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KIITOKSET 
 
 

Kiitän kaikkia tietä, jotka kuljitte kanssani tämän tutkimusprosessin ajan. 
Erityiskiitokset ansaitsevat haastatteluihin osallistuneet työterveyshuollon 
asiantuntijat ja terveydenhoitajat, jotka annoitte arvokkaat ajatuksenne ja 
kokemuksenne käyttööni. 

 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tukenut ja mahdollistanut opintojen 
etenemisen sekä intensiivisen paneutumisen tutkimuksen tekemiseen. Lähimmät 
esimieheni sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Leena Niemi ja varajohtaja 
Helena Koskinen sekä entinen terveysalan yksikön rehtori Kaija Manninen ovat 
kannustaneet ja rohkaisseet minua eteenpäin. Kiitos siitä.  

 
Väitöskirjatyön ohjauksesta on vastannut professori Pekka Ruohotie. Hänelle 
osoitan lämpimät kiitokseni. Ohjauskeskusteluissa olen kokenut luottamusta ja 
uskoa siihen, että tämä tutkimus on tekemisen arvoinen ja se toteutuu. 
Tutkimuksen tuotoksena syntyneen mallin menetelmällinen tarkastelu erilaisten 
teorioiden kautta antoi minulle uutta ajattelemista kehittäen ja kyseenalaistaen  
ammatillista osaamistani. Ohjaus ja rohkaisu itsenäiseen työskentelyyn veivät 
tutkimustani eteenpäin ja mahdollistivat oman oppimiseni. 

 
Esitarkastajilleni professori Päivi Åstedt-Kurjelle ja dosentti Marja-Leena 
Stenströmille osoitan lämpimät kiitokset asiantuntevasta ja rakentavasta 
palautteestanne. Palautteenne on edistänyt kasvuani ja kehittymistäni tutkijana 
sekä antanut uusia näkökulmia ajatteluuni. 

 
Kiitokset lääkintöneuvos Matti E. Lambergille, joka sai minut vakuuttuneeksi 
tutkimuksen aiheen tarpeellisuudesta. KL Pentti Ruohotietä haluan kiittää 
huolellisesta ja paneutuvasta kielentarkastuksesta. FM Tiina Vahvaselälle 
kiitokset englanninkielisen tiivistelmän kirjoittamisen avusta. Kollegani, 
yliopettajat Asta Heikkilä ja Merja Finne ansaitsevat myös kiitokseni. Merja 
kannusti minua alkuun. Asta pohti kanssani kategorioita, otsikoita ja 
menetelmällisiä asioita aina loppumetreille asti. Kiitokset ansaitsevat myös 
työpaikkani ATK-asiantuntijat, ja informaatikot, jotka auttoivat pulmallisissa 
tilanteissa. Lisäksi haluan kiittää kaikkia kollegoitani ja muuta henkilökuntaa 
avusta ja tuesta erilaisissa tilanteissa. 

 
Kiitän Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastoa, Etelä-Pohjanmaan 
liittoa, Työsuojelurahastoa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä, Etelä-
Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseuraa, Seinäjoen ammattikorkeakoulua ja 
Suomen Terveydenhoitajaliittoa saamistani apurahoista ja tuesta. Osoitan 
kiitokseni myös Sosiaali- ja terveysministeriölle yhteistyöstä, joka auttoi 
aineistojen hankinnassa ja haastattelujen tekemisessä.  
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Sydämelliset kiitokset läheisilleni, sisarilleni, Liisalle ja Paavolle sekä 
ystävilleni, jotka olette seuranneet työni etenemistä. Vanhempani ovat 
arvostaneet opiskeluani ja kannustaneet minua eteenpäin. Isäni on 
kasvatusperiaatteillaan valanut minuun uskon ja luottamuksen siihen, että 
yrittämällä eteenpäin selviää vaikeistakin tilanteista. Asioilla on tapana järjestyä. 
Äitini ei saanut nähdä tätä päivää, mutta tiedän hänen olleen varma, että tämä 
päivä koittaa. Uskon hänen iloinneen siitä jo etukäteen.  
 
Rakkaimmat kiitokset perheelleni, Karille ja Jussille siitä, että olette pitäneet 
minut mukana arjessa. Poikaani Jussia haluan kiittää kärsivällisyydestä. Hänellä 
on elämänsä mittainen kokemus siitä, millaista on elää elinikäisesti opiskelevan 
äidin kanssa. Toivon, että siitä on jäänyt jotain kipinää omaan elämääsi. 
Erityisesti haluan kiittää aviopuolisoani Karia, jonka rakkaus, tuki ja kannustus 
opintojen alusta asti on ollut minulle erityisen tärkeää. Hän on jaksanut 
kärsivällisesti kuunnella ja jakaa yhä uudelleen ja uudelleen tutkimuksen vaiheita 
kanssani. Karin ”varakankaassa” oli joustavuutta, eikä hän tarvinnut seinälle 
naulaamaansa ”varapärettä”   ainakaan tämän projektin aikana.   

 
 
Tämä projekti on nyt päättynyt ja jätän työni teille. 

 
Alavudella 26.10.2005 
Eija Kyrönlahti  
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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen päämääränä oli rakentaa malli työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan ammattikorkea-
koulutukseen.  Tavoitteena oli työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
terveydenhoitajakoulutusta kehittämällä. Tutkimuksessa haettiin vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: Millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee, ja miten terveydenhoitajien 
koulutuksessa voidaan kehittää työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista 
osaamista? 
 
Tutkimuksen näkökulma oli laadullinen. Aineisto koostui työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksojen kuvauksista (N=13) ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmista (N=8). Kirjalliset dokumentit saatiin 
keväällä 2002. Lisäksi aineistoa kerättiin haastattelemalla työterveyshuollon 
asiantuntijoita (N=8) ja työterveyshuollossa työskenteleviä terveydenhoitajia 
(N=13). Haastattelut tehtiin syksyllä 2002. Aineistot analysoitiin laadullisella 
sisällönanalyysillä. 
 
Tutkimustuloksista muodostettiin pää- ja alaluokat, jotka integroitiin 
asiantuntijan taitoprofiilin mukaiseen teoriaan. Tältä pohjalta rakennettiin mallin 
sisällöllinen näkökulma. Mallin menetelmällistä rakentamista jäsennettiin 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen liittyvän teoreettisen tiedon ja 
tutkimustuloksina muodostettujen pää- ja alaluokkien avulla.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksoihin 
ja työterveyshuollon erikostumisopintojen opetussuunnitelmiin on kirjattu 
erilaisia sisältöjä eri ammattikorkeakouluissa. Tutkimustulosten mukaan 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen 
koostuu  työterveyshuollon ammattispesifisestä tietotaidosta, terveydenhoitotyön 
yleisistä työelämävalmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksista. Terveydenhoitotyön 
periaatteisiin, työterveyshuollon perusteisiin ja työterveyshuoltoyksikön 
toiminnan kehittämiseen liittyvän tietotaidon lisäksi työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee yhteiskunnallisiin ja 
kansanterveydellisiin haasteisiin liittyvää tietotaitoa. Työikäiseen kohdistuvan 
tietotaidon lisäksi työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää 
työympäristön ja  -yhteisön merkitysten ymmärtämistä.  
 
Koulutuksen menetelmällinen näkökulma kohdistuu itsesäätelyvalmiuksien 
kehittämiseen ja ammatillisen kasvun tukemiseen. Kouluttaja huolehtii 
itsesäätelyvalmiuksia kehittävien toiminta- ja oppimisympäristöjen 
järjestämisestä. Tutkimustuloksissa korostuvat teorian ja käytännön 
integroituminen sekä ohjatun harjoittelun ja henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman merkitys. Tutkimustuloksina saadut sisällöt ja 
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itsesäätelyvalmiuksien kehittämistä edistävät menetelmät integroin lomakkeiksi, 
jotka jäsentävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista.  
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen tulee 
yhdenmukaistaa työterveyshuollon koulutus ja tehdä yhteistyötä muiden 
koulutusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi voidaan todeta, että koulutuksen aikana 
kehitetyt itsesäätelyvalmiudet  edistävät metakompetenssien kehittymistä. Tämä 
mahdollistaa työterveyshuollon terveydenhoitajan työssä selviytymisen ja 
jatkuviin työelämän muutoksiin vastaamisen sekä ammatillisen osaamisen 
kehittämisen jatkumona. Ammattikorkeakoulujen opettajat tarvitsevat 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseksi pedagogisia menetelmiä koskevaa  
koulutusta. 
 
 
Avainsanat: terveydenhoitaja, työterveyshuolto, ammatillinen osaaminen, 
ammatillinen kasvu, itsesäätelyvalmiudet. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the study was to create a model on the development of 
professional competences required in the occupational health service, to be used 
when educating public health nurses at the polytechnics. The study aimed at 
promoting the health and wellbeing of the working-aged adult population by 
developing the public health nurses’ education. Answers were sought to the 
following questions: What are the professional competences required of public 
health nurses working in the occupational health service, and how can these 
competences be promoted during the public health nurses’ education? 
 
The research approach in this study was qualitative. The data consisted of 
descriptions of courses on the public health nursing of working-aged adults 
(N=13) and  of curricula for the post-college/post-polytechnic specialization 
studies on occupational health (N=8). The written documents were obtained in 
the spring of 2002. Further material was collected by interviewing experts of 
occupational health services (N=8) and public health nurses working in the 
occupational health service (N=13). The interviews were conducted in the 
autumn of 2002. Both sets of material were subjected to qualitative content 
analysis. 
 
The material yielded main and sub-categories, which were integrated with a 
theory on the experti´s professional profile. This was the contents approach to 
the model. The method approach was achieved by processing theoretical 
knowledge of the self-regulation competence and the main and sub-categories 
produced as a result of this study. 
 
The results reveal some variation in the contents of the course descriptions and 
curricula as regards the adult population’s public health nursing and the post-
college/post-polytechnic occupational health studies in Finnish polytechnics. 
According to the results, the professional competences of public health nurses 
working in the occupational health service involve the know-how specific to the 
occupational health service, the general public health nursing competences 
required in working life and the self-regulation competence. The nurses are 
expected to possess know-how related to the principles of public health nursing, 
to the foundation of the occupational health service and to the development of 
their respective occupational health units. They also require know-how related to 
the current social and public health challenges. Finally, to be able to promote the 
health and wellbeing of their clients, the public health nurses need specific 
know-how related to the working-aged population and a sound understanding of 
the meanings attached to the working environments and communities. 
 
The method approach to the polytechnic education involves the promotion of the 
self-regulation competence and professional growth. The educators are 
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responsible for providing action and learning environments, which support the 
development of the self-regulation competence. The integration of theory and 
practice and the importance of guided practice and personal curricula are 
highlighted in the results. As a concrete result, the contents produced by this 
study and the methods promoting the self-regulation competence were integrated 
into paper forms, which will be useful when planning the students’ personal 
curricula. 
 
In way of conclusion it can be recommended that the Finnish polytechnics 
standardize their occupational health studies and increase collaboration with 
other educational institutions. Another conclusion is that the self-regulation 
competence gained during the polytechnic education will promote the 
development of meta-competences. This will enhance the public health nurses’ 
coping in their work in the occupational health service, help them to respond to 
the constant changes in the working life and enable them to continuously 
develop their professional competences. Finally, the teaching staff at the 
polytechnics should be offered training on the pedagogical methods designed to 
promote the students’ self-regulation competence. 
 
Keywords: Public health nurse, occupational health care, professional 
competences, professional growth, self-regulation competence 
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” Haluan oppia aina uutta, kunhan 
     kukaan ei tule minua opettamaan” 
   - Winston Churchill 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan tulee ottaa huomioon 
yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset seikat, jotka vaikuttavat työikäisen 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä elinympäristöön ja elinolosuhteisiin. Työelämän 
nopea muutos aiheuttaa työikäisille osaamispaineita, stressiä, kiirettä, uupumista 
ja mielenterveydellisiä ongelmia. Työikäinen väestö ikääntyy, vähenee ja 
hakeutuu ennenaikaisesti eläkkeelle. Terveydenhuollossa on paneuduttava 
ehkäisemään työikäisten elintapasairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, 
tuki- ja liikuntaelinsairauksia, diabetesta ja syöpäsairauksia, sekä kehitettävä 
näitä ehkäiseviä toimintatapoja ja menetelmiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2001a.) Työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee 
uudenlaista ammatillista osaamista, joka edellyttää työterveyshuollon toimintaan 
kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. On tarpeen miettiä, mikä on 
työterveyshuollon yhteiskunnallinen tehtävä ja missä määrin työterveyshuolto 
voi vastata haasteisiin unohtamatta perustehtävää, työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä vaikuttamalla erityisesti työoloihin. On myös syytä 
pohtia ammattikorkeakoulun merkitystä työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen mahdollistajana. 
 
Stevensin (1979) ja Mäkisalon (1998) mukaan työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen edellyttää työikäisen terveydenhoitotyön ja 
työterveyshuollon koulutuksen kehittämistä määrällisesti ja laadullisesti. 
Painopistealueiden tunteminen ja sisällyttäminen terveydenhoitotyön 
opintojaksoihin ja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin terveysalan 
ammattikorkeakouluissa mahdollistavat sen, että koulutuksen kautta saadaan 
valmiudet vastata työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haasteisiin. 
Oikarinen (2003) toteaa, että terveydenhuoltoalan henkilöstön ammatillisten 
valmiuksien kehittäminen on suuri tulevaisuuden haaste etenkin 
ammattikorkeakoululle. 
 
Jaroma (2000) toteaa, että ammattikorkeakoulut painottavat koulutuksessaan 
erilaisia alueita ja tällöin jokin osaamisen alue voi jäädä hyvin vähälle. Lisäksi 
tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen ja käytännön työssä olevien 
näkemykset opetussisällöistä ovat erilaisia. Opetusministeriön (2001) johdolla on 
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määritelty ammattikorkeakoulujen terveysalalta valmistuvien osaamiskuvaukset 
ja keskeisten opintojen vähimmäislaajuudet. Tällä on pyritty koulutuksen 
rakenteiden yhtenäistämiseen. Pohdittaessa sitä, voiko terveysalan 
ammattikorkeakoulutuksen avulla saada valmiudet vastata työikäisen laaja-
alaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, mielenkiinto on kohdistunut 
työterveyshuollon perustehtävään.Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutuksen 
aikana tarkastellaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä perimän, 
elintapojen, ympäristön ja palvelujen  näkökulmista. Työympäristön vaikutusta 
ei oteta riittävästi mukaan tarkasteluun. 
 
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä 
1474/2001 määrittelevät työterveyshuollon ammattihenkilöiksi laillistetut 
terveydenhoitajat ja lääkärit, jotka ovat saaneet perustutkintonsa jälkeen 
työterveyshuollollisen lisäkoulutuksen. Terveydenhoitajat voivat suorittaa 
työterveyshuollon  erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa tai seitsemän 
opintoviikon mittaiset opinnot Työterveyslaitoksella. Koulutus tulee hankkia 
viimeistään kahden vuoden kuluessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisen 
jälkeen. Tämä antaa terveydenhoitajalle oikeuden työskennellä 
työterveyshuollossa kahden vuoden ajan ilman varsinaista työterveyshuollollista 
lisäkoulutusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001d.)   

 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää ammatillista 
osaamista, tietotaitoa, joka tarkoittaa tietämistä, soveltamista ja kehittämistä. 
Työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 
terveydenhoitajan perustutkinto on suunniteltava sellaiseksi, että se antaa 
riittävät ammatillisen osaamisen perusteet työskennellä työterveyshuollossa 
ennen varsinaista työterveyshuollollista lisäkoulutusta. Työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot tulee suunnitella siten, että niissä otetaan huomioon 
perustutkinnossa suoritetut työikäisen terveydenhoitotyön opinnot. 
Erikoistumisopinnot edistävät ja mahdollistavat ammatillisen osaamisen 
kehittämisen. Työterveyshuollossa työskentelevältä terveydenhoitajalta 
vaaditaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, tietotaidon päivittämistä ja elinikäisen 
oppimisen merkityksen oivaltamista, jotta hän kykenisi vastaamaan työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haasteisiin. Säännöllisen 
täydennyskoulutuksen avulla terveydenhoitaja hankkii uutta tietotaitoa, joka 
mahdollistaa ammatillisen osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen. 
 
Oppimaan oppimisen taidon merkitys korostuu tiedon nopean kasvun ja 
ammattikuvien jatkuvan muutoksen myötä. Oppijan on otettava vastuu omasta 
oppimisestaan. Samalla korostuvat oppijan ammatillista kehittymistä edistävät 
itsesäätelyvalmiudet, jotka tarkoittavat yksilön oman toiminnan tietoista, 
kriittistä tarkastelua ja arviointia sekä osallistumista omaan oppimisprosessiin. 
(Ruohotie 2002a, 13; Liljander 2002, 108.)  Zimmerman esittää 
itsesäätelyvalmiuksien oppimisen seuraavan oppimissyklin avulla: motivaatio ja 
toimintaan suuntaaminen, toiminnan kontrolli ja itsereflektio (Ruohotie 2002a, 
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10). Terveydenhoitajan ammatillisen kasvun ja kehittymisen käynnistyminen 
koulutuksen aikana on tärkeää. Tämä mahdollistuu ammatillisen kasvun 
alueiden, ajattelun, suorituksen, itsereflektion ja persoonallisuuden kehittymisen, 
integroituessa transformaalisten oppimissyklien avulla. (Mentkowski & 
Associates 2000, 189−192; Ruohotie 2003, 69−71.)   

 
Työelämän muutoksessa mukana pysyminen edellyttää koulutuksen jatkuvaa 
tutkimusta ja kehittämistä. Terveydenhoitajien ammattikorkeakoulutuksen tulee 
mahdollistaa työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen jatkuva 
kehittäminen. Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen perustuminen työterveyshuollon ammattispesifiseen 
tietotaitoon, terveydenhoitotyön yleisiin työelämävalmiuksiin ja 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen mahdollistaa osallistumisen työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksen mallin kehittämiseksi 
kohdistan mielenkiintoni neljään terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen osallistuvaan tahoon, jotka ovat kouluttaja, oppija, 
työterveyshoitaja ja työikäinen. Kuvio 1 havainnollistaa mainittuja tahoja ja 
näiden välisiä suhteita. Tarkastelen kuvion taustalla olevaa Ellströmin jäsentelyn 
pohjalta laadittua kompetenssiluokitusta (Ruohotie 2002d, 16) tarkemmin 
luvussa 4 ja kuviossa 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1.  Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen                  
osaamisen kehittämiseen osallistuvat tahot. 
 
 
Tarkastelen työikäistä itsensä, työterveyshoitajan, kouluttajan ja oppijan 
haastajana. Tällä tarkoitan sitä, että työikäinen on vastuussa ja hänellä on oikeus 
päättää terveyttään ja hyvinvointiaan koskevista asioista. Kuitenkin hän odottaa 

 
TYÖIKÄINEN 
”haastaja” 

 
KOULUTTAJA
”mahdollistaja” 

 
OPPIJA 
”kehittyjä” 

TYÖTERVEYS-
HOITAJA 
”terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäjä” 
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työterveyshoitajalla olevan sellaista ammatillista osaamista, joka mahdollistaa 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Tämä taas edellyttää 
kouluttajan vastaavan haasteeseen suunnittelemalla ja toteuttamalla 
työterveyshuollollinen koulutus sellaisena, että se mahdollistaa 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämisen työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi, oppijan ammatillisen osaamisen käynnistämisen ja 
kehittämisen sekä työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen. Kouluttaja voi siten 
koulutusta toteuttaessaan vaikuttaa työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Ammattikorkeakoululaki (351/2003) määrittelee toiminnan 
ammattikorkeakouluissa, mutta niillä on mahdollisuus suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida koulutusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Yksittäinen kouluttaja 
toteuttaa koulutustaan omien käsitystensä mukaisesti. Terveydenhoitajan 
ammattikorkeakoulutusta käsitellessäni käytän käsitettä terveydenhoitaja-
tutkinto, koska terveydenhoitajien koulutus toteutuu nykyisin vain 
ammattikorkeakouluissa. 
 
Oppija-käsitteen valinnalla korostan koulutukseen osallistuvan omaa vastuullista 
toimintaa ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Käytän käsitettä opiskelija 
vain silloin, kun se on kirjoitettu koulutuksen virallisiin säädöksiin tai kun 
käytän haastateltavien kertomia suoria ilmaisuja. Oppija, kehittyjä, kehittää 
ammatillista osaamistaan vuorovaikutuksessa kouluttajan, työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan ja työikäisen kanssa viimeksi mainitun 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Työterveyshuollollisen koulutuksen suorittaneesta terveydenhoitajasta käytetään 
yleisesti käsitettä työterveyshoitaja, vaikka se ei ole virallinen tutkintonimike. 
Käytän työterveyshoitaja-käsitettä silloin, kun haluan korostaa, että 
mielenkiintoni kohteena on työterveyshuollon terveydenhoitaja. Hän tekee 
yhteistyötä kouluttajan kanssa kehittääkseen omaa ammatillista osaamistaan ja 
voidakseen osaltaan vaikuttaa oppijan koulutuksen toteuttamiseen. 
Työterveyshoitaja osallistuu oppijan ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjaajana yhteistyössä kouluttajan kanssa.  
 
Olen työskennellyt työterveyshoitajan tehtävissä kymmenen vuotta ja 
suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksoja 
sekä toiminut vastuulehtorina työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa yli kymmenen vuotta. 
Työterveyshoitajalta edellytetään laaja-alaista ammatillista osaamista sekä 
kansanterveydelliset ja yhteiskunnalliset tekijät huomioon ottavaa tietotaitoa 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Kokemukseni mukaan terveydenhoitajatutkinnon jälkeen työterveyshuollon 
erikoistumisopintoja suorittamaan tulleilla terveydenhoitajilla on ollut hyvin 
erilaista ammatillista osaamista työikäisen terveydenhoitotyöstä. Tämä on 
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edellyttänyt erikoistumisopintojen suunnittelua ja toteuttamista henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien mukaisesti. Koulutukset eivät ole rakentuneet jatkumoksi 
ja siten mahdollistaneet ammatillisen osaamisen kehittämistä toisiaan 
täydentävinä ja tukevina. Terveydenhoitajatutkinnon tulee antaa 
työterveyshuollollinen perusosaaminen. Sittemmin suoritettavien 
erikoistumisopintojen tehtävänä on kehittää edelleen ammatillista osaamista. 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä tietotaitoni ja 
kokemukseni näkyy tässä tutkimuksessa esiymmärryksenä, jota olen 
hyödyntänyt aineistoa kerätessäni ja analysoidessani sekä tuloksia 
tarkastellessani.  
 
Päämääräni on kehittää työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutukseen malli, joka 
mahdollistaa työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Koulutuksen 
mallia tarkastellessani käytän käsitettä ammattikorkeakoulu, jolla  osoitan, että 
kehitetty malli on suunniteltu ammattikorkeakouluun. Tämän esille tuominen on 
tärkeää, koska myös Työterveyslaitos järjestää työterveyshuollollista koulutusta 
terveydenhoitajille. Käsite kehittäminen tarkoittaa ammatillisen osaamisen 
mahdollistumista eri tahojen yhteistyönä. Koulutuksen mallia voi käyttää 
sellaisenaan tai soveltaen  ammattikorkeakoulussa suoritettavaan 
terveydenhoitajatutkintoon kuuluvan työikäisen terveydenhoitotyön opintojakson 
ja työterveyshuollon erikoistumisopintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. Lisäksi sitä voi hyödyntää työterveyshuoltoa koskevan  
täydennyskoulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa. Mallia voi soveltaa myös Työterveyslaitoksen 
järjestämään koulutukseen. Malli perustuu jatkuvaan  tietotaidon kehittämiseen 
työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon, terveydenhoitotyön yleisten 
työelämävalmiuksien, itsesäätelyvalmiuksien ja ammatillisen kasvun 
kehittämisen avulla.  

 
Mallin kehittämiseksi tarkastelen työikäisen terveyttä ja hyvinvointia sekä 
ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevaa tutkittua tietoa. Olen ottanut 
huomioon valtakunnalliset ohjeet ja suositukset. Näitä ovat seuraavat: Sosiaali- 
ja terveysministeriön Työterveys 2015 -työterveyshuollon kehittämislinjat 
(2004a), Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007 (2003), 
Hallitusohjelma (2003), Sosiaali- ja terveysministeriön 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma (2001a), Sosiaali- ja terveysministeriön 
strategiset linjaukset 2010 (2001b), Kansallinen terveysprojekti (2002c), 
Opetusministeriön osaamiskuvaukset 2001, työterveyshuoltolaki 1383/01 
(2001c) ja asetus 1474/01 (2001d). Tarkastelen terveydenhoitajan 
ammattikorkeakoulututkinnon kirjallisia dokumentteja, joita ovat työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksojen kuvaukset ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmat. Työterveyshuoltoyksiköissä 
työskentelevien terveydenhoitajien, työterveyshuollon asiantuntijoiden ja 
ammattijärjestöjen edustajien haastatteluja analysoimalla kuvaan, millaista 
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ammatillista osaamista työelämä odottaa työterveyshuollossa toimivalta  
terveydenhoitajalta. Haastattelemani työterveyshuollon asiantuntijat ovat 
sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen työntekijöitä sekä Suomen 
Työterveyshoitajaliiton nimeämiä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet 
työterveyshuollon toiminnan ja koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja 
kehittämiseen. 
 

1.2 Tutkimustehtävien muodostaminen ja raportin 
rakenne 

 
Tutkimus käynnistyi vuonna 2002, jolloin työterveyshuoltolaki ja asetus 
uusittiin. Niissä määritellään työterveyshuollossa työskentelevien 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutukselliset pätevyysvaatimukset. 
Työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat terveydenhoitajat ja lääkärit. 
Asiantuntijoita ovat muun muassa fysioterapeutit, psykologit ja optikot. 
Terveydenhoitajalta vaaditaan työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
suorittamista ammattikorkeakoulussa tai Työterveyslaitoksen järjestämän 
seitsemän opintoviikon mittaisen koulutuksen suorittamista kahden vuoden 
kuluessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisen jälkeen. Terveydenhoitaja voi 
siten työskennellä työterveyshuollossa terveydenhoitajatutkinnon suorittamisen 
jälkeen ilman työterveyshuollon ammattispesifistä osaamista. 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan edellytetään osallistuvan 
säännöllisesti täydennyskoulutukseen.  
 
Jaroman (2000) ja Räisäsen (2002) tutkimukset osoittavat, että  eri 
ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot eroavat toisistaan. Olin havainnut 
tämän myös opettaessani työterveyshuollon erikoistumisopintojen opiskelijoita, 
jotka hakeutuivat koulutukseen eri ammattikorkeakouluissa suoritetun 
terveydenhoitajatutkinnon jälkeen. Tämä tuli esiin myös Suomen 
Työterveyshoitajaliiton  tekemässä kartoituksessa (2002), jonka mukaan 
työikäisen terveydenhoitotyön opintojen toteutukset vaihtelivat eri 
ammattikorkeakouluissa. Edellä kuvaamani asiat yhdessä tiedon jatkuvan 
uusiutumisen ja työelämän nopean muutoksen kanssa vakuuttivat minut siitä, 
että tämän tutkimuksen tekeminen on tarpeellista ja perusteltua. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
johon terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutus voi luoda valmiuksia. 
Mielenkiintoni kohdistuu työterveyshuollon terveydenhoitajien ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa terveydenhoitajatutkinnon ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen osalta. Tavoitteen saavuttamiseksi 
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asetin päämääräksi kehittää mallin, joka jäsentää työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämistä sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti.  
 
 
 
 
Tavoitteena on  
 
 
 
 
Päämääränä on 

 
 
 
 
 
Päämäärän saavuttamiseksi hain vastauksia seuraaviin neljään 
tutkimustehtävään, jotka olen muotoillut seuraaviksi kysymyksiksi: 

 
1. Millaisia oppisisältöjä on kirjattu terveydenhoitajien 
opetussuunnitelmiin koskien työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojaksoa ja työterveyshuollon erikoistumisopintoja? 
2. Millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee asiantuntijoiden mielestä? 
3. Millaista ammatillista osaamista työterveyshuollon 
terveydenhoitaja tarvitsee siellä työskentelevien  terveydenhoitajien 
mielestä? 
4. Miten terveydenhoitajien koulutuksessa voidaan kehittää 
työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista? 

 
 
Tutkimusraportti etenee pääluvussa 2 perustelemieni menetelmällisten valintojen 
ja tutkimuksen toteutuksen kuvaamisen jälkeen tutkimustehtävien mukaisesti. 
Aineiston, joka koostuu kirjallisista dokumenteista ja teemahaastatteluista, olen 
tutkinut sisällönanalyysin menetelmää käyttäen. Lukujen alussa tarkastelen 
käsitteitä ja aikaisempaa tutkimustietoa. Tämän jälkeen kuvaan 
tutkimusaineistosta muodostamani pää- ja alaluokat sekä esittelen kustakin 
pääluokasta yhteenvedon. Tutkimuksen raportoinnissa pyrin teorian ja empirian 
vuoropuheluun. Tuon teoreettisen tiedon rinnalle aineistosta nousevia käsityksiä, 
joita tarkastelen ja tulkitsen ymmärrykseni mukaan. Eskolan ja Suorannan (1998, 
83-84, 138, 143) mukaan aineiston analyysi ja tulkinta voivat kytkeytyä 
enemmän tai vähemmän yhteen. Tällöin empiirisiä havaintoja tulkitaan 
teoreettisten ideoiden avulla, jolloin teorian ja empirian yhteys näkyy myös 
raportoinnissa.  

TYÖIKÄISEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN KEHITTÄMÄLLÄ 
TERVEYDENHOITAJAKOULUTUSTA. 

RAKENTAA MALLI TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 
TARVITTAVAN  AMMATILLISEN OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEKSI TERVEYDENHOITAJAN 
AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESSA. 
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Pääluvussa 3 tarkastelen työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
työterveyshuollossa kolmen alaluvun kautta selvittääkseni, mihin kontekstiin 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittäminen kohdistuu. 
Ensimmäisessä alaluvussa (3.1)  esittelen terveydenhoitajatutkintoon johtavaa ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintoihin liittyvää ammattikorkeakoulussa 
tapahtuvaa koulutusta (tutkimustehtävä 1). Samassa alaluvussa tuon julki 
työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksojen ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmien analysoinnilla saadut tulokset. 
Alaluvut 3.2 ja 3.3 liittyvät tutkimustehtäviin 2 ja 3. Edellisessä alaluvussa 
selvitän työterveyshuollon toiminnan peruslähtökohtia, jälkimmäisessä 
työterveyshuollon toimintoja, joilla pyritään edistämään työikäisen terveyttä ja 
hyvinvointia. Tarkastelen myös näihin vaikuttavia kansanterveydellisiä ja 
yhteiskunnallisia haasteita sekä työympäristön ja työyhteisön merkityksiä. 
Molemmissa alaluvuissa esittelen työterveyshuollon asiantuntijoiden  ja 
työterveyshoitajien haastatteluista muodostamiani ala- ja pääluokkia ja niihin 
liittyviä pohdintoja. 
 
Pääluvussa 4 keskityn ammatillisen osaamisen kehittämisen tarkasteluun. 
Tarkastelen kompetenssia, jolla tarkoitan yksilön valmiuksia, ammatillista 
osaamista, selviytyä työelämässä. Samassa luvussa käsittelen myös 
kvalifikaation käsitettä ja sen suhdetta kompetenssiin ja ammatilliseen 
osaamiseen. Alaluvussa 4.3 selvitän asiantuntijan taitoprofiilia (Ruohotie 2002b, 
11), joka koostuu ammattispesifisestä tietotaidosta, terveydenhoitotyön yleisistä 
työelämävalmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksien kehittämisestä. Kuvaan näitä 
asioita esittämällä tutkimustuloksia. Alaluvussa 4.4 korostan ammatillisen 
kasvun merkitystä terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. 
Pääluvussa 5 esittelen ammatillisen osaamisen kehittämisen mallin. Mallissa 
integroin ja reflektoin teoreettista tietoa ja aineistosta analysoimiani pää- ja 
alaluokkia. Alaluvuissa 5.1 ja 5.2 tarkastelen mallin perusteina olleita 
sisällöllisiä ja menetelmällisiä seikkoja. Pääluvussa 6 arvioin 
tutkimusmenetelmän pätevyyttä sekä tulosten luotettavuutta ja eettisyyttä. 
Alaluvussa 6.3 tarkastelen mallin sisältöjen ja menetelmien merkitystä 
ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Lopuksi esitän tutkimusta koskevat 
johtopäätökset ja pohdin jatkotutkimusten aiheita. Kuvio 2 kuvaa 
tutkimusraportin etenemistä tutkimustehtävien ja lukujen mukaisesti. 
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Kuvio 2. Tutkimusraportin eteneminen tutkimustehtävien ja lukujen mukaisesti. 

TYÖIKÄINEN 
”haastaja” 
- tutkimustehtävät 2 ja 3 
- alaluku 3.3 
- työterveys- 

huollon toiminta   
   

KOULUTTAJA 
”mahdollistaja” 
- tutkimustehtävä 1 
- alaluku 3.1 
- terveydenhoitajan 
      koulutus 
- työterveyshuollollinen 

koulutus   

OPPIJA 
”kehittyjä” 
- tutkimustehtävä 4 
- luku 4 
- asiantuntijan taito- 
      profiili 
- itsesäätelyvalmiudet 
- ammatillinen kasvu 

TYÖTERVEYS-  
HOITAJA 
”terveyden ja  
hyvinvoinnin edistäjä” 
- tutkimustehtävät 2 ja 3 
- alaluku 3.2 
- työterveyshuollon    

peruslähtökohdat 
 

Malli työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen  
osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan  
ammattikorkeakoulutuksessa 
-    luvut 5 ja 6 
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2  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

2.1 Tutkimuksen menetelmälliset valinnat 

 
Kyseessä on kvalitatiiviseen menetelmään perustuva tutkimus, jonka kohteena 
on ihminen ja ihmisen maailma. Tätä maailmaa voidaan tarkastella Varron 
(1992a, 23) mukaan elämismaailmana. Mielenkiinnon kohteena on tuolloin 
ihminen ja hänen elämänsä suhteessa yksilöön, yhteisöön, yhteiskuntaan, 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja arvotodellisuuteen. Pyrkimyksenä on tutkia 
elämismaailmaa ihmisten omasta näkökulmasta kuvaamalla heidän 
kokemusmaailmansa ja ymmärtämällä heidän asioille antamiaan merkityksiä. 
(Chinn & Peggy 1986, 28−29; Rauhala 1993, 69−70, 72; Polit & Hugler 1993, 
327; Morse 1993, 26; Åstedt-Kurki 1994, 2−3; Perttula 1995, 27; Steubert & 
Carpenter 1995, 30−31).  

 
Mallin kehittämiseksi kuvaan työterveyshuollon terveydenhoitajien ja 
työterveyshuollon asiantuntijoiden käsityksiä siitä, millaista ammatillista 
osaamista työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee 
voidakseen edistää työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Ihmisten kokemusten 
merkitys näkyy siinä, miten he kokevat ilmiön, johon he ovat suhteessa. Tässä 
tutkimuksessa on kyse työikäisen terveydestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. 
Åstedt-Kurki ja Nieminen (1998) määrittelevät laadullisen tutkimuksen 
peruskäsitteiksi kuvauksen, kokemuksen, intentionaalisuuden ja 
esiymmärryksen. Näen työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen intentionaaliseksi toiminnaksi, jolla on tietty tarkoite ja 
joka pyritään saavuttamaan toiminnan kautta. 
 
Tutkijan tehtävänä on paljastaa tutkimuskohteen ontologinen perusta ja laatu. 
Tutkittavan ilmiön perusluonteen ja käytettävien metodien on oltava 
yhteensopivat, koska erilaiset tutkimusmenetelmät antavat erilaista tietoa  
kohteesta. Ontologia määrittelee epistemologian, joka puolestaan edellyttää 
tiettyjä metodologisia valintoja. (Varto 1992a, 30−31, 36; Morse 1993, 14; 
Åstedt-Kurki 1994, 3; 1992, 16;  Steubert & Carpenter 1995, 10−12; Åstedt-
Kurki & Nieminen 1998, 153; Järvinen & Järvinen 2000, 203; Blaxter, Hughes 
& Tight 2001, 59, 65.) 
 
Näen ihmisen subjektina, joka muodostaa käsityksensä ympäröivästä maailmasta 
ja elämästä kokemustensa ja arvojensa mukaisesti. Hän on vapaa, vastuullinen, 
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kokemustensa kautta merkityksiä luova, tunteva, tahtova, ajatteleva ja 
kielellisesti itseään ilmaiseva. Hän on jatkuvassa suhteessa ympäristöönsä. 
Tällaista ihmiskuvaa vasten on perusteltua käyttää laadullista menetelmää. (vrt. 
Chinn & Peggy 1986, 30; Åstedt-Kurki 1994, 4; Åstedt-Kurki & Nieminen 1998, 
154.) Ihminen on kokonaisuus, joka todentuu situationaalisena, tajunnallisena ja 
kehollisena. Situationaalisesti tarkasteltuna ihminen on aina vuorovaikutuksessa 
erilaisten tilanteiden kanssa, kuten yhteiskunta, työ, perhe ja vapaa-aika. Ihminen 
on tajunnallinen, hän on ajatteleva, vastuullinen ja vapaa valitsemaan elämässään 
itselleen tärkeitä asioita. Kehollisuus näyttäytyy muun muassa ihmisen 
kokemuksena omasta terveydestä ja toimintakyvystä. (Rauhala 1993, 69.) 
 
Ihmistä ja ihmisen maailmaa voidaan tarkastella elämismaailmana, merkitysten 
kokonaisuutena (Varto 1992a, 23). Nämä merkitykset ilmenevät ihmisen 
toimina, pyrkimyksinä, intentioina ja motiiveina. Lisäksi merkitykset näkyvät  
päämäärien asettamisina, suunnitelmina, asenteina, kielikuvina, hallinnollisina 
rakenteina, yhteisöjen toimina ja päämäärinä sekä muina ihmisestä lähtöisin 
olevina ja ihmiseen päätyvinä tapahtumina. (Valle & King 1978, 7; Omery 1983, 
48; Varto 1992a, 24; Polit & Hugler 1993, 325.) Mikään elämismaailman 
ilmiöistä ei ole riippumaton ihmisestä, sillä merkitykset voivat syntyä vain 
ihmisten kautta. Laadullisessa tutkimuksessa etsitään tutkittavasta ilmiöstä 
erilaisia merkityksiä ja niiden välisiä suhteita, merkityskokonaisuuksia. 
Merkityssuhde laadullisen tutkimuksen mielessä tarkoittaa sitä, että koettu 
mielellinen sisältö asettuu suhteeseen maailman tai jonkin sen osan kanssa siten, 
että maailma tai sen osa merkitsee ihmiselle sitä, mitä hän kuvaa. (Varto 1992a, 
24, 56; Niikko 2003, 16−17.)  
 
Tässä tutkimuksessa analysoimani kirjalliset dokumentit ovat lehtoreiden ja/tai 
työryhmien laatimia työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksojen kuvauksia ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmia, joissa näkyvät 
niiden laatijoiden tärkeinä pitämät asiat. Haastattelemani työterveyshuollon 
asiantuntijat ja terveydenhoitajat kertoivat  käsityksiään työterveyshuollossa 
tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Haastateltavien käsitykset, joilla tarkoitan haastateltavien 
kokemuksia ja ajatuksia kysytystä ilmiöstä, ovat sellaisenaan tosia. 
Työterveyshuoltoa koskevat lait ja ohjeet määrittelevät koulutuksen sisältöjä, 
mutta lisäksi ammattikorkeakouluilla on vapaus tehdä valintansa siitä, mitä ja 
miten ne pyrkivät edistämään ammatillisen osaamisen kehittämistä koulutuksen 
aikana.  
 
Laadullisen tutkimuksen peruskäsitteisiin kuuluu ajatus reduktiosta ja sen 
mahdollisuudesta. Husserlin ajattelun mukaan on tärkeää  ennakkotiedon 
poistaminen, reduktio, jolloin jäljelle jäävät vain ilmiöt ja niiden väliset suhteet. 
(Perttula 1995, 9−10; Husserl 1995, 15−16, 21−22; Järvinen & Järvinen 2000, 
207.) Chinn ja Peggy (1986), Oiler (1986), Omery (1983) ja Jasper (1994b) 
tuovat esiin pyrkimyksen lähestyä ilmiötä ilman etukäteisodotuksia tai 
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kategorioita käyttämällä jonkin muotoista sulkeistamista ja tutkimalla 
kokemusten tarkoitusta sellaisena, kuin tutkittava sen kokee.  

 
Heideggerin mukaan kokemus näkyy esiymmärryksenä, joka on tietämisen 
esirakenne. Siinä yhdistyvät kokemus ja teoreettinen tieto. (Rauhala 1993, 90.) 
Kvalen (1983) mukaan Merleau-Ponty on sitä mieltä, ettei ole mahdollista päästä 
totaaliseen reduktioon, vaan tutkijan tulee tunnistaa ja tuoda esiymmärryksensä 
selvästi julki. Lukijalle jää silloin mahdollisuus olla eri mieltä tutkijan kanssa 
(Mitchell & Cody 1994, 176; Järvinen & Järvinen 2000, 206). Tämän vuoksi  
tutkijan omien lähtökohtien esiin tuominen ja tehtyjen valintojen perustelu on 
välttämätöntä (Chinn & Peggy 1986, 30; Nieminen & Åstedt-Kurki 1993, 197; 
Jasper 1994a, 311). Tarvitsen esiymmärrykseni, kokemukseni ja tietoni 
ymmärtääkseni tutkittavaa ilmiötä ja kyetäkseni haastattelemaan ja analysoimaan 
tutkimuksen aineistoa sekä ymmärtämään reflektoiden tutkittavaa ilmiötä.  
Åstedt-Kurjen (1994, 4) mukaan tutkijan on mahdollista ymmärtää yksilöllisiä 
arvostuksia, kokemuksia sekä asioiden merkityksiä käsitejärjestelmien ja 
ajattelun kautta  tulkitessaan tutkimuksen kohdetta esiymmärryksensä, 
kokemuksensa ja persoonallisuutensa avulla. 

 
Laadullinen tutkimus tähtää ilmiön kuvailemiseen ja induktiiviseen 
tutkimustoimintaan. Pyrkimyksenä on ilmiön  selittäminen, ymmärtäminen ja 
ehkä myös ennakoiminen. Ontologisen ratkaisun vuoksi tulokseksi ei voi tulla 
määrällisiä piirteitä. Tavoitteena ei ole yleistäminen eikä lakien tuottaminen. 
(Varto 1992a, 30−31, 36; Steubert & Carpenter 1995, 10−12; Blaxter ym. 2001, 
65.)  Laadullisessa tutkimuksessa teoria voi olla muodoltaan teesi, maksiimi, 
ohje tai yleinen kuvaus niistä laaduista tai laatujen rakentumisista, joita 
tutkimuskohteena tematisoidaan (Varto 1992a, 102; Blaxter ym. 2001, 65). 
Kiinnostukseni kohdistuu työterveyshuollossa tarvittavaan ammatillista 
osaamista koskevien erilaisten kokemusten kuvaamiseen, jonka avulla pyrin 
saavuttamaan päämäärän. 

 
Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysi voi edetä myös teorialähtöisesti, 
jolloin luokat voidaan nimetä jo olemassa olevien teoreettisten käsitteiden avulla. 
Pyrkimyksenä on ilmiön monipuolinen tarkastelu ja sellaisen teoreettisen 
näkökulman kehittäminen, johon luokiteltu aineisto voidaan sijoittaa. (Hirsjärvi 
& Hurme 2001, 150; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 32.)  Järvisen ja 
Järvisen (2000, 16) mukaan teorian puuttuminen voi johtaa siihen, että tietoja 
kerätään summittaisesti kiinnostuksen kohteena olevasta aihepiiristä. 
Sisällönanalyysiä voidaan jatkaa myös kvantitifioimalla aineistossa esiintyvät 
ilmaisut (Hirsjärvi & Hurme 2001, 172; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 
34).  
 
Etsin aluksi induktiivisesti aineistossa esiintyviä tärkeitä ilmaisuja, joiden 
esiintymisen säännönmukaisuutta hain myös kvantifioimalla ne. Alaluokkien ja 
pääluokkien muodostamisen jälkeen etenin teorialähtöisesti, deduktiivisesti. 
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Asiantuntