teknologia toimi pääsääntöisesti erinomaisesti, 

paitsi kahdessa haastattelussa yhteys oli ajoittain hieman huono ja katkaisi joko minun 

tai haastateltavan puheen. Se ei kuitenkaan ollut ongelma haastattelun onnistumiselle, 

sillä ymmärsimme molemmat tilanteen ja toistimme sanomamme ja pyysimme toista 

toistamaan. Haastattelun ehdoton etu onkin sen joustavuus, jolla tarkoitetaan 

haastattelijan mahdollisuutta toistaa ja selventää kysymyksiä ja vastauksia sekä oikaista 

väärinkäsityksiä haastattelutilanteessa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63). Haastattelu on 

suora vuorovaikutustilanne, joka antaa haastattelijalle mahdollisuuden muokata 

tiedonhankintaansa itse haastattelutilanteessa ja samoin haastateltavalla on tilaisuus 

tarkentaa sanomisiaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34).  En erikseen kysynyt, missä 

haastateltavat olivat haastattelun aikana, mutta osa heistä osallistui haastatteluun 

selvästi työpaikallaan hiljaisessa tilassa ja osa kotoaan käsin. Haastattelun tuloksia 

analysoidessa täytyi ottaa huomioon se, että osa haastateltavista osallistui haastatteluun 

työpaikallaan. Varsinkin työpaikan käytäntöjä ja toimintatapoja arvioivissa kysymyksissä 

haastateltavan puheeseen saattoi vaikuttaa se, että hän oli haastatteluhetkellä 

työpaikallaan eikä esimerkiksi kotonaan, jossa kukaan kollega ei vahingossakaan voisi 

kuulla hänen vastauksiaan.  

 

Haastattelin sairaanhoitajia keskustellen heidän omista kokemuksistaan huomioiden 

sen, että haastattelutilanteessa sekä haastateltava että haastattelija vaikuttavat toisiinsa 
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(Hirsjärvi & Hurme 2008, 53). Tarkastelen tätä seuraavassa kappaleessa, jossa kuvaan 

aineiston analyysimenetelmää ja analyysissa apuna käyttämääni ATLAS.ti -ohjelmistoa.  

 

4.3 Tutkimusaineiston analyysi  

 

Teemahaastattelun keinoin sain hankittua aineiston, joka vastasi tutkimuskysymyksiini 

ja antoi myös tutkimuskysymysten ulkopuolisia, mielenkiintoisia aiheita. Olin koostanut 

teemahaastattelurungon lukemieni tutkimusten perusteella ja myös kehittänyt 

apukysymyksiä laajempien teemakysymysten alle. Apukysymykset tulivat osassa 

haastatteluja tarpeeseen, sillä osa haastateltavista oli hetkittäin niukkasanaisia. 

Apukysymykset ja haastattelutilanteessa ennalta määrätyn haastattelurungon osien 

järjestyksen muuttaminen auttoivat haastattelut eteenpäin ja koin, että jokainen 

haastattelu oli onnistunut ja ainakin itselle haastattelutilanteet olivat hyviä kokemuksia.  

Valitsemani haastattelumuoto eli teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, jossa 

laajat kysymykset ovat kaikille haastateltaville samoja, mutta tutkija voi tilanteen mukaan 

vaihdella kysymysten järjestystä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Puolistrukturoiduissa 

haastatteluissa etukäteen päätetyt teemat käydään läpi, mutta muut asiat näiden 

lukkoon lyötyjen näkökohtien ympärillä voivat olla hyvinkin vaihtelevia (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47; Eskola & Suoranta 1998, 64), ja tutkija voi tarkentaa kysymyksiään saamiensa 

vastausten perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65). Teemahaastattelun 

puolistrukturoitu luonne antaa tilaa ja oikeuden haastateltavan puheelle, joka kuitenkin 

saa vaikutteita tutkijan läsnäolosta ja tavasta esittää kysymyksiä (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006; Hirsjärvi & Hurme 2008, 49). Teemahaastattelua varten on hyvä 

suunnitella apukysymyksiä laajempien teemojen lisäksi, sillä esimerkiksi niukkasanaisen 

haastateltavan kanssa eteenpäin pääseminen on apukysymysten avulla sujuvampaa  

(Eskola & Suoranta 1998, 66), kuten huomasin muutamassa omassa haastattelussani. 

Teemahaastattelu perustuu kirjaan The Focused Interview (Merton, Fiske & Kendall, 

(1956), jossa teemahaastattelun ominaispiirteiksi luetellaan tutkijan tieto siitä, että 

haastateltavat ovat kokeneet jonkin tietyn tilanteen sekä se, että tutkija on jo ennen 

haastattelua tutustunut tutkittavaan ilmiöön perusteellisesti ja päätynyt joihinkin 

oletuksiin, joiden perusteella hän on kehittänyt haastattelurungon (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47). Terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevien säädösten perusteella 

oletin, että kaikki haastateltavani ovat osallistuneet täydennyskoulutukseen, sillä siihen 

he ovat ammattihenkilöinä velvoitettuja kuin myös heidän työnantajansakin.  Myös Tuomi 

ja Sarajärvi (2018, 65) sekä Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) tuovat 

laadullisen tutkimuksen menetelmäoppaissaan esiin, että teemahaastattelussa tutkijan 
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tulee jo ennen haastattelua tutustua aiempiin tutkimuksiin aiheesta, jotta voi 

haastatteluihinsa luoda perustellut teemat ja aihepiirit. Myöskään haastateltavien valinta 

ei voi olla teemahaastattelussa sattumanvaraista, vaan haastateltaviksi tulisi valita 

ihmisiä, joiden kokemuksista tutkittavasta ilmiöstä ollaan kiinnostuneita. Tässä 

tutkimuksessa haastattelukutsuuni vastasi oletettavasti henkilöt, jotka halusivat 

keskustella täydennyskoulutukseen liittyvistä asioista, joten haastateltavat eivät olleet 

sattumanvaraisesti valikoituneita. 

 

Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut nimenomaan sairaanhoitajien omista 

kokemuksista siitä, millainen täydennyskoulutuksen merkitys on oman ammattitaidon 

kehittämisen kannalta. Tutkimuksen ei ollut tarkoitus tarkastella ammatillisen osaamisen 

kehittymistä objektiivisesti mitattuna, vaan keskiössä oli sairaanhoitajien omat 

kokemukset. Tätä tarkoitusta varten tutkimukseni taustalla vaikutti fenomenografinen 

lähestymistapa, jossa keskitytään siis ihmisten kokemuksiin todellisista ilmiöistä, eikä 

tarkastelun kohteena ole mikään objektiivinen todellisuus itsessään (Huusko & 

Paloniemi 2006, 164-165). Fenomenografia on suosittu tutkimusmenetelmä 

kasvatustieteissä, koska se soveltuu hyvin ihmisten käsitysten ja kokemusten 

tarkasteluun (Niikko 2003, 7). Haastattelumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, jota 

varten valitsin kolme teemaa ja kullekin teemalle jonkin verran apukysymyksiä, jotta 

haastateltavien omalle puheelle jäisi tarpeeksi tilaa. Laajemmilla teemoilla ja vain 

muutamilla apukysymyksillä en rajannut haastateltavien esiin tuovia asioita liian tiukasti, 

mikä olisi voinut tapahtua, jos olisin valinnut haastattelumenetelmäksi täysin 

strukturoidun haastattelun. Tutkijana en ole terveydenhuoltoalan ammattilainen, joten 

tutustuin toki alan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin, jotta sain laajemman 

käsityksen tutkittavasta aiheesta. Fenomenografisen lähestymistavan muistuttamana 

kuitenkin pyrin ennakko-oletuksettomuuteen ja pidättäytymään teoreettisesta 

tutkimusasenteesta (Lehtomaa, 2006). Siksi minun oli tärkeä haastattelutilanteissa 

tietoisesti keskittyä siihen, etten ohjaisi haastattelua lukemani kirjallisuuden perusteella, 

vaan antaisin haastateltavien puhua vapaasti omista lähtökohdistaan ja 

kokemuksistaan.  

 

Haastatteluaineiston analyysin tarkoituksena on saada selville, mitä aineiston pohjalta 

voidaan päätellä tutkittavasta ilmiöstä ja miten aineisto tukee jo olemassa olevaa tietoa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Aineistoa voi Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 

136) mukaan ruveta analysoimaan ainakin kolmella eri tavalla: purkamalla aineisto ja 

etenemällä analyysiin suoraan tutkijan intuitioon luottaen, purkamalla aineisto ja 

etenemällä siitä koodauksen kautta analyysiin sekä yhdistämällä purkamis- ja 
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koodaamisvaiheet ja etenemällä siitä analyysiin. Omaa haastatteluaineistoani lähestyin 

teemoittelun keinoin, eli nostin aineistosta esiin tutkimuskysymyksiäni koskevia ja 

valaisevia teemoja erotellen olennaisia aiheita intuitiivisesti, ja osittain päällekkäisesti. 

Käytin analyysissani apuna ATLAS.ti -ohjelmistoa, johon ensin vein aineistoni, minkä 

jälkeen tarkastelin ja merkitsin tutkimukseni kannalta merkityksellisiksi kokemiani 

haastatteluotteita. ATLAS.ti -ohjelmistossa tämä on koodaamista. Koodaaminen on siis 

aineistokatkelmien, jotka tutkija kokee merkityksellisiksi tutkimustehtävän kannalta, 

merkitsemistä ja nimeämistä (Laajalahti & Herkama 2018, 91). Laajalahti ja Herkama 

(2018, 91) muistuttavat, että vaikka laadullisen tutkimuksen avuksi kehitetyt ohjelmistot 

nopeuttavatkin analyysia, eivät ohjelmistot tee analyysia tutkijan puolesta. Ajattelutyö jää 

edelleen tutkijan tehtäväksi. 

 

Ensimmäisen vaiheen, eli intuitiivisen aineistokatkelmien valitsemisen, merkitsemisen ja 

nimeämisen jälkeen kävin aineistoani uudelleen läpi ja tiivistin tekemiäni koodeja ja loin 

uusia yläkategorioita, joihin valitsin useamman suppeamman koodin. Tässä vaiheessa 

sain muokata ensimmäisessä vaiheessa luomiani koodeja jonkin verran, sillä 

haastatteluaineistoon syventyessäni sieltä löytyikin asioita ja asioiden välisiä suhteita, 

joita en ollut heti huomannut. Teemahaastattelun analyysivaiheessa ei pidä takertua 

haastatteluja varten luotuihin teemoihin, vaan aineiston purun ja uudelleen rakentelun 

jälkeen aineistosta voi löytyä haastateltavien puheesta muotoutuneita uusia teemoja 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Laajalahden ja Herkaman (2018, 95) 

mukaan yläkategorioiden ja hierarkioiden luominen ei ole suoraviivaista, sillä havaittujen 

aineistokokonaisuuksien suhteet voivat olla monimerkityksisiä ja esimerkiksi täydentää 

tai kumota toisensa. Esimerkiksi omassa haastattelussani haastateltava saattoi ensin 

kertoa jostain koulutuksesta esimerkkinä hyvästä koulutuksesta, mutta palasikin asiaan 

myöhemmin haastattelussa toisen kysymyksen kohdalla ja pohti, mikä kaikki kyseisessä 

koulutuksessa ei ollutkaan niin hyvää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että olin ensin 

koodannut esimerkkikoulutuksen ”hyvän koulutuksen piirteet” -koodiin, mutta tarkemmin 

aineistoon syventyneenä koulutus ei ollutkaan haastateltavan mielestä hyvä, joten 

muutin koodia huomatessani, että haastateltava kumosikin oman sanomansa. 

Taulukossa 2 esittelen muutaman aineistosta vahvimmin esiin nousseen koodin. 

ATLAS-ti -ohjelmistoa niin kuin muitakin analyysiohjelmistoja käytettäessä tulee muistaa, 

että ohjelmalla on mahdollista valita ja merkitä vain ne kohdat aineistossa, mitkä siellä 

on. Tällä tarkoitan sitä, että tutkimuksen kannalta merkityksellistä voi olla aineistossa 

lukevien asioiden lisäksi se, mitä siellä ei ole, eli negatiivinen evidenssi (Laajalahti & 

Herkama 2018, 95). Sen vuoksi laadullista analyysia ohjelmiston avulla tekevän on 

tärkeää muistaa, että analyysia tulee tehdä myös merkittyjen koodien ulkopuolella.  
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Eskolan ja Suorannan (1998, 126; 129) mukaan teemoittelussa on myös tärkeää lomittaa 

haastatteluaineisto ja teoria toisiinsa, jotta teemoittelu ei jää pinnalliseksi sitaattien 

järjestelyksi. Myös Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) muistuttavat, että 

tutkimusongelman tulee ohjata koko haastattelun analyysivaihetta. Miten löydökset 

aineistosta voidaan tiivistää ja tulkita niin, että ne vastaavat aiempiin tutkimuksiin ja 

teorioihin tutkittavasta ilmiöstä? Tämän vuoksi pyrin tutkimuksen tulosluvussa viisi pyrin 

pitämään teorian ja aiemmat tutkimustiedon mukana tulosten analysoinnissa.  

 

Taulukko 2. Esimerkkejä aineiston analyysista 

Alkuperäisilmaus Koodi(t) Tiivistetty koodi 

A: ”mikä saa sut sitten inspiroitumaan jostain 
koulutuksesta tai osallistumaan johonkin 
koulutukseen?” 
H3: ”Se että tietää että siitä on hyötyy tai että tarvii 
tavallaan sitä tietoa. Että pärjää töissä.” 
 

Motivaatio, 
koulutukseen 
osallistuminen, PITÄÄ 
oppia uutta 

Koulutuksen 
tarpeellisuus 

H5: ”No kyllä siitä puhutaan paljon ja ehkä sillä 
tavalla vielä enemmän että ihmiset kaipaa sitä että 
he saisivat niinku koulutusta ja kyllä sitä niinku 
pyritään järjestämään. Et mut se on se aika se 
meijän vihollinen siinä ja just se että ku henkilöstöä 
ei oo kuitenkaa yhtään enempää. Et se oma normi 
työ täytyy niinku hoitaa aina ohessa.” 

Kiire, aika ja resurssit 
vs. kouluttautuminen, 
into kehittyä ja kehittää 

Kasvavat vaatimukset 

H5: ”Et on semmosia asioit et on pitäny sopeutua 
ja oppia, mutta ehkä ne toimenpiteet, niihin on 
pitäny opetella uusia asioita ja sit tietysti iha uusia 
sairauksia et on pitäny opetella että mitä niinku 
piirteitä niissä on ja mitä ongelmia mitä pitää 
seurata ja tietää tarkemmin.” 

Jatkuva muutos, PITÄÄ 
oppia uutta, motivaatio 

Hoitoalan muuttuva 
asiantuntijuus 

H2: ”Mut ainaki itte tykkään semmosista ku meil on 
vaikka ollu elvytyksiin liittyviä koulutuksia nii se on 
tavallaa simulaatio et ite harjotellaa sillee niinku 
käytännössä. Ne on kiinnostavia semmosen vähän 
niinku keissit tavallaa.” 

Into kehittyä ja kehittää, 
koulutuskokemus, hyvä 
koulutus 

Hyvän koulutuksen 
piirteitä 

H1: ”Oha siinä aika paljon kaikenlaista ja sitte se 
kaikki säätö ku ikinä enne ehkä oo ollu tämmösta 
samanlaista nii eihä ne asiat iha toiminu nii miten 
ne oli ajateltu toimivan ja semmone niinku jatkuva 
asioitten muuttuminen ja muokkaus ja että älkää 
tehkö sittenkää noin vaa tehkää näin ja.” 

PITÄÄ oppia uutta, 
jatkuva muutos, 
koronatilanne 

Uupumus koronaan 

 

Ronkaisen, Pehkosen, Lindblom-Ylänteen ja Paavilaisen  (2011, 119) mukaan 

litterointien tarkkuus voidaan määrittää sillä tarkkuudella, jota valittu analyysimenetelmä 

edellyttää. Tässä tutkimuksessa haastattelujen analysointi tehtiin koodaamalla, 

teemoittelemalla ja kategorisoimalla, joten haastattelut litteroitiin puhutun sisällön ja 

sisältöön merkitsevästi vaikuttavien ilmausten tarkkuudella. En siis huomioinut 

hienovaraisia puheen painotuksia tai sävyjä litteroinnissa, mutta kirjasin kuitenkin ylös 

naurahdukset, selkeät vitsit ja sarkastiset ilmaukset sekä pitkät miettimistauot. Litteroin 

kaikki haastattelut Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 139) muistuttamana systemaattisesti 
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samalla tarkkuudella. Koska toteutin haastattelut etänä joko videon tai pelkän puheen 

välityksellä, ei minulla olisi ollut mahdollistakaan tuottaa pikkutarkkoja litteraatteja, sillä 

vaikka kuinka hyvin teknologia toimisikin, ei sen kautta voi välittää eleitä tai ilmeitä 

kasvokkain kohtaamisen lailla. 

 

 

  



 

 40 

5. Tulokset 

 

Tässä tulosluvussa tarkastelen tutkimustehtäväni mukaisesti eri sairaanhoitopiireissä 

työskentelevien sairaanhoitajien sekä uroterapeutin muuttuvaa asiantuntijuutta 

terveydenhuoltoalan muuttuvien vaatimusten pohjalta sekä täydennyskoulutuksen 

koettua merkitystä asiantuntijuuden ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Olen 

jakanut tulososan alalukuihin, joissa pyrin vastaamaan kuhunkin laatimaani 

tutkimuskysymykseen. Tuloksia olen todentanut aineistolainauksilla, joista olen jo 

analyysivaiheessa poistanut kaikki haastateltaviin liitettävissä olevat tiedot ja viittaukset. 

 

Alaluvussa 5.1 tarkastelen ja vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, eli 

millaisena sairaanhoitajat kokevat täydennyskoulutuksen merkityksen osaamisensa 

kehittämisessä. Aineistossa ilmeni kauttaaltaan paljon puhetta hoitoalan kiireestä ja 

vaatimuksista, joten luvussa 5.1.1 tarkastelen näiden suhdetta hoitoalan asiantuntijoiden 

mahdollisuuksiin kehittää osaamistaan täydennyskoulutuksen kautta.  Tämän jälkeen 

alaluvussa 5.2 vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, eli millaisen 

täydennyskoulutuksen koetaan kehittävän hoitoalan asiantuntijuutta, minkä jälkeen 

vastaan kysymykseen 2a, eli millaisen verkkokoulutuksen koetaan kehittävän hoitoalan 

asiantuntijuutta. Alaluvussa 5.3 vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen eli 

tarkastelen koronatilanteen koettuja vaikutuksia asiantuntijuuden kehittymiseen ja 

kouluttautumiseen poikkeusolojen aikana. 

 

5.1 Täydennyskoulutuksen merkitys hoitotyön asiantuntijuuden 

kehittämisessä 

 

”Oppiminen on välttämätöntä ja siihen kaivataan koulutusta” 

- Haastateltava H3  
 
 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni vastatakseni tarkastelin terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten kokemuksia koulutuksen merkityksestä osaamisen kehittämisessä. 

Tarkastelussa erottui kaksi teemaa: täydennyskoulutuksen koettu tarpeellisuus sekä 

alan kasvavat ja nopeasti muuttuvat osaamisvaatimukset. Tarkastelen ensin 

ensimmäistä teemaa, jonka jälkeen siirryn toiseen teemaan luvussa 5.1.1. 

 

Suurin osa haastateltavista koki, että koulutuksiin osallistuminen on tärkeää ja 

koulutuksiin nimenomaan pääsee eikä joudu. Oppimista tunnistettiin tapahtuvan niin 
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koulutuksen kuin työn tekemisenkin kautta, ja itse asiassa oppiminen työtä tekemällä 

koettiin joskus tärkeimmäksi oppimismuodoksi, sillä koulutusta ei aina ole saatavilla eikä 

koulutuksella muutenkaan voida haastateltavien mukaan opettaa kaikkea, mitä 

todellisissa käytännön tilanteissa vaaditaan. Myös ammatillista oppimista käsittelevissä 

tutkimuksissa on laajalti tunnistettu työssä oppimisen merkitys osaamisen 

kehittymisessä ja esimerkiksi Billettin (2013, 265) mukaan tehokkaan työskentelyn 

oppiminen vaatii pääsyä työpaikalla tarjottaviin resursseihin sekä yhteistyötä sellaisten 

henkilöiden kanssa, jotka voivat tarjota oppijalle oivalluksia ja menettelytapoja. Collin 

(2007, 124) onkin todennut, että mitä paremmin työssä tapahtuvia oppimisprosesseja 

ymmärretään, sitä enemmän voidaan edistää työntekijöiden ja samalla koko 

organisaation osaamista. Työssä oppimisen merkityksen toi selkeästi esiin H2, joka 

kertoi kouluttautumisestaan ensin innolla ja ylpeästi samalla todeten, että koulutukset 

eivät oikeastaan ole oleellisia osaamisen kannalta sairaanhoitajan työn opettavaisen 

luonteen ansiosta. 

 

 A: ”Koetsä et nää järjestetyt koulutukset on oleellisia sun osaamisen kannalta?” 

H2: ”Ei, ei ne oo että tota aika paljon se työ opettaa joka päivä. Et ei ne oo 
välttämättömiä.” 

 

Koulutus oli kuitenkin asia, josta haastateltavat yleisesti olivat innoissaan, johon he 

osallistuivat mielellään ja johon he kaipasivat enemmän aikaa ja resursseja. Koulutuksen 

koettiin H2:sen näkemyksestä poiketen myös olevan välttämätöntä muutoksessa 

mukana pysymisen kannalta. Tästä esimerkkeinä H3:n ja H1:s lainaukset: 

 

H3: ”[…] muutosta on paljon nii ihmiset jopa kaipaa sitä koulutusta. Mie jotenki ajattelisin 

tällä tavalla. Oppiminen on iha välttämätöntä et se on oikeestaa et jos meinas pysyy 

muutoksessa mukana ni oppiminen on välttämätöntä ja siihe kaivataa koulutusta. Ja moni 

haluaa just sen oikeen ajatasasimman tiedon ja sen näyttöön perustuvan tiedon.” 

 

H1: ”No kyllä minä ainaki koen että on pakko käydä, saattaa siinä tulla vähän tenkka poo 

ku et oo ikinä kuullukkaa jostai, vaikka nyt joku hieno laite mikä on tullu nii sormi mennee 

suuhun ku et tiiä miten sitä käytetään.” 

 

Positiivinen ja innokas suhtautuminen kouluttautumiseen ja oman osaamisen 

kehittämiseen näkyi jokaisen haastateltavan puheessa. Jokainen haastateltava oli 

suorittanut vapaaehtoisia koulutuksia omalla ajallaan, sillä koki sen tärkeäksi työssä 

suoriutumisen, uralla etenemisen ja/tai osaamisen laajentamisen kannalta. Osa oli 

maksanut sairaanhoitajan työhön liittyviä koulutuskokonaisuuksia kokonaan itse siksi, 

että on kiinnostunut kehittämään itseään ja samalla edistymään urallaan  Jokaisella 

haastateltavalla vaikutti haastattelujen perusteella olevan paljon motivaatiota 

kouluttautumiseen ja motivaation lisäksi myös tahtoa oman osaamisensa kehittämiseen. 
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H2:n lainauksesta on tulkittavissa ylpeys omista koulutussaavutuksista sekä vahva halu 

tuoda esiin omaa kiinnostusta kouluttautumista kohtaan. H8 kertoi koulutusinnon 

kasvavan kouluttautumisen myötä, mikä edesauttaa työmotivaation lisääntymistä. 

 

H2: ”Että ihan siis oon kiinnostunut että opiskelin sen toisen tutkinnonki omalla ajalla että 

ihan palkattomilla päivillä että tuota. Sen verran paljon oon kiinnostunut.” 

 

H8:” Ja tietysti se mitä enemmän sä pääset koulutukseen, sitä enemmän se motivaatio 

lisääntyy koska sä kuulet niin paljon mitä muualla tehdään ni saatat ottaa vaikutteita siitä. 

Et saa sitä uutta virtaa siihen kohtaamiseen periaatteessa.” 

 

Ruohotie (2002) on erottanut motivaation ja tahdon käsitteet toisistaan määritellen, että 

motivaatio on päätöksentekoa edeltävä tila ja tahto taas päätöksenteon jälkeinen tila. 

Tahtotilaan pääsemistä voi vaikeuttaa esimerkiksi ulkoinen pakko tai oppimisen iloa 

lannistava sosiaalinen ympäristö. Aineistostani oli tulkittavissa, että ulkoinen pakko, 

tässä tilanteessa useimmiten kiire ja resurssien puute, saattoi osin myös lannistaa 

oppimisen iloa, jos organisaatiossa ei tarjottu riittävästi tilaisuuksia kouluttautua. 

Hoitotyössä jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö sai aineistossa paljon huomiota 

osakseen. Työn jatkuvasti muuttuva luonne koettiin osin raskaana, mutta myös 

mielekkäänä sen vuoksi, että osaamista saa ja pitää jatkuvasti kehittää, mikä osaltaan 

kertoi motivaatiosta sekä tahdosta oppia. Ruohotien (2006, 106-107)  mukaan avain 

asiantuntijuuden kehittymiseen onkin se, että yksilö tietoisesti ja tavoitteellisesti pyrkii 

kehittämään omaa asiantuntijuuttaan. H6 toi puheessaan tämän esiin kertomalla ensin 

työn kuormittavuudesta, minkä jälkeen kertoi siinä olevan jotain hyvääkin 

asiantuntijuuden kehittämisen kannalta. Myös H1 koki, että jatkuva muutos sopii hänen 

luonteeseensa. 

 

H6: ”[…] sillon ku oli akuutimpi ja semmonen enemmän raskas osasto nii sillon puhuttii 

et se kuormittaa se työ nii pahasti et ei oo jotenki energiaa tai voimavaroja enää 

ajatellakkaa uuden oppimista tai kouluttautumista […] Mut että oon myös kokenu sen 

myös niinkun, siin on myös paljon hyvää et et pysty urautumaan sillee vaikka yhdelle 

kirurgiselle tietylle erikoisalalle ja osaamiselle vaan on pakko myös koko ajan kehittyä ja 

kehittää itteänsä ja tavallaan pysyy sillä tavalla mielekkäänä se työ myös sen kautta.” 

 

semmone että en tykkää siitä että kaikki asiat jämähtää paikallee ja sitte H1: “Ja sitte 

tehhää niinku sillee ku on aina tehty.” 

 



 

 43 

Jatkuvan oppimisen vaatimuksen on todettu kuormittavan hoitoalan henkilöstöä myös 

muualla. Ylen julkaiseman verkkouutisen (Pennanen, 2021) mukaan jatkuvan oppimisen 

on todettu olevan vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin, ja yhteys on negatiivinen 

varsinkin silloin, jos oppiminen on pakollista ja liian nopeatempoista, jolloin 

muutosvaatimuksiin vastaaminen ei ole mahdollista. Tällöin uusi asia opitaan vain 

pinnallisesti, eikä opittua pysty soveltamaan käytännössä myöhemmin, mikä 

kuormittavuuden ja työhyvinvoinnin kannalta ei ole lainkaan järkevää. Ylen jutun mukaan 

iso osa jatkuvan oppimisen vaatimuksista liittyy digitalisaatioon, jonka myötä uusien 

monimutkaisten järjestelmien käytön oppiminen on pakollista. Järjestelmien käytön 

oppiminen vie kuitenkin aikaa, joka on aina pois ydintyöstä. Tämä epäkohta näkyi myös 

omassa aineistossani, ja selkeimmin sen toi esiin H4. Hän koki, että kaipaisi aikaa, jolloin 

voisi ihan vain tehdä töitään ilman, että koko ajan täytyy keskittyä johonkin uuteen. 

Hänen työnantajansa oli vähän aikaa sitten vaihtunut, kuitenkin niin, että työpaikka pysyi 

fyysisesti samana. Työnantajan vaihdos oli tuonut silti mukanaan muutoksia käytössä 

oleviin digitaalisiin järjestelmiin, joiden käytön opettelu teki tavallisesta arjen työstä 

”selviytymistä”. Hän koki, että uuden työnantajan myötä uuden oppiminen on 

kuormittavuudestaan huolimatta ollut virkistävää, mutta aikaa se on vienyt. Hän toi esiin 

oman ikänsä ja iän tuomat haasteet nopeatempoiseen kehittymiseen:  

 

ei lainka huonolta.H4: ”Itseasias se [muutokset] on tuntunu iha hyvältä,  Vaikka ihan fakta 

on se että kuuskymppisenä ei asiat jää enää päähä sillee ku ne on jääny enne, se on iha 

fakta. Joutuu niinku moneen kertaa kertaamaan ne asiat. […] Ain välil on semmonen olo 

et olispa ihanaa ku sais välil vähä hengähtää. […] meil on mont erilaist tenttii mitä mein 

täytys suorittaa, mut nyt me vaa koitetaa selviytyä siitä arjen työstä. Ei oo pystytty niinku 

nyt tekee viel mitää muuta. […] Sanotaan et tottakai se vie energiaa et mä olen tehny tosi 

pitkii päivii et yleensä kahtena päivänä viikossa kahdeksan tunnin sijaan aina ollu 

kymmenen tuntia et pakko on tehdä ne tietyt työt ja työn tekeminen vie enemmän aikaa. 

Ku sä joudut tekemään niitä uudella tavalla.” 

 

H4 puhui iästään myös toisessa asiayhteydessä. Hänen puheessaan näkyi vahva 

itseluottamus omaan asiantuntijuuteen pitkän uran ja kattavan kokemuksen ansiosta, 

mitä tarkastelen luvussa 5.2 tarkemmin. 

 



 

 44 

5.1.1 Kouluttautumismahdollisuudet suhteessa hoitoalan kasvaviin ja muuttuviin 
vaatimuksiin 
 

 ”Mut se on se aika se meijän vihollinen siinä.” 
- Haastateltava H5 

 
Jokainen haastateltava kertoi jossain vaiheessa, yleensä heti haastattelun alussa, että 

työtä varjostaa koko ajan hirveä kiire ja resurssien puute (myös esim. Kosonen, 2019). 

Kysyessäni työn haasteista, oli kiire poikkeuksetta jokaisen haastateltavan listalla. 

Kiireen koettiin luovan painetta ja epävarmuuttakin työn tekemiseen, kun yllättäviin 

tilanteisiin ei ole aikaa perehtyä eikä kaikkia uusia, isojakaan muutoksia ehditä 

käsittelemään yhdessä rauhassa saati sitten koulutuksissa. Nopeasti vaihtuvat tilanteet 

ja jatkuva kiire näkyi haastateltavien puheessa myös olevan yhteydessä tunteeseen ja 

luottamukseen siitä, miten hyvä sairaanhoitaja itse on.  H6 haluaisi pystyä 

parempaankin, mutta ei kiireen vuoksi voi antaa itsestään yhtään enempää. H7 kertoi 

tekevänsä pienempituntista työviikkoa ja koki sen olevan tärkeää työssä suoriutumisen 

henkisen puolen kannalta: 

 

H6: ”[...] Että just… sitten monesti aikataulutus, kiire syö sitten tavallaan sitä että tietää 

että monen asian vois tehä toisin ja käyttäs siihen enemmän aikaa jos ois mahollista nii 

sitte ehkä se syö sitte ittee niinku vähän sisältä päin jos ei pysty tekemään sitä työtä aina 

niin hyvin ku haluais.” 

 

H7: ”[…] Ei sillä tavalla empatia kulu loppuun ku tekee 30-tuntista. Et jos tekis täyttä 

työaikaa ni en välttämättä jaksais olla nii hyvä hoitaja. Et sit ku mie käyn harvemmin siel 

töissä nii mul on aina sitä energiaa ja intoo siihen työhön.” 

 

Haastateltavat kokivat, että koulutuksella on suuri hyöty oman ammattitaidon 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä, mutta samalla toivat esiin esimerkkejä niistä 

koulutuksista, jotka eivät olleet onnistuneet palvelemaan osaamisen kehittämisen 

tavoitetta. Myös kouluttautumisen vaikutus työarkeen tunnistettiin, mistä esimerkkeinä 

alla olevat H5:n, H1:n ja H7:n haastatteluotteet.  Koulutukseen osallistumisen kerrottiin 

ja koettiin pienentävän aikaa suoriutua työstä, sillä työmäärä pysyy koulutuksesta 

huolimatta samana, kun aika työmäärästä suoriutumiseen on koulutuksen ohella 

pienempi. Kiireen vaikuttaessa haastateltavien kokemukseen työssä suoriutumisesta 

alentavasti, nähtiin sen myös vaikeuttavan kouluttautumista. Haastateltavien mielestä 

olisi ”hirveän kiva” päästä mukaan koulutuksiin, mutta henkilöstön rajallisen määrän ja 

ajan puutteen vuoksi koulutuksiin on päästy osallistumaan harvemmin kuin siihen olisi 

tarve tai halu. Myös pakollisten koulutusten suorittaminen aiheutti painetta, kun työajalla 

siihen ei ole annettu tarpeeksi aikaa. H7 koki, että pakollisten opintojen päivittäminen 
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yövuoron hiljaisempina hetkinä ei välttämättä ole kovinkaan kehittävää, vaikka niistä 

suoriutuminen onnistuukin. 

 

H5: ”Et mut se on se aika se meijän vihollinen siinä ja just se että ku henkilöstöä ei oo 

kuitenkaa yhtään enempää. Et se oma normi työ täytyy niinku hoitaa aina [koulutuksen] 

ohessa.” 

 

H1: ”Ja se resurssien puute että kun sitte se on aina, että ku pitäis sitte jotenki saada 
työn ohella tehtyä [koulutus] että se ois sitte hyväksyttävää että sinä käyt jossaki siinä 
työajalla. Ainaki nyt viime aikoina on tuntunu että en minä ees muista että millon minä 
oon ollu jossain koulutuksessa.” 
 

H7: ”Siel on nii kiirettä sit monesti että sovittu että mul on nyt vaikka huomenna neljä tuntii 

mahollista tehä nii saattaaki olla et mut onki kiinnitetty sinne kentälle että sit aina 

yövuorossa yritetää päivitellä niitä opintoja ni se voi olla se mieleenpainamisen laatu vähä 

huono. Tuleehan ne tehtyä tietysti mutta tota ehkä se ei oo se oikee tapa.” 

 

Varsinkin pakolliset, vuosittain tai muutaman vuoden välein suoritettavat verkkokurssit 

koettiin ajoittain raskaaksi, sillä ne vievät paljon aikaa ja muutama haastateltava kertoi 

työnantajan olettavan, että osa pakollisista täydennyskoulutuskursseista suoritetaan 

omalla ajalla, eikä niiden suorittamisesta siis makseta korvausta. Osa haastateltavista 

kertoi, ettei mitään koulutuksia tarvitse suorittaa työajan ulkopuolella, mutta on kuitenkin 

kuullut sen olevan käytäntönä jossakin toisessa yksikössä. Vaikka kaikki haastateltavani 

olivatkin erittäin koulutusmyönteisiä, tuntui pakollisten kurssien suorittaminen omalla 

ajalla esimerkiksi H4:n ja H7:n mielestä kuitenkin liian suurelta vaatimukselta 

työnantajalta, vaikka se ei välttämättä itselle olisikaan mahdoton asia toteuttaa. 

 

H4: ”No mulle se [pakollisen koulutuksen suorittaminen omalla ajalla] ei oo täs kohtaa 

mikää ongelma ku ei oo pieniä lapsia tai mitää huollettavia. Ei se itseasias mua haittaa. 

Mutta mun mielest ku on pieniä lapsia ja elämä hektistä nii kyl se jotenki aika vaatimus 

on työnantajalta.” 

 

H7: ”Ei sentään kotona oo tarvinnu tehä mut oon kuullu sellastaki että kotihoidon puolella 

tekevät kotonaki niitä kursseja.” 

 

Vaatimus kurssisuorituksiin omalla ajalla ei Terveyden ja Hyvinvoinnin liitonkaan 

mukaan ole missään tapauksessa suositeltavaa. Niin Tehy kuin STM:kin linjaavat 

omissa lisä- ja täydennyskoulutussuosituksissaan, että toimintayksikön 

koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset ovat aina työaikaan kuuluvia ja täten 

palkallisia. Tehyn mukaan työnantaja ei myöskään saa määrätä työntekijää 

osallistumaan koulutukseen vapaapäivänä, vaan tällöin koulutus tulee ottaa huomioon 

jo työaikoja suunniteltaessa. (Tehy, 2019).  
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Haastateltavat tunnistivat täydennyskoulutuksen merkityksen osaamisen kehittämisessä 

ja puhuivat koulutuksiin osallistumisesta innokkaasti sekä positiivisesti. 

Täydennyskoulutuksen ei koettu olevan ainoa asiantuntijuutta kehittävä asia, vaan 

työssä oppiminen koettiin ajoittain tärkeämmäksi kuin koulutuksiin osallistuminen. 

Haastatteluissa ilmeni ristiriita jatkuvan kiireen ja kouluttautumistarpeen välillä, mikä 

selvästi aiheutti haastateltavissa turhautuneisuuden tunteita, sillä kouluttautuminen 

koettiin sen verran tärkeäksi, että siihen tulisi olla mahdollisuus päästä osallistumaan. 

 

5.2 Hoitotyön asiantuntijuutta kehittävä koulutus 

 

”Teoriassa opeteltu ei todellakaa oo sellasta oikeessa elämässä.” 
- Haastateltava H5 

 

Tässä luvussa tarkastelen vastauksia toiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen, millainen 

täydennyskoulutus on koettu hyödylliseksi asiantuntijuuden kehittymisen kannalta. 

Tarkastelen ensin hyviksi koettujen koulutusten piirteitä yleisesti, jonka jälkeen 

tarkastelen haastateltavien kokemuksia verkkokoulutuksista ja niiden tuomista 

mahdollisuuksista sekä haasteista. Tässä tutkimuksessa yhteistyössä ollut organisaatio 

voi hyötyä etenkin tämän luvun ja tämän luvun alaluvussa tarkastelemistani 

tutkimustuloksista. 

 

Kaikki haastatellut olivat osallistuneet moniin erilaisiin täydennyskoulutuksiin ja 

suorittaneet paljon kursseja uransa aikana. Vastauksista oli havaittavissa paljon 

samankaltaisuutta siinä, miten koulutuksen tuomista mahdollisista uusista tuulista on 

saatu eniten hyötyä käytännössä. Haastattelemani sairaanhoitajat painottivat sitä, että 

koulutuksen aihetta on päästävä käsittelemään ja harjoittelemaan pian koulutuksen 

jälkeen käytännön työssä, jotta osaaminen voisi oikeasti kehittyä. He nostivat esimerkiksi 

mm. laitekoulutukset, joiden jälkeen on tärkeää päästä käyttämään kyseistä laitetta, jotta 

koulutuksesta saadaan hyöty irti: 

 

H3: ”No sitä pittää päästä melkee heti sitte tekemää, tai aika noppeesti ku sitte pitkän 

auon jälkeen pittää taas niinku miettii vähä sitä asiaa että. Et jos teoria on… jos käyää t

teoria läpi ja sit pääsee käytännössä tekemää sitä asiaa vasta puolen vuoden päästä ni 

mittäin.sit herkästi unohtuu se teoriatieto. Et se teoria ja käytäntö saatais vaikka li ” 

 

Jokaisen haastateltavan puheessa korostui tarve koulutuksen käytännönläheisyydelle. 

He arvostivat myös teoriatietoa ja kokivat senkin olevan erittäin tärkeä osa uuden 

oppimista, mutta kuten yllä olevassa H3:n lainauksessakin, pitäisi teorian ja käytännön 
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kohdata jo itse koulutuksessa eikä käytännön osaamisen kehittämisen tulisi jäädä 

pelkästään haastateltavien itsensä vastuulle. Taitojen harjoittelu oikeissa 

toimintaympäristöissään, sekä koulutuksen lähtökohtainen suunnittelu dynaamiseksi ja 

reflektoivaksi kokonaisuudeksi on Hackettin (2011, 111) mukaan aikuiskoulutuksissa 

tärkeää. Myös Knowles, Holton ja Swanson (2015) painottavat, että aikuisopiskelijat 

tietävät kehittämiskohteensa ja perustavat tavoitteensa työelämän tositilanteisiin. H1 

koki, että hyvin suunnitellun koulutuksen tulisi sopia siihen toimintaympäristöön, jossa 

koulutukseen osallistujat toimivat, jotta asioiden ymmärtäminen olisi helpompaa: 

 

A: ”Miten se koulutus on niinku hyödyllisintä siinä käytännön työssä, tai miten sä saat 

hyötyä siitä parhaiten?” 

H1: ”No hmm… varmaan se et niinku… tavallaa et se koulutuksen sisältö on ajateltu sillee 

mahollisimman lähelle sitä käytännön, ettei se nyt oo pelkkää mittää tutkimustietoo. Et 

tavallaa et se ois niinku sovellettu jo vähä niinku valmiiks siihen käytäntöön.” 

A: ”Et se tuntuis relevantilt käydä?” 

H1: ”Nii, toki semmonen puhdas faktatietoki on hyödyksi mutta ei se nyt niinku pelkkä 

tutkimustieto ni se ei nyt sinänsä et kyllä sitä omassa päässäki soveltaa mut sitä auttais 

et se ois jo vähän niinku valmiiks tuotu siihen.” 

 

Aineistossa tekevä oppiminen ja käytännönläheisyys osoittautuivat toimiviksi tavoiksi 

kehittää osaamista koulutuksen avulla. Yksi haastateltavistani kuitenkin kertoi pitävänsä 

eniten perinteisistä luentotyyppisistä koulutuksista, vaikka samalla puhui myös tekevän 

oppimisen puolesta. Haastateltava vetosi pitkällä urallaan kerryttämäänsä 

kokemukseen: 

 
 H4: ”Siis sitä on tietenki monella tasolla sitä oppimista. Et kyllä mä myöski haluan jos on 

joku semmonen käytännön juttu,” 

 

H4:n puheesta oli tulkittavissa vahva luottamus omaan tekemiseen ja omaan 

asiantuntijuuteen. Oman asiantuntijuuden tunnistaminen näkyi muidenkin 

haastateltavien puheessa, tosin erilaisin tavoin. Yllä H4 kertoi rikkaasta 

kokemuksestaan, ja esimerkiksi H7 taas niin, että hän osaa itse ottaa koulutuksesta 

hyödyn irti tunnistamalla sieltä omaa osaamista kehittävät asiat:  

 

H7: ”No ehkä sit ku on tätä kokemusta ni osaa sieltä koulutuksesta poimii semmoset jutut 

että hei tämä ois hyvä meillä ja sit viiä sitä sinne käytäntöön. Että tuota enempi se on 

sellasta et sieltä noukittaa vaa ne mitkä ois hyödynnettävissä meillä.” 

 

Kuten Bennerkin (1989)  asiantuntijuuden kehittymistä käsittelevässä teoriassaan kuvaa, 

on asiantuntijalla kyky hahmottaa tilanteet kokonaisuuksina ja poimia niistä 

merkitykselliseksi kokemansa asiat, minkä jälkeen hän voi tarpeen mukaan muokata 

toimintaansa. Koulutuskontekstissa H7 kertoi toimivansa juuri niin kuin Bennerin mukaan 
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asiantuntija toimii, eli tunnisti omaa osaamista kehittävät asiat ja keskittyi niihin. Myös 

Hakkaraisen, Lallimon & Toikan (2012) mukaan asiantuntijan tietämys on kokemuksen 

myötä sellaista, että hän osaa erottaa olennaisuudet epäolennaisuuksista.  

 

Muutama haastateltavistani kertoi pelkän teoriapohjaisen koulutuksen olevan usein 

kaukana todellisuudesta, eikä se tällöin ole oikeastaan edes hyödyllinen, sillä 

kalvosulkeiset eivät anna varmuutta oman osaamisen kehittymisestä. Tämän toivat esiin 

H2 sekä H5. Salmisen ja Suhosen (2008, 12) mukaan perinteiset koulutusmallit ovat 

jääneet riittämättömiksi, sillä vaikka koulutuksen sisältö olisikin tärkeä, tulisi sen kehittää 

työntekijää työn kontekstissa eikä siitä irrotettuna. Myös Boshuizenin mukaan (2004) 

alalle sovellettu teoriatieto alakohtaisten taitojen opettelun ohessa on tehokas tapa 

kehittää asiantuntijuutta. 

 
H2: ”[…] jos sää jostain kalvolta luet että toimippa näin nii se voiki olla ihan eri tilanne 

sitte siinä ku siinä on oikeesti se käytännön tilanne, että alkaa se paineluelvytys.” 

 

H5: ”Öö no se tietysti teoriatieto voi olla erilaista mitä se käytännössä sitte se toiminta on. 

Sen huomas ihan tosta sairaanhoitajakoulusta että monet asiat mitä siellä on teoriassa 

opeteltu ei todellakaa oo sellasia oikeessa elämässä.” 

 

Bennerin (1989) mukaan tarpeettomaltakin tuntuva opittu teoriatieto antaa pohjan tiedon 

kehittymiselle osaksi käytännön toimintaa. Benner (1989, 40) esittää, että taitavat 

sairaanhoitajat saattavat tuntea varsinkin aloittelijoille suunnatun koulutusmateriaalin 

hyödyttömäksi, sillä aloittelijoiden materiaalissa ei voida kuvata tilanteiden todellista 

monimutkaisuutta, jonka taitavat sairaanhoitajat jo kokemuksensa ansiosta tuntevat. 

Aineistoni perusteella tätä Bennerin väitettä ei kuitenkaan voi tulkita suoraviivaisesti, sillä 

kuten yllä olevissa haastatteluotteissa käy ilmi, on sairaanhoitajan työ usein 

arvaamatonta, eikä sairaanhoitaja voi toimia opetettujen sääntöjen mukaan vaihtelevissa 

tilanteissa. Tämä kuitenkin on juuri Bennerin (1989) analysoiman Dreyfusin ja Dreyfusin 

mallin ytimessä: asiantuntija ei toimi annettujen ohjeiden perusteella, vaan arvioi 

tilanteen kokonaisuutena ja toimii oman kokemuksensa perusteella poimien tilanteesta 

oleelliset asiat. Jos olisin haastatellut juuri valmistuneita sairaanhoitajia, olisivat heidän 

vastauksensa voineet olla hyvinkin erilaisia verrattuna tähän tutkimukseen 

haastattelemieni, jo pidempään sairaanhoitajina toimineiden vastauksiin. Kuten yllä 

olevassa H5 lainauksessa, ei sairaanhoitajakoulussa opetellut asiat olleetkaan 

todellisuudessa opetetun kaltaisia. Tässä joudun palaamaan taas Bennerin päätelmään 

siitä, että teoriatieto antaa pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle – 

sairaanhoitajakoulussa opetetaan yleiset periaatteet, joiden avulla sairaanhoitaja voi 
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työssään alkaa kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja kykyä tilanteen arvioimiseen 

induktiivisesti, ei teorialähtöisesti. 

 

Moni haastateltavistani koki, että antoisimpia koulutuksia olivat olleet tosielämän 

tilanteita simuloivat koulutukset. Simulaatio koulutusmenetelmänä on strukturoitua 

todellisuuden kaltaisten olosuhteiden luomista oppimisympäristöön, jossa simuloidut 

tilanteet tapahtuvat ennalta määritellyllä tavalla. Simulaatio-opetus perustuu todellisten 

tilanteiden, prosessien ja ilmiöiden näkyväksi tekemiseen, ja jossa oppijat toimivat 

aktiivisesti kokeillen ja tehden valintoja, joiden seuraukset voidaan huomioida tosielämän 

kaltaisessa simuloidussa tilanteessa (Pennanen & Kallio 2013, 24). On tärkeää, että 

simulaatio-opetus perustuu ajantasaiseen, näyttöön perustuvaan tietoon. Samalla 

simulaation avulla on mahdollista tehdä näkyväksi myös hiljaista ammatillista osaamista 

(Pennanen & Kallio 2013, 26). H2 valitsi esimerkiksi juuri simulaatiokoulutuksen, kun 

haastattelussa kysyin esimerkkiä hyvästä koulutuksesta:  

 
H2: elvytyksiin liittyviä ”Mut ainaki itte tykkään semmosista ku meil on vaikka ollu 
koulutuksia nii se on tavallaa simulaatio et ite harjotellaa sillee niinku käytännössä. Ne 
on kiinnostavia semmoset vähän niinku keissit tavallaa.“ 

 

Koulutuksesta puhuttaessa kävi ilmi, että osa haastateltavista oli toiminut itsekin 

kouluttajana tai perehdyttäjänä. Koulutus nähtiin siis tärkeänä myös kouluttajana 

olemisen näkökulmasta, sillä kouluttajan roolissa oma asiantuntijuus kehittyy. 

Koulutustilanteiden kautta voidaan tuoda näkyväksi asiantuntijoiden ja organisaation 

hiljaista tietoa liittämällä käsitteellinen ja käytännöllinen tieto toisiinsa (Billet 2013, 272). 

Erityisesti työyhteisöjen väliset koulutustilanteet ovat hyödyllisiä hiljaisen tiedon 

näkyväksi tekemisessä (Nonaka ym. 2000). H8 toi esiin kouluttajana olon kehittävän 

omaa asiantuntijuutta nimenomaan muiden esittämien kysymysten kautta, joihin 

vastaamalla oma osaaminen kehittyy. Sekä H8 että H6 kokivat, että kouluttajana olo 

antaa varmuuden omasta osaamisesta.  

 

H8: ”Kehittää, koska sillonhan sun pitää koko ajan itte lukea ja perehtyä vaikka sä kuinka 
luulet et sä osaat […] Sit monesti ku tulee hyviä kysymyksiä ihmisillä ni sitä kautta sä sitte 
otat lisää tietoa tai hankit lisää tietoa semmosta tarkennusta asioihin joista et kaikkea 
välttämättä niinku tiiä ja siin joutuu koko ajan, elikä itte kehittämään.” 

 
H6: ”Kyl se ehkä tuo sitä varmuutta ja just siihe omaan tekemiseen koska siellä 
perustelee sitä toimintaa ja miks tehään näin ja muuten ni tavallaa se sit taas varmistaa 
sitä omaa osaamista ja tekemistä ehkä myös. Sit se aihe mistä on kouluttanu nii se aihe 
tulee sitte itelle niin tutuksi ja varmaksi sitten.” 
 

H8 oli toiminut kouluttajana ja kehittämisprojektien parissa jo monta vuotta, joten hän 

kertoi monia esimerkkitilanteita kouluttajana olon hyödyistä oman osaamisen 
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kehittämisessä. Näitä esimerkkejä en kuitenkaan nostanut tähän tutkimukseen, sillä 

niissä oli paljon tunnistettavia tietoja ja sen vuoksi vaikea pseudonymisoida. 

 

Aineiston perusteella tärkeimpiä elementtejä asiantuntijuutta kehittävässä 

koulutuksessa on käytännönläheisiksi suunnitellut sisällöt, jotka voivat oikeaan 

toimintaympäristöön sovitettuina olla osin teoreettisiakin. Tärkeintä on, että koulutuksista 

on löydettävissä suoraan jotain omaan työhön viittaavaa, jotta uuden opin soveltaminen 

työtä tehdessä olisi mahdollista. Parhaiten aineiston perusteella hoitotyön 

asiantuntijuutta kehittää monimuotoiset koulutukset, jotka sisältävät sekä uuden tiedon 

että uusien taitojen oppimiseen keskittyvät osiot. Mieluisimpina koulutuksina 

haastateltavat olivat pääosin pitäneet tosielämän tilanteita simuloivia koulutuksia. 

 

 
5.2.1 Hoitotyön asiantuntijuutta kehittävä verkkokoulutus 
 

 
”i se ehkä yksinään riittäny siihen et mul ois mitenkää varma olo”E  

- Haastateltava H7 

 
 
Kaikki haastateltavani olivat osallistuneet verkkokoulutuksiin ja suorittaneet paljon 

erilaisia verkkokursseja. Käytin aluksi koulutuksista ja kursseista yhteisesti vain sanaa 

”verkkokoulutus”, joka aiheutti hämmennystä, sillä haastateltavat eivät liittäneet 

koulutus-sanaa kursseihin. Tämä kuitenkin kävi ilmi nopeasti ja pääsimme 

yhteisymmärrykseen. Keskustelimme haastatteluissa niin pidempikestoisista, 

muutaman kymmenen opintopisteen laajuisista verkkovälitteisistä koulutuksista kuin 

lyhyemmistäkin, tunnista muutamaan tuntiin kestävistä verkkokursseista. 

 

Yleinen suhtautuminen verkkovälitteisiin koulutuksiin ja kursseihin oli aineistossani 

positiivinen. Verkon kautta kouluttautuminen oli osa haastateltavien arkea ja jo 

normaaliksi muodostunut osa täydennyskoulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä ja 

kehittämistä. Vaikka verkkokoulutukset koettiinkin ”todella hyviksi”, kaivattiin niiden 

ohelle myös käytännön harjoittelua, eikä pelkän teoriapohjaisen verkkokoulutuksen 

juurikaan koettu kehittävän osaamista, kuten H7 ja H3 asiaa kuvailivat: 

 
H7: ”Mut en mie tiiä et ei se ehkä yksinään riittäny siihen et mul ois mitenkää varma olo 
et nyt mie oon tän verkkokurssin tehny ni osaan kaiken.” 
H3: ”Nii pääsee tekemmää ja kokeilemmaa ja varsinki siin on jottai laitteita tai tämmösiä 
nii pitää päästä ite vähä räpeltämmää ja tutkimaa et pelkkä teoria ei ehkä pelkästää riitä.” 
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Verkkokurssien hyvä tekninen toimivuus koettiin tärkeäksi. Aineistossa usein esiintyvä 

puhe kiireestä ja kouluttautumisajan puutteesta teki verkkokurssien sujuvuudesta ja 

yksinkertaisuudesta entistä tärkeämpää, sillä aikaa kurssien tekemiseen on työajalla 

vähän, eikä monimutkaisen teknologian opetteluun ole motivaatiota, kun kurssin 

tekemiseen saatu aika tulisi käyttää itse kurssin suorittamiseen. H6 koki, että 

verkkokurssit ovat pääosin ihan hyviä, mutta vain siinä tapauksessa, jos kurssi on 

toteutettu hyvin: 

 
H6: ”Oon nähny et sen voi tehän nii monel eri tavalla et jos se on tosi pitkä ja hankalasti 

et miten se oikee etenee… Et jos se on selkee ja semmonen ni on se ihan ookoo […] Et 
kyl mie koen et niissä on paljon hyvää mutta sitte jos se on hyvin laadittu se 
koulutusmateriaali.” 

 

Teknisen toimivuuden tärkeyden toi esiin myös H4, joka luetteli tarkat kriteerit 

onnistuneelle verkkokoulutukselle:  

 
H4: ”No ensinnäki kuka sen pitää nii sen täytyy olla hyvä ja puhe täytyy olla selkeetä et 
sitä edes viittii kuunnella. Laatu, kuvanlaatu pitää olla hyvä ja tietenki asiasisältö pitää 
olla hyvä. Ja tietenki se, nii. Eihä aihe ny aina miellytä mut selkokielisiä, laadukkaita […]” 

 
Hyvin laadittu verkkokoulutusmateriaali osoittautui aineiston perusteella olevan 

visuaalinen, käytännönläheinen, tutkittuun tietoon perustuva sekä aiheeltaan verkko-

opiskeluun soveltuva. Pitkät tekstiosiot tai visuaalisesti monotoniset diaesitykset eivät 

aineiston perusteella olleet miellyttäviä suorittaa, eikä siksi myöskään hyödyllisiä 

osaamisen kehittämisen kannalta. H1 kuvaili, että pitkän tekstimateriaalin läpikäyminen 

saattaa aiheuttaa sen, että kurssin sisältöön ei jaksa keskittyä: 

 

 H1: ”Et siellä oikeesti on joku lyhyt ja ytimekäs luento sinne vällii tai sitte niinku kokonaa 
semmone että ehkä se pelkkä materiaalin selaaminen saattaa monella mennä siihe että 
klikkaat vaa vähä eteenpäi ja luet sillee puolella silmällä.” 

 

Haastateltavat kuvailivat hyvien verkkokurssien sisältävän videoita, paljon kuvia tai 

lyhyitä luentopätkiä yhdessä teoreettisen, näyttöön perustuvan tiedon kanssa. Kurssin 

rakentamiseen käytettyjen lähteiden toivottiin olevan selvästi esillä. Myös pienet, 

verkkokurssilla opetettuja asioita mittaavat testit koettiin piristäviksi. Yllä mainittuja 

asioita toivat esiin mm. H2, H3 ja H7: 

 

H2: ”Semmonen et huomaa et se tieto on niinku tutkittua ja se on ajan tasalla, jos on joku 
vaikka tietoperusta nii mie tykkäisin et siin ois niinku selkeet lähdeluettelot ja et mistä se 
tieto on etitty, ja sit hyvät kuvat ja vaikka jotai videopätkää ja et sen tyyppinen.” 

 
H3: ”Semmonen niinku monipuolinen että tavallaan vähä… sekä visuaalista materiaalia 
että ihan semmosta teoreettista.” 
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H7: ”Ennemmin vähä tekstii ja sitten nythän niis on nykysin aika paljon videoita. Ne on 
ihan kivoja. Siinäki kevään koulutuksessa tais olla anestesialääkärit piti sellasia 
infovideoita, niin ne aina sitten vähän piristää sitä. Ja tuota sit niis on aina niitä testaa 
taitosi -osioita ku on lukenu ni sit muutama kysymys aiheesta. Et kai ne ihan toimivia on.” 

 

 
Koulutuksien sosiaalisuus ja muissa yksiköissä ja sairaaloissa työskentelevien tuttavien 

tapaaminen koettiin lähikoulutuksien parhaiksi puoliksi. Myös verkkokoulutuksissa 

vuorovaikutus toisten koulutukseen osallistuvien sairaanhoitajien kanssa oli osalle 

haastateltavista tärkeää tai jopa tärkeintä hyvässä verkkokoulutuksessa, mutta osalle 

vuorovaikutteiset verkkokoulutukset tai -kurssit olivat vieraita. Kuten alla olevista 

haastatteluotteista voi tulkita, koki H5 vuorovaikutuksen muiden kanssa verkkokurssin 

tärkeäksi ominaisuudeksi, ja huonoa verkkokoulutuskokemustaan kuvaillessaan hän toi 

esiin koulutuksen suorittamisen yksinäisyyden. H6 taas oli suorittanut 

keskustelutehtävän vain siksi, että se oli ollut osa koulutusta: 

 
A: ”Millanen verkkokoulutus on sitten tosi hyvä?” 
H5: ”Öö no just se että on mahollisuus kysyä siltä kouluttajalta/opettajalta, on mahollisuus 
keskusteluun muitten kanssa.” 
 
H5: ”Siis semmosta että pystys jotenki vaikka toisen kanssa käymään niitä läpi että ku 

[huonoksi koettu verkkokoulutus] on semmosta että yksin luet ja teet sen tentin että.se ” 
 

A: ”Onks teillä mahollisuus siel verkkokursseissa jutella tai kirjottaa muiden kurssin 
kävijöiden kanssa tai vaihtaa ajatuksia kurssista?” 
H6: ”Jossain se oli ihan tehtävänäki aina sen kurssin päätteeks. Mut en ehkä ite kokenu 
sitä niin tarpeelliseks, koin ehkä enemmän että se oli semmonen pakollinen tavallaan 
tehtävä. Oli niis kyl ne avoimet luukut tai ne vastaus sitte.” 

 
 
Haastateltavien verkkokoulutusjärjestelmissä saattoi olla keskustelualueita tai kursseilla 

saattoi olla tehtävänä kirjoittaa yksi kommentti keskustelupalstalle, mutta osa 

haastateltavista ei ollut koskaan käyttänyt verkkokeskustelualueita tai kokenut niitä 

oleellisiksi. Asiasta puhuttaessa yksi haastateltava kuitenkin pohti, että vaikka hän ei 

aiemmin ollutkaan keskustellut verkkokurssialustoilla muiden kanssa, voisi se olla ihan 

hyväkin tapa jäsentää kurssilla opittua tietoa, jos keskustelua ei kasvokkainkaan voida 

järjestää: 

 
H7: ”[…] Kyl ne tietysti jos ei oo niitä lähipäiviä ni pakkohan on se keskustelu jossain sit 

hoitaa et semmosissahan ne ois ihan hyviä kyllä.” 
 

 

Verkkokoulutuksia koskevissa tutkimuksissa sosiaalinen vuorovaikutus muihin, joko 

koulutuksen opettajaan tai koulutuksen muihin opiskelijoihin on todettu tärkeäksi. 

Leinosen (2008, 167) mukaan parhaitenkaan toimiva teknologia ei korvaa opettajan tai 

tässä tapauksessa kouluttajan läsnäolon puutetta, vaan kouluttajan tulisi olla 
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tavoitettavissa myös verkko-oppimisympäristöissä. Mahdollisuus keskusteluun muiden 

koulutusta suorittavien kanssa on tärkeä elementti lähikoulutuksen lisäksi myös 

verkkokoulutuksissa. Kysymisen ja selittämisen, eli syvällisten oppimisprosessien 

mahdollisuus verkko-oppimisympäristössä tukee yksilön oppimisen itsesäätelyä 

(Salovaara, 2005), joten mahdollisuus vuorovaikutukseen niin kouluttajan kuin muiden 

kurssin kävijöiden kanssa olisi tärkeää ottaa huomioon jo kurssia suunniteltaessa. 

Sosiaalinen vuorovaikutus sekä toiminta osallisena prosesseissa on keskeistä 

asiantuntijuuden kehittymisessä (Scardamalia & Bereiter, 2006).  

 

Aineistossa ilmeni myös paljon puhetta verkkokoulutuksen ajan ja paikan määreitä 

vapauttavista ominaisuuksista. Verkkokoulutuksia on myös tarjolla paljon enemmän kuin 

lähikoulutuksia, mitä haastateltavat pitivät tärkeänä senkin vuoksi, että suuremmasta 

valikoimasta on mahdollista itse valita kiinnostavimmat koulutukset, mikä edelleen lisää 

motivaatiota koulutuksen suorittamiseen. H1 kuvasi omaa tilannettaan seuraavasti: 

 

 H1: ”Mut jos se lähtee niinku omasta halusta et saat valita mitä käyt ni kyllä sä sen sit 
vähä eri tavalla käyt sen läpi että jos se kiinnostaa sua oikeesti ni sitte lukkee. Että kyllä 
tykkään niistä että ne pystyy niinku sillee tavallaa et ei oo sidonnainen siihen tiettyyn 

hetkeen. Et voi tehä sit kun siltä tuntuu.” 

 

Suorituspaikan ja -ajan vapauden koki verkkokoulutuksen eduksi myös H3, joka piti 

tärkeänä mahdollisuutta koulutuksen suorittamiseen sinä hetkenä kuin se itselle sopii. 

Vastauksesta oli tulkittavissa haastateltavan työssä vallitseva kiire, joka pienentää 

mahdollisuuksia päästä osallistumaan tiettyinä päivinä järjestettyihin lähikoulutuksiin. 

Verkkokoulutuksissa oli H3:n mukaan hyödyllistä myös mahdollisuus asioiden 

kertaamiseen, mikäli tarve siihen tulee: 

 
 H3: ”Siinä mielessä se on iha hyvä vaihtoehto että siinä voi myös mahollisesti palata siihe 

asiaa jos haluu ku siinä on se materiaali nähtävissä siinä hetkessä sekä myös 
myöhemmin. Et sit voi sit vähä palataki siihe asiaa jos haluaa vielä sit sitä käyä uuestaa 
läpi tai perehtyy jotenki tarkemmin siihe materiaalii vielä. Ja sit sitä voi käyä sit siinä 
tilanteessa kun on siihen mahollisuus. Se ei jää sit välttämättä käymättä ku et oo päässy 

tiettynä aikana osallistumaa.” 

 

Aineiston perusteella verkkokoulutukset ovat ihan hyviä ja mukavia vaihtoehtoja 

lähikoulutuksille, mutta ei niistä vielä kaiken täydennyskoulutustoiminnan korvaajaksi 

ole. Suorittamispaikan- ja ajan joustavuus nähtiin etuna, mutta samalla tuotiin esiin 

epäkohta siitä, että työhön vaadittavia kursseja voidaan joustavuuden nimissä vaatia 

suoritettavan kotoa käsin, mikä ei haastateltavien mukaan ollut oikeudenmukainen 

käytäntö. Verkkokurssien teknologinen toimivuus ja sosiaalinen kanssakäyminen 
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muiden koulutukseen osallistuvien kanssa nousivat myös esiin tärkeinä elementteinä 

hyvästä verkkokoulutuksesta. 

 

5.3 Kouluttautuminen ja asiantuntijuuden kehittyminen 

koronaviruspandemian aikana 

 

”Tällä hetkellä tuntuu että koko korona vois hävitä tästä maasta” 

- Haastateltava H1   

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tutkimuksessani oli tarkastella, millaisia vaikutuksia 

koronatilanteella on ollut suhteessa haastateltavien kokemuksiin asiantuntijuuden 

kehittymisestä. Kysymykseen vastatakseni käsittelen tässä luvussa ensin 

haastateltavieni kokemaa koronan aiheuttamaa lisäkuormitusta, jonka jälkeen 

tarkastelen koronan vaikutuksia täydennyskoulutustoimintaan. 

 

Toteutin haastattelut tätä tutkimusta varten syksyllä 2020, jolloin koronapandemia oli 

läsnä haastateltavieni arjessa niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Koronatilanne näkyi 

haastatteluissa niin turhautuneisuutena, stressinä sekä myös toteamuksina siitä, että 

töissä on ollut rauhallisempaa kuin yleensä. Haastateltavistani kukaan ei ollut töissä 

pääkaupunkiseudulla, jossa koronatilanne on ollut Suomessa kiireisin (esim. THL:n 

tartuntatautirekisteri 18.1.2021). Koronapandemia vaikutti silti haastateltavieni työhön, ja 

tautitilanne näkyi heidän puheessaan myös silloin, kuin kysymys ei suoraan koskenut 

aihetta. Halusin syventyä korona-aiheeseen tarkemmin ja tutkia sitä, onko koronatilanne 

ollut yhteydessä siihen, miten haastateltavani suhtautuvat koulutukseen. Aihetta oli 

tärkeä tarkastella, sillä etulinjassa olevien terveydenhuollon ammattilaisten jaksaminen 

on ollut kortilla (Harjumaa, 2020), ja mahdollisesti koronapandemian jatkuessa 

pitkäänkin tai jonkin uuden pandemiatilanteen koittaessa voitaisiin tarjota hoitajille tukea 

tarvittavan koulutuksen keinoin.  

 

Pureuduin haastatteluissani siihen, miten haastateltavani olivat kokeneet saaneensa 

koulusta ja tukea uudessa tilanteessa, ja mitä he olisivat toivoneet saavansa lisää. 

Aineistoa analysoidessani huomasin heti, miten koronatilanteen takia perutut 

koulutukset harmittivat haastateltaviani ja toisaalta koronatilanne myös toi stressiä ja 

huolta tilanteen epävarmuuden ja oman osaamisen kyseenalaistamisen vuoksi. 

Haastateltavani eivät puhuneet vain itse työhön liittyvistä koulutuksista, vaan toivat esiin 

myös henkiseen hyvinvointiin liittyvän tuen tarpeen. Epävarma ja kestoltaan 
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määrittelemätön uusi tilanne on terveydenhuoltoalalla työskenteleville raskas, ja siksi 

psyykkiseen sairastuvuuteen liittyviä tekijöitä tulisi tarkastella ja toimia niin, että ongelmia 

voitaisiin ehkäistä (Lääkärilehti 43-44/2020 vsk 75). H2 kiteytti koko aineistossa näkyvän 

huolen näin: 

 

 A: ”Oisitsä toivonu jotain muuta vielä, apuja tohon keväälle?” 

H2: ”No ehkä semmosta jotain, tavallaan ku se oli mun mielestä ainakin aika pelottavaa 

ja kuormittavaa aikaa koska koko maailma oli aika sekaisin. Että jotenki ehkä semmosta 

henkiseen hyvinvointiin jotain ehkä enemmän tukea.” 

 

Työn kuormittavuus näkyi koko aineiston läpi kaikkien haastateltavien puheessa, vaikka 

työn hyvät puolet tuotiin myös vahvasti esille ja perusteluja sairaanhoitoalan valinnalle 

löytyi paljon. Vaikka pääosin kysyinkin haastateltavilta koulutukseen liittyvistä asioista, 

puhui moni silti stressistä ja epävarmuudesta, jota koronatilanne oli heille tuonut. 

Valmiuslain käyttöönotto (Laitinen, 2020) ja sen sallimat vapaudet työnantajalle määrätä 

työntekijöitä tiettyihin tehtäviin, esimerkiksi kohorttiosastoille, lisäsi haastateltavieni työn 

paineita. Kuten H7 totesi, ei järjestely tuntunut hänestä oikeudenmukaiselta, vaikka 

lopulta koronapotilaita varten valmisteltua kohorttiosastoa ei tarvinnutkaan hänen 

työpaikallaan avata: 

 

H7: ”Nii sit ei tarvinnu avata mutta tuota kylhän se oli henkisesti aivan kauhee stressi ku 

kysymättä meijät valittiin sinne ja sitte tuota annettii lappu kouraan ylemmän johdon 

puolelta ettei saa irtisanoo itteensä et tavallaan pakotetaan poikkeuslain uhalla niinku 

sinne menemää ni onhan se semmonen et tuntuu et ihmisoikeudet suunnillee riistetää et 

pakko et sie meet nyt sinne.” 

 

H7 koki ajatuksen uudelle osastolle siirtymisestä stressaavana myös siksi, että hän ei 

tuntenut tai edes tiennyt avattavalle osastolle töihin tulevia kollegoja. Hän koki, että 

hajautunut työyhteisö ei tarjonnut mahdollisuutta kiinnittyä yhteisöön, jossa pitäisi työssä 

suoriutumiseksi pystyä luottamaan kollegoihin: 

 

 H7: ”Et ihan niinku tosi epävarmalla pohjalla ku luodaa tyhjästä tommonen osasto niin 

tuota… ku ei tunne sitä esimiestä eikä niitä työkavereita ku ne on haalittu ympäri 

sairaalaa. Ni tuntu et ei siihen pysty kiinnittymää millään tavalla. Ku ei tiiä yhtää mihi on 

menossa. […] Kyllähän se vaikuttaa et on semmonen yhteisö että voi luottaa siihen että 

kaikki tekee oikein, pystytää hoitamaa isompi potilasmäärä pienemmällä porukalla sillä 

tavalla.” 

 

Pyrin haastatteluissa syventymään ensisijaisesti koronatilanteen ja koulutusten 

yhteyteen. Keskustelin haastateltavieni kanssa niin koronaan liittyvistä koulutuksista kuin 

koronatilanteen vaikutuksesta muihin aiheisiin liittyviin koulutuksiin ja kursseihin. Yksi 

merkittävä tekijä harmitukselle liittyen koronaan ja koulutuksiin oli ns. normaalin 
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koulutustoiminnan pysähtyminen, jota osa haastateltavista olisi nimenomaan toivonut 

olevan tarjolla. Toisaalta osa haastateltavista oli hyvinkin tyytyväinen, että stressaavassa 

tilanteessa ei tarvinnut järjestellä aikaa ja työvuoroja koulutuksiin osallistumiseen, sillä 

tilanne oli itsessään jo tarpeeksi kuormittava. Haastateltavillani oli selvästi erilaisia 

toiveita ja tapoja toimia koronatilanteessa, ja he olisivat toisiinsa verrattuna kaivanneet 

erilaisia asioita organisaatioltaan. H1 ei olisi kaivannut yhtään lisää koronaan liittyvää 

koulutusta, mutta muuta koulutusta kylläkin. H2 tunnisti montakin asiaa, joihin olisi 

toivonut enemmän koulutusta ja ohjeita, esimerkiksi koronanäytteenottoon olisi kaivattu 

parempaa ohjeistusta saadun kirjallisen ohjeen lisäksi: 

 

H1: ”Tällä hetkellä tuntuu että koko korona vois hävitä tästä maasta ku ei jaksa enää 

yhtää miettiä ku sitä jotenki tuli nii paljon. Eihän sitä niinku koulutusta vaan ylipäätään 

sitä asiaa tuli niin paljon et en tiiä oisinko siinä tilanteessa halunnu kuulla yhtää enempää 

mistään.” 

 A: ”Nii.” 

H1: ”Mutta nyt niinku semmosia ihan perinteisiä koulutuksia on ollu iha ikävä että jottain 

muutaki välillä ku tota.” 

 

H2: ”Et ainaki yks semmonen mikä ois voinu olla vähä paremmin et se näytteenotto. 

Siitäki ois voinu tehä jonku videon koska meki jouduttii sit osastolla ottaa niitä näytteitä. 

Et siitä näytteenotosta ois voinu olla joku parempiki. Se osottautu vähän haasteelliseks 

jossain määrin . […] meil oli kirjallinen työohje et yleensä se meni silleen että katottii jonku 

työkaverin kans et toinen vähän niinku neuvo toista ja toinen otti sen näytteen, ja toinen 

luki tyylii ääneen sieltä paperista tyylii että tee näin [naurua].” 

 

Myös verkkokoulutusta oli hyödynnetty koronaan liittyvässä koulutuksessa, mutta sitä ei 

kuitenkaan koettu riittäväksi perehdytykseksi uudella osastolla työskentelyyn. H7 

kyseenalaisti kohorttiosastolle saamansa perehdytyksen ja koki, että perehdytys olisi 

saanut olla kattavampi osastolla, johon hänet oli velvoitettu siirtymään: 

 

H7: ”Tietysti niitä pohdittii et onks ne nyt iha hyviä et oikeesti et verkkokurssinko 

perusteella mun pitäis siellä osata toimii siellä uudessa yksikössä, semmosta tietysti oli 

paljon siinä. ” 

 

Koronatilanteen vuoksi normaali koulutustoiminta oli kaikkien haastateltavieni 

työpaikoilla keskeytetty tai siirretty osittain verkkoon esimerkiksi verkkoluennoiksi tai 

verkkokursseiksi. Verkkoon siirretyt koulutukset ja varsinkin kokonaiset koulutuspäivät 

verkossa olivat osalle haastateltavistani uusia kokemuksia, joihin he eivät ainakaan 

työssään olleet ennen osallistuneet. Pitkään tietokoneen ääressä istuminen ei kuulunut 

haastateltavieni arkeen, minkä H6 toi esiin: 

 



 

 57 

H6: ”Mieluummin tykkäisin lähikoulutuksista, aikasemmin en oo ollukaa mut ens viikolla 

on koko päivän webinaari et vähän kauhulla oottaa et miten sen koko päivän jaksaa siin 

tietokoneella […]” 

 

Myös H7 haastateltava kertoi videotapaamisesta, mutta ei kertonut itse jännittävänsä 

tilannetta. Hän kuitenkin toi esiin videotapaamisen saattavan olla joillekin hankala, uusi 

tilanne:  

 

H7: ”[…] Nii en tiiä nyt sitte ku ne [tapaamiset] menee videovälitteiseks ni saattaahan se 

olla osalle semmonen kammotuksen paikka ku pitää laittaa tuota kuulokkeet päähän ja 

kamera pyörii.” 

 

Koronapandemia vauhditti ja lisäsi terveydenhuoltoalan täydennyskoulutusten 

järjestämistä verkkokoulutuksina, esimerkiksi normaalisti lähikoulutuspäivien pitämistä 

monen tunnin webinaareina. Jo ennen koronatilannetta verkkokoulutuksia toki oli, mutta 

tilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vaatiessa lähikoulutuksia ei voitu pitää, ja 

verkkokoulutus oli täten ainoa koulutusvaihtoehto pienten osastotuntien lisäksi. Kaikkea 

koulutustoimintaa ei kuitenkaan ollut mahdollista siirtää verkkoon, joten moni 

haastateltavien suunnittelema täydennyskoulutus lykkääntyi tai peruuntui kokonaan.  

Ylipäätään digitaalisuuden merkitys hoitotyössä kasvoi nopeasti ja 

kokoontumisrajoitukset vaikuttivat terveydenhuoltoalan henkilöstön työntekoon lisäten 

erilaisten digitaalisten järjestelmien käyttöä ja esimerkiksi vastaanottojen  järjestämistä 

etänä. Uusien digitaalisten järjestelmien käyttö koettiin osin haastavaksi oppia ja 

koronatilanteen vuoksi etäyhteyksiä oli pakko käyttää. Jo ennen koronatilannetta vuonna 

2019 Opetushallitus on laatinut terveydenhuoltoalalle tulevaisuuden osaamistarpeiden 

osaamiskortit (Opetushallitus 2019), joissa vuoden 2035 tärkeimpien osaamistarpeiden 

listan kärjessä mainittiin etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta, ja nyt koronan aikana tämä 

tarve korostui vauhdilla.  

 

Aineistosta oli selvästi tulkittavissa turhautumista koronatilanteeseen ja sen 

aiheuttamaan epävarmuuteen. Äkilliset siirrot omalta osastolta koronapotilaita varten 

avatuille kohorttiosastoille aiheuttivat stressiä puutteellisen perehdytyksen vuoksi, mutta 

samalla haastateltavat ymmärsivät tilanteen hankaluuden myös perehdytyksen 

järjestämisen kannalta. Koronaan liittyvää koulutusta olisi siis kaivattu enimmäkseen 

paremman perehdytyksen muodossa, mutta muuten yleistä koulutusta koronasta ei 

kaivattu enempää, sillä asia oli muutenkin niin paljon esillä. Henkinen hyvinvointi oli 

kärsinyt tilanteen vuoksi, ja siihen olisi aineiston perusteella kaivattu enemmän tukea. 

Koronatilanteen vuoksi normaaliolosuhteissa järjestettäviä koulutustilaisuuksia peruttiin, 
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sillä niille ei ollut aikaa eikä niiden järjestäminen ollut mahdollista. Haastateltavat olisivat 

kuitenkin koronan vuoksi juuri kaivanneet muihin aiheisiin keskittyviä koulutuksia, jotta 

työssä olisi saanut keskittyä muuhunkin kuin koronaan.  
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6. Tarkastelu 

 
Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta ja pohdin tutkimuksen eettisyyttä, 

vedän tulokset yhteen tutkimuskysymys kerrallaan ja lopuksi pohdin aiheita, joita olisi 

tärkeä tutkia jatkona tästä tutkimuksesta.  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettinen pohdinta 

 
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sairaanhoitajien kokemuksia 

täydennyskoulutuksista ja niiden hyödyistä ammatillisen osaamisen kehittämisessä. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tulee arvioida koko 

tutkimusprosessia ja hahmottaa tutkittavan ilmiön sekä tutkimusongelman rakenne 

(Perttula, 1995). Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt hahmottamaan laadullisen 

tutkimuksen kokonaisuutena ja suunnitellut tutkimusprosessin valinnat niin, että ne 

vastaavat tutkimusongelmaan. Haastatteluaineistoni ei tarjonnut mahdollisuutta jäljittää 

sairaanhoitajien asiantuntijuutta, sillä asiantuntijuuden kehittyminen on pitkä prosessi, 

mutta haastattelemalla pystyin tutkimusongelmaan vastaten kartoittamaan, millaisia 

kokemuksia hoitoalan asiantuntijoilla oli oman osaamisensa ylläpitämisestä ja 

kehittämisestä. Haastattelin eri pituisia kokemusvuosia omaavia terveydenhoitoalan 

ammattilaisia, jotta sain monipuolisia näkökulmia tutkimuskysymyksiini kuitenkin valiten 

jo hyvän aikaa sitten valmistuneita ammattilaisia, sillä vastavalmistuneiden tai 

opiskelijoiden haastatteleminen ei olisi palvellut tämän tutkimuksen tavoitetta. Koin 

onnistuneeni haastattelurungon muodostamisessa sellaiseksi, että pystyin 

haastatteluilla hankkimaan tutkimuskysymyksiin vastaavan aineiston. Teemahaastattelu 

antoi myös mahdollisuuden painottaa asioita haastatteluissa eri tavoin tilanteen 

vaatimalla tavalla, minkä koin lisäävän tutkimuksen validiteettia. 

 

Tarkastelin tutkittavaa ilmiötä niin aiempien tutkimusten perusteella kuin 

haastattelemalla sairaanhoitajia heidän omista kokemuksistaan. On huomioitava, että 

haastattelemalla pientä joukkoa ihmisiä ei voida saada objektiivisia tuloksia ilmiöstä, 

mutta kiinnostuksen kohteena tässä tutkimuksessa oli nimenomaan se, miten 

sairaanhoitajat itse ovat kokeneet täydennyskoulutuksen merkityksen osaamisensa 

kehittämisessä. Tutkimuskohteena oli siis haastateltavien kokemukset, ei tieto 

täydennyskoulutusten yleisestä merkityksestä osaamisen kehittämisessä. 

Täydennyskoulutus voidaan hoitoalalla määritellä tarkastikin koulutusohjelmaan 

pakolliseksi kuuluvaksi koulutukseksi, mutta tässä tutkimuksessa käsitteen tarkka 
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määrittely ei ollut oleellista, eikä sairaanhoitajat sitä itsekään osanneet tarkkaan 

määritellä. Täydennyskoulutus-käsite tarkoitti tässä tutkimuksessa niin pakollisia kuin 

vapaaehtoisiakin täydennys- ja lisäkoulutuksia, joihin haastateltavien oli ollut 

mahdollisuus tai velvollisuus työnsä puolesta osallistua. Laajemmasta ilmiöstä, eli 

sairaanhoitajien täydennyskoulutuksesta  löytyi suhteellisen paljon aiempaa tutkimusta, 

mutta erityisesti sairaanhoitajien kokemuksia painottavaa aiempaa tutkimusta oli 

löydettävissä rajatusti. Tällä tutkimuksella oli paikkansa niin sairaanhoitajien 

kokemuksien esiintuojana kuin myös koronatilanteen yhteyttä hoitoalan 

täydennyskoulutukseen tutkivana työnä. Koronaviruspandemia on tätä tekstiä 

kirjoittaessani vielä niin tuore asia, että siitä löytyi hyvin rajatusti aiempaa tutkimusta ja 

etenkään täydennyskoulutusteemojen ja koronan ympärillä tehtyä tutkimusta ei ollut 

vielä tehty/julkaistu lainkaan. 

 

Keskiössä tässä tutkimuksessa oli nimenomaan haastateltavien kokemukset 

asiantuntijuuden kehittymisestä erityisesti täydennyskoulutuksen avulla, minkä vuoksi 

valitsin haastattelumenetelmäksi teemahaastattelun. Teemahaastattelu tarjosi 

haastateltavan puheelle väljän tilan (Huusko & Paloniemi 2006), kun en 

haastattelutilanteissa esittänyt täsmällisiä kysymyksiä jatkuvasti toisensa perään. Pyrin 

tilaa antamalla tarjoamaan haastateltaville mahdollisuuden pohtia omia kokemuksiaan 

ilman, että he olisivat pohtineet niitä suoraan tarkkojen kysymysteni kautta. Pyrin 

jokaisen haastattelun alussa omalla toiminnallani luomaan tilanteesta molemmille 

osapuolille mukavan ja luotettavan, joten aloitin haastattelut kysymällä haastateltavien 

työn hyvistä puolista, jotta lähtöilmapiiri haastatteluihin olisi positiivinen ja positiivisuuden 

kautta luottamuskin voi syntyä helpommin. Haastateltavien kertoessa haasteistaan ja 

vaikeista tilanteista pyrin kuuntelemaan ja esittämään tarkentavia kysymyksiä 

kuitenkaan kyseenalaistamatta heidän kokemuksiaan. Lähtökohtaisesti kokemukset 

ovat aina subjektiivisia, mikä on huomioitu myös tässä tutkimuksessa. Tämä tutkimus oli 

tarkoituksellisen subjektiivinen, ja sen tuoma tutkimuksellinen epävakaus oli tärkeää 

tuoda selkeästi esiin tuloksia analysoitaessa (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Laadullisessa 

tutkimuksessa yleensäkin luotettavuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää raportoida 

kaikki tehdyt valinnat ja tutkimuksen vaiheet huolellisesti, jotta lukijan olisi mahdollista 

tehdä päätelmiä tutkimuksen loogisuudesta. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010).  

 

Haastattelut toteutin etänä ja vain puolella haastateltavistani oli käytössä kamera. En 

välttämättä tiennyt, missä haastateltavat haastatteluhetkellä olivat ja oliko huoneessa 

esimerkiksi muitakin ihmisiä. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, mitä haastateltavat sanoivat 

ääneen. Tässä tutkimuksessa tärkeää oli huomioida myös se, että koronatilanne oli 
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päällä, mikä saattoi vaikuttaa kaikkeen, mitä haastateltavat kertoivat. Toisenlaisessa 

tilanteessa heidän uusimpana kokemuksenaan olisi saattanut olla esimerkiksi innostus 

juuri käydystä mahtavasta koulutuksesta, kun taas tätä tutkimusta tehdessäni 

koulutuksia oltiin peruttu tai niitä oltiin järjestetty vain verkossa jo monen kuukauden ajan, 

mikä saattoi vaikuttaa haastateltavien viimeaikaisiin mielikuviin kouluttautumisesta. 

Toisaalta haastavana korona-aikana pandemian torjunnan etulinjassa työskentelevien 

hoitoalan ammattilaisten tavoittaminen ja suostuminen osaksi tätä tutkimusta kertoi siitä, 

että osaamisen kehittäminen todella on teema, jonka he kokivat tärkeäksi ja olivat siksi 

valmiita käyttämään kallisarvoista aikaansa keskustellakseen siitä kanssani tätä 

tutkimusta varten. 

 

Koin tärkeäksi painottaa tutkimustekstissäni sitä, että minulla itselläni ei ole kokemusta 

sosiaali- tai terveysalalla työskentelystä, joten en tutkijana voinut samaistua tai täysin 

ymmärtää haastateltavieni kokemuksia. Minulla on kuitenkin kokemusta verkkokurssien 

suunnittelijana siinä yrityksessä, jonka kautta sain tutkimukseeni haastateltavia, joten 

tuloksia analysoidessani peilasin haastateltavien verkkokursseihin liittyvää puhetta niihin 

kursseihin, joita olen itse työssäni tuottanut. Tutkimuksen aihe ei siis ollut itselleni täysin 

uusi, sillä olin toiminut koulutusten parissa työssäni. Työkokemukseni ei kuitenkaan ole 

sosiaali- ja terveysalan kokemusta, jonka puute toi joitakin haasteita esimerkiksi 

haastateltavien käyttämien lyhenteiden ymmärtämisessä, minkä kuitenkin ratkaisin 

kysymällä lyhenteiden merkitystä heti haastattelutilanteissa. 

 

 

6.2 Koulutus asiantuntijuuden kehittämisen tukena – tulosten 

yhteenveto 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sairaanhoitajien asiantuntijuuden kehittymistä 

täydennyskoulutuksen avulla. Syvällinen tutustuminen asiantuntijuustutkimuksiin niin 

yleisellä kuin alaspesifillä tasolla sekä sujuvasti onnistuneet haastattelut tarjosivat hyvän 

näkymän täydennyskoulutukselle annettuun merkitykseen osaamisen kehittämisessä. 

Tutkimus antoi tärkeää tietoa siitä, millaiset täydennyskoulutukset ovat hoitoalan 

ammattilaisten kokemusten perusteella hyödyllisiä ja missä määrin kouluttautuminen on 

mahdollista jatkuvan kiireen ja muuttuvien olosuhteiden vallitessa. Tutkimuksen tulokset 

voivat hyödyttää tässä tutkimuksessa yhteistyössä ollutta yritystä jatkokehittämään omia 

sosiaali- ja terveysalalle suunnattuja täydennyskoulutuskurssejaan esimerkiksi 

tarjoamalla käytännön kehitysehdotuksia verkkokurssien visualisointiin ja käytäntöön 

kytkemiseen. 
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Haastatellut hoitoalan ammattilaiset kokivat työnsä yhtä aikaa raskaaksi sekä 

kiinnostavaksi samasta syystä, joka oli jatkuva muutos. Jatkuva muutos ja vaatimusten 

kasvaminen ovat tunnistettu tämän tutkimuksen aineiston lisäksi myös yleisesti 

merkittävinä hoitotyön haasteina, mistä kertoo esimerkiksi tässä tutkimuksessa aiemmin 

viittaamani kuusi valtamediassa julkaistua uutista sekä lukuisat tutkimukset (mm. 

Saaren-Seppälä 2006 & Eteläpelto, 2014). Myös tutkimuksen taustateoriana 

käyttämässäni Dreyfusin mallin (1986) sovelluksessa hoitotyöhön (Benner, 1989) on jo 

tunnistettu jatkuva kiire, joka huomioidaan hoitotyön asiantuntijuutta analysoitaessa.  

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli tarkastella, millaisen merkityksen 

sairaanhoitajat antavat täydennyskoulutukselle suhteessa osaamisen kehittämiseen. 

Ensinnäkin osaamisen kehittäminen nähtiin välttämättömänä alalla pärjäämisen 

kannalta, ja paikalleen jämähtäminen tai urautuminen ei kuulunut haastateltavien 

suunnitelmiin. Haastateltavat olivat vapaa-ajallansakin suorittaneet työhönsä liittyviä 

koulutuksia ja olivat ylipäätään valinneet hoitoalan siksi, että siellä jatkuva osaamisen 

kehittäminen on mahdollista. Tämä kertoo osaltaan siitä, että haastateltavani olivat 

todellisia työnsä asiantuntijoita, sillä he tietoisesti pyrkivät edelleen laajentamaan 

osaamistaan uusille alueille sen sijaan, että olisivat tyytyneet jo oppimiinsa taitoihin. 

Kuten Scardamalia ja Bereiterkin (1993) ovat tutkimuksillaan osoittaneet, on 

asiantuntijana pysyminen muutoksessa mahdotonta, ellei tietoisesti toimi oman 

suorituskykynsä ylärajoilla ja siten kehitä omaa osaamista. Aineistossani näkyi yleinen 

ylpeys omasta osaamisesta, eikä kenenkään haastatellun puheesta voinut tulkita heidän 

tekevän ”vain” työtään, sillä halu osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen oli 

huomattava.  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli tarkastella, millaisen täydennyskoulutuksen koetaan 

olevan hyödyllisintä osaamisen kehittämisen kannalta. Täydennyskoulutuksen merkitys 

oli haastatelluille suuri, mutta sen ei koettu olevan kuitenkaan osaamisen kehittämisen 

ainoa osa-alue, vaan jokapäiväisen työn koettiin opettavan paljon. Työssä eteen tulevat 

tilanteet kuvailtiin vaihteleviksi, jolloin sopeutuminen niihin koettiin välttämättömäksi työn 

tekemisen kannalta. Asiantuntijan kyvyn sopeutua on tunnistanut myös Chi (2011), jonka 

mukaan asiantuntijuus on taitoa soveltaa omaa tietoa uusiin tilanteisiin, joista ei rutiinilla 

ole mahdollista selviytyä. Koulutukseen kuitenkin suhtauduttiin läpi aineiston hyvin 

positiivisin mielin, ja sen kuvailtiin olevan välttämätöntä ainakin niissä tilanteissa, joissa 

taito pitää oppia ennen kuin sitä vaativa tilanne tapahtuu työssä. Tästä esimerkkinä 

annettiin laitekoulutukset. Hoitoalan ollessa käytännön tekemisen ala, toivottiin 
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täydennyskoulutuksiltakin käytännönläheistä otetta ja juuri haastateltavien 

toimintaympäristölle kohdistettuja sisältöjä. Verkkokoulutuksilta toivottiin erityisen hyvin 

käytäntöön suunniteltuja sisältöjä sekä visuaalisuutta, jotta koulutukset eivät olisi vain 

tekstimateriaalin selaamista ja eteenpäin klikkaamista. Aineistosta oli siis löydettävissä 

samansuuntaisia tuloksia Childsin (2005) tutkimuksen kanssa, jossa verkkokoulutuksen 

yhtenä haasteena oli kouluttautujien tunne siitä, että koulutus on irrallaan käytännöstä 

eikä siten ole hyödyllinen osaamisen kehittämisen kannalta. Näihin haasteisiin tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella voisi vastata niin, että koulutus suunnitellaan 

visuaaliseksi, näyttöön ja tutkimustietoon perustuvaksi käytännönläheiseksi 

kokonaisuudeksi, jossa teoriaa havainnollistetaan pienillä videopätkillä ja 

tapausesimerkeillä. Kuten Knowleskin (ym., 2015) on tutkimuksissaan osoittanut, 

tietävät aikuisopiskelijat kehittämiskohteensa, ja niin tiesivät myös tämän tutkimuksen 

haastateltavat. Koulutusintoa lisäsi monipuolinen koulutusvalikoima, josta sai valita 

suoritettavaksi itselle hyödyllisimmät koulutukset. Suuren kurssivalikoiman koettiin 

olevan yksi verkkokoulutuksien ehdoton etu. 

 

Vaikka hoitoalan kiireen ja vaatimusten tarkastelu ei varsinaisesti ollutkaan oma 

tutkimuskysymyksensä tässä tutkimuksessa, on niitä silti syytä tarkastella suhteessa 

tutkimuskysymyksiin, sillä puhe työn kuormittavuudesta nimenomaan kiireen vuoksi oli 

läsnä jokaisessa haastattelussa. Tulokset osoittivat, että  kiireen koettiin hankaloittavan 

osaamisen kehittämiseen tähtääviin koulutuksiin osallistumista pääosin sen vuoksi, että 

koulutusaika on aina pois arjen työstä, joka on joka tapauksessa tehtävä. Haastateltavat 

kokivat, että pakollisten koulutusten suorittaminen kiireessä työn ohella ei kehitä 

osaamista lainkaan, vaan koulutukseen tulisi saada oikeasti aikaa keskittyä. Kiire vaikutti 

koulutukseen suhtautumiseen myös niin, että itse työn ollessa jo tarpeeksi haastavaa, ei 

voimavaroja riittänyt enää koulutukseen osallistumiseen vaikka se kovin kiinnostaisikin 

ja tuntuisi tärkeältä. Kiireen hallitsemat työpaikan käytänteet koettiin osaltaan osaamista 

kehittäviksi, sillä työstä on pakko suoriutua ja kehitystä on tapahduttava, mutta samalla 

koettiin, että käytännöt eivät ole ideaalit kouluttautumiselle. 

 

Tutkimukseen kokonaisuutena vaikuttava koronapandemia oli tutkimuksen kolmas 

tutkimuskysymys siitä näkökulmasta, millä tavalla sen aiheuttama poikkeustila vaikutti 

sairaanhoitajien asiantuntijuuden kehittymiseen ja koulutukseen suhtautumiseen. 

Koronatilanteen vaikutus haastateltavien työhön kokonaisuutena näkyi aineistossa 

ensinnäkin jo aineistonkeruuvaiheessa, sillä kasvokkain tehtäviä haastatteluja ei edes 

harkittu. Toiseksi puhe koronasta oli esillä jokaisen haastattelun alussa haastateltavien 

itse kertomana ilman, että ehdin erikseen kysyä aiheesta mitään. Korona oli selvästi 
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aiheuttanut jo valmiiksi kuormittavaan työhön lisää epävarmuutta, ja se näkyi aineistossa 

kaipuuna henkisen hyvinvoinnin tukeen. Haastateltavien kokemat yhtäkkiset työnkuvan 

tai osaston muutokset koettiin asiantuntijuutta haastavina tekijöinä, sillä riittävää 

perehdytystä uusiin työtehtäviin ei ollut tarjolla ja työtä tehtiin muun muassa kirjallisten 

ohjeiden varassa. Kuten Bennerkin (1989) on todennut, asiantuntija ei ole yhtä osaava 

jokaisessa tilanteessa, vaan toimintaympäristön muuttuessa asiantuntijankin on 

perustettava toimintansa säännöille. Koronan vaikutukset näkyivät haastateltaville myös 

tavallisen koulutustoiminnan keskeytymisenä, mitä ei voi väittää jatkuvaa oppimista 

tukevaksi käytännöksi.  

 

Kokoavasti totean, että vaikka työhyvinvointi ei ollutkaan suoraan tutkimuskohteenani, 

osoitti tämä tutkimus sen olevan vahvasti yhteydessä motivaatioon kehittyä 

asiantuntijana ja erityisesti motivaatioon kouluttautua. Jos itse työ antaa mahdollisuuden 

keskittää energiaa myös koulutukseen, jota työpaikan käytännöt tukevat, päästään jo 

pitkälle hoitoalan osaamisen kehittämisen prosesseissa. 

 
 

6.3 Tulosten merkitys ja jatkotutkimusajatuksia 

 
Tämä tutkimus oli aiheeltaan tärkeä juuri sillä hetkellä kuin tutkimus toteutettiin. 

Terveydenhuoltoalan uupumuksesta ja työntekijäkadosta oli puhuttu jo vuosia ja nyt 

maailmanlaajuisen pandemian iskiessä tilanne konkretisoitui entisestään. 

Sopeutuminen ja nopea uuden oppiminen olivat asioita, joihin hoitoalan henkilökunnan 

oli pakko kyetä, sillä vaihtoehtoja ei ollut. Tutkimukseeni osallistuneiden hoitoalan 

ammattilaisten näkemykset ja kokemukset alan vaatimuksista ja osaamisen 

kehittämisestä kiinnittyvät yhteiskunnallisesti laajaan ajankohtaiseen aiheeseen, jota 

voisi tutkimuksellisesti laajentaa myös kansainvälisiin tutkimuskohteisiin, sillä 

terveydenhoitoala on globaalisti joutunut vastaamaan yhteisesti saman asian, eli 

koronaviruksen aiheuttamiin seurauksiin. Niin tämän tutkimuksen tuloksia, aiempia 

tutkimuksia kuin mediatekstejäkin tarkastelemalla voidaankin todeta, että sopeutuvuus 

muutokseen on kyky, jota lähtökohtaisesti vaaditaan hoitoalan ammattilaisilta työssä 

suoriutumiseksi. Aineistossa puhe hoitotyön nopean uuden oppimisen 

välttämättömyydestä niin työn tekemisen kuin koulutuksenkin kautta on tunnistettu myös 

teorioiden valossa, ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi Bennerin 

(1989) tulkintaa hoitoalan asiantuntijan kyvystä keskittyä tilanteiden olennaisuuksiin 

voidaan pitää osuvana. Samoin Hakkaraisen ja Paavolan (2006) käsite kollektiivisesta 

mielestä oli tunnistettavissa tästä tutkimuksesta, sillä haastatellut kokivat tutussa 



 

 65 

työyhteisössä toimimisen auttavan työssä suoriutumista. Myös Chin (2011) tarkastelema 

käsitys sopeutuvasta asiantuntijuudesta voidaan todeta tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella yhdeksi hoitoalalle sovellettavaksi asiantuntijuuskäsitykseksi, sillä 

haastatellut kertoivat paljon esimerkkejä uusista tilanteista, joista he olivat pitkän 

kokemuksensa perusteella selvinneet. Tämä tutkimus kuitenkin osoitti, että kaikkiin 

uusiin tilanteisiin ei ole mahdollista sopeutua ilman kunnollista koulutusta. Digitalisaatio 

ja teknologinen muutos olivat tässäkin tutkimuksessa teemoja, joiden koettiin 

kuormittavan itse hoitotyön tekemistä. Tulevaisuuden hoitoalan 

asiantuntijuustutkimuksen kannalta onkin oleellista huomioida hoitotyöhön liittyvä 

teknologia, sillä uusia digitaalisia järjestelmiä ja rekistereitä implementoidaan koko ajan 

lisää. Korona vauhditti osaltaan digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa mm. 

etävastaanottojen muodossa, joten tulevaisuudessa olisikin tärkeä tutkia hoitoalan 

ammattilaisten asiantuntijuutta keskittyen työssä vaadittavaan teknologiaan ja siihen 

liittyvien taitojen kehittymiseen sekä niihin perehdyttämiseen.    

 

Merkittävin tulos tässä tutkimuksessa oli jokaisen haastateltavan esiin tuoma ristiriita 

kiireen ja jatkuvan kehittymisen, etenkin täydennyskoulutukseen osallistumisen välillä. 

Se on merkittävä senkin vuoksi, että kiire on ollut tiedossa jo monta vuotta, eikä sitä ole 

yhteiskunnan tasolla tai ainakaan tämän tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien 

organisaatioissa pystytty korjaamaan. Koulutus ja oman asiantuntijuuden kehittäminen 

oli haastatelluille erittäin tärkeää, ja sosiaali- ja terveysalan kuormittavuus kasvavien 

vaatimusten vuoksi on ollut mediassakin esillä jo pitkään. Tämä tutkimus osoitti, että 

halua asiantuntijuuden kehittämiseen on erittäin paljon, ja resurssien ja ajan 

puutteestakin huolimatta tehokkaasti järjestetty koulutus voisi jo tuoda jonkinlaisen 

ratkaisun. Parhaita koulutuskokemuksia kuvailtiin olevan koulutukset, joihin kuuluu niin 

teoreettinen kuin käytännöllinenkin osuus. Koettiin, että muille opettaminen on tehokas 

keino jäsentää omaa tietoa ja sitä kautta varmistaa omaa osaamista. Tämän tutkimuksen 

tulosten yhteenvedon perusteella voin todeta, että yksi tapa sujuvaan, monia 

hyödyttävään koulutukseen voisi olla verkko- ja lähiopetusta hyödyntävä koulutus, joka 

suunniteltaisiin useammalle organisaatiolle yhtä aikaa. Tämä voisi olla myös hyödyllinen 

jatkotutkimusaihe, esimerkiksi design-tutkimuksen muodossa. Esittelen ajatuksen alla. 

 

Koulutuksen alussa on tiettyyn erikoisalaan keskittyvä teoriaosuus verkossa, johon voi 

osallistua sairaanhoitajia eri puolilta Suomea. Kuten Sosiaali- ja terveysministeriön 

täydennyskoulutussuosituksessa (2004) mainitaan, on yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa suositeltavaa. Teoriaosuuden jälkeen koulutukseen osallistuvat toimijat 

järjestävät teoriaosuuteen liittyvän simulaation lähikoulutuksena saamiensa ohjeiden 
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perusteella. Simulaatiossa tärkeää on keskittyä siihen, että osallistujat selittävät ja 

perustelevat valintojaan ääneen ensinnäkin siksi, että se auttaa jäsentämään tietoa 

omassa päässä ja toiseksi siksi, että osallistujat voivat poimia toisiltaan hyviä tapoja 

toimia. Koulutuksen jälkeen on tärkeää vielä kokoontua uudelleen keskustelemaan siitä, 

miten uutta tietotaitoa on päästy käyttämään arjen työssä. Näin järjestetty koulutus olisi 

tehokas myös siinä mielessä, että siitä voi hyötyä moni alan toimija eri sijainnista 

riippumatta. On huomioitava, että jo koulutusta suunniteltaessa tulee kuitenkin tietää, 

mitkä organisaatiot siihen osallistuvat, jotta se voidaan suunnitella sopivaksi juuri heidän 

toimintaympäristöönsä. 

 

Palatakseni vielä sosiaali- ja terveysalan velvollisuuteen ajantasaisesta osaamisesta ja 

siitä säädettyihin lakeihin ja asetuksiin, on hyvä tarkastella säädöksiä haastateltavieni 

kokemien realiteettien valossa. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 

velvoitetaan alan ammattihenkilö ylläpitämään ja kehittämään ammattitoimintansa 

edellyttämiä tietoja ja taitoja. Tutkimustulosteni perusteella sairaanhoitajat ovat korona-

aikana saattaneet joutua työskentelemään yhtäkkiä uusissa toimintaympäristöissä ilman 

mahdollisuutta toteuttaa tätä laissa säädettyä velvollisuutta, vaikka se ammattitoiminnan 

kannalta olisikin ollut erittäin tärkeää. Samoin laissa, itse asiassa kaikissa neljässä 

terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevassa laissa on velvoitettu 

ammattihenkilöiden työnantajat tarjoamaan mahdollisuutta ammattiosaamisen 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Erityisesti STM:n asetuksessa terveydenhuollon 

täydennyskoulutuksesta (1194/2003) velvoitetaan työnantaja tarjoamaan koulutusta, 

joka tukee koulutuksen tarkoitusta. Mitä koronatilanteeseen tulee tulosteni perusteella, 

koettiin perehdytys puutteelliseksi, eikä esimerkiksi kirjallinen ohje koronanäytteenotosta 

palvellut tarkoitusta.  

 

Tulevaisuudessa olisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella ensisijaisen tärkeä 

keskittyä terveydenhuollon täydennyskoulutuksessa siihen, että koulutuksia olisi tarjolla 

tarpeeksi usein ja aiheista, joista on oikeasti tarve saada koulutusta. Koulutukset olisi 

tärkeä järjestää niin, että ne palvelevat tarkoitusta juuri siinä organisaatiossa, jossa ne 

pidetään. Verkkokoulutuksia voi olla tarjolla yleisemminkin, mutta niissä olisi tärkeä 

keskittyä selkeyteen, näyttöön perustuvaan tietoon sekä visuaalisuuteen. Hoitotyön 

asiantuntijuus on kompleksista ja jatkuvaa oppimista vaativaa ja myös tämä tutkimus 

osoitti, että hyödyllisintä koulutus on silloin, kun siihen on oikeasti aikaa, kiinnostusta ja 

tarve osallistua. Stressaava ja kuormittava työ syö koulutusintoa, mutta halu 

kouluttautumiseen ja oman asiantuntijuuteen pysyy kuitenkin taustalla. Tulevaisuudessa 

olisikin tärkeä keskittyä työhyvinvoinnin ja asiantuntijuuden kehittymisen yhteyteen ja 
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tutkia niitä yhteiskunnallisia keinoja, joilla hoitoalan ahdinkoa voitaisiin helpottaa. Se toisi 

varmasti mukanaan myös uusia, kenties laajasti sairaanhoitajien kanssa kehitettyjä 

täydennyskoulutusinnovaatioita, jos koulutusten suorittamiseen jokin päivä olisi oikeasti 

sekä aikaa että resursseja. 

 

Niin aiemmat tutkimukset kuin tämäkin tutkimus osoittavat, että hoitotyön asiantuntijuus 

kehittyy niin työtä tehdessä kuin kouluttautumallakin. Työhön kuuluvan jatkuvan 

muutoksen koettiin tekevän hoitotyöstä mielekästä, sillä joka päivä saa oppia jotakin 

uutta. Asiantuntijuustutkimusten (mm. Scardamalia & Bereiter, 1993) mukaan tärkeintä 

asiantuntijaksi kehittymisessä onkin suorituskyvyn ylärajalla toimiminen ja paikalleen 

jämähtämisen välttäminen, ja sitä kyllä tämän tutkimuksen perusteella tehtiin. Tulokset 

kuitenkin osoittivat, että jatkuva suorituskyvyn ylärajalla toimiminen kuormittaa liikaa ja 

sitä myötä oman osaamisen kehittämisen into voi laskea, sillä voimavarat eivät 

yksinkertaisesti riitä muuhun kuin työstä suoriutumiseen. Tuloksista voidaan päätellä, 

että hoitoalan asiantuntijuuden kehittämisessä olennaista on tasapaino suorituskykyä 

haastavien tehtävien sekä rutiininomaisten tehtävien suorittamisen välillä. Rutiinitehtäviä 

tehdessään asiantuntija saa kerätä voimia tulevia haasteita varten, jotka kohdatessaan 

hänellä on energiaa ja intoa oppia uutta. 
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Liitteet 

 
 
Liite 1.  Haastattelurunko 
 
  
TEEMA 1. Oppimisen kulttuuri organisaatiossa 

1. Kuvaile vapaasti työtäsi: Mikä siinä on mielekästä? Miksi teet sairaanhoitajan 
työtä? Mitä arvostat siinä eniten? Mikä on haastavaa?  

2. Perustuen äskeiseen pohdintaasi – kuvaile taitoja, jotka ovat työsi kannalta 
erityisen tärkeitä. Mistä olet saanut nämä taidot?  koulutuksesta vai työn 
ohessa opittua? 

• Muistele jokin esimerkki, jossa työympäristössäsi tapahtui jokin 
muutos. Millainen muutos se oli? Mikä muuttui? Miten työskentelysi 
muuttui? 

• Millaisia taitoja teidän piti oppia äsken kertomassasi muutoksessa? 
Miten opitte uudet taidot? Olisiko ollut parempikin tapa tai mitä olisit 
vielä kaivannut? 

• Miten organisaatiossanne yleensä toimitaan, kun pitää oppia uusia 
taitoja työtä varten? 

3.      Kuvaile vapaasti, miten työpaikallasi puhutaan oppimisesta. 

• Miten eri yksiköiden edustajat puhuvat oppimisesta? Onko eroa? 
Onko selvästi jokin ryhmä joka puhuu enemmän oppimisesta kuin 
toiset? Puhutaanko yleensä oppimisesta (ja käydyistä 
koulutuksista?) 

 
  
TEEMA 2. Täydennyskoulutus 

1. Kuvaile vapaasti, miten oppiminen näkyy omassa työssäsi. 
2. Kuvaile vapaasti terveydenhuollon täydennyskoulutusta.  

• Millaisiin koulutuksiin olet osallistunut?  

• Kuinka usein olet osallistunut johonkin koulutukseen?  

• Millaisissa tilanteissa koulutukset on järjestetty? Onko se esimerkiksi 
ollut osana jotain uutta työpaikan käytäntöä, millaista käytäntöä? 
Voit kertoa esimerkkejä. 

2.      Millainen koulutus on mielestäsi toimivinta? Miksi? 

• Millaiseen koulutukseen osallistut mielelläsi? Millaiseen et? 

• Kerro koulutuksesta, joka sytytti ja oli hyvä! Miksi se oli hyvä? Mitä 
se antoi? 

• Kerro koulutuksesta, joka tuntui tarpeettomalta ja oli huonosti 
järjestetty. Miksi se ei ollut hyvä? 

• Millä tavoin koet, että opittu uusi tieto voi muuttua taidoksi ja osaksi 
työtä? Mikä siihen on paras keino? 

• Mikä saa sinut osallistumaan koulutukseen? Miksi osallistut? 

• Oletko osallistunut ylimääräiseen koulutukseen omalla ajalla? Miksi? 
Miksi et? Tarkoitan siis koulutusta, johon työantaja ei ole pyytänyt 
osallistumaan. 

• Perehdytkö työhösi liittyviin materiaaleihin vapaa-ajalla? Etsitkö 
esim. tutkimuksia ja luet niitä kotona? Mistä etsit? Miksi luet? 

3. Oletko itse ollut perehdyttäjänä/kouluttajana? Missä? Jos et, haluaisitko olla? 
Miksi (et)? 

4. Oletko ollut mukana jossain kehittämishankkeissa tai projekteissa? 



 

 76 

• Millaisessa? Miksi olet mukana? Kauanko olet ollut ja kauanko aiot 
jatkaa siinä?  

• Miten koet, että kehittämishankkeessa mukana olo on kehittänyt 
omaa ammattitaitoasi? Millainen vaikutus sillä on ollut siihen miten 
itse teet työtä? 

5. Miten organisaatiosi mielestäsi suhtautuu koulutuksiin?  

• Millaista tukea saat koulutuksen suorittamiseen? Kuka antaa tukea? 
Miten organisaatiossanne toimitaan, että henkilöstö pystyy 
ylipäätään kouluttautumaan? 

• Miten koulutuksiin osallistumista seurataan?  

• Onko koulutusmahdollisuudet organisaatiossa kaikille samat vai 
onko se yksikkökohtaista? 

• Millä tavalla koulutukseen osallistuneiden uutta osaamista 
hyödynnetään organisaatiossa? (jääkö omaksi iloksi, onko 
velvollisuus jakaa tietoa…) 

6. Millaisiin verkkokoulutuksiin olet osallistunut? 

• Kuvaile, millaista verkkokoulutuksen suorittaminen on. Mitä mieltä 
olet verkkokoulutuksista? 

• Millainen on hyvä verkkokoulutus? 

• Millainen on huono verkkokoulutus? 

• Verkko- vai lähikoulutus mieluummin? 
7. Oletko itse ollut mukana jossakin organisaation kehitysprojektissa tai 

työryhmässä? Millainen se oli?  

• Miten koet, että kehittämistoimintaan osallistuminen vaikutti omaan 
ammattitaitoosi? Millaisia eväitä sait oman ammattitaitosi 
kehittämiseen? 

  
TEEMA 3. Koronatilanne ja kouluttautuminen 

1. Millaisia muutoksia työhösi koronapandemia on aiheuttanut? 
2. Kuvaile, miten koronatilanne on vaikuttanut suhtautumiseesi koulutuksiin. 

• Millaisia koulutuksia olet käynyt koronatilanteen ollessa käynnissä 
(eli maaliskuusta tähän päivään asti) 

• Millaisia koulutuksia organisaatiossanne on järjestetty liittyen 
koronaan? (Jos ei ole järjestetty mitään, millä sitä perusteltiin?) 

• (Jos on peruttu, niin oletko osallistunut lisäkoulutuksiin työajan 
ulkopuolella? Miksi? Miksi et?) 

3. Kuvaile, millaiset koulutukset ovat olleet toimivia koronatilanteessa. Miksi? 

• Millaisia koulutuksia olisit toivonut, että teille olisi järjestetty? 

• Millainen koronaan liittyvä koulutus olisi käytännön työn kannalta 
parasta – Miten opituista uusista asioista saa eniten hyötyä 
käytännön työssä? 
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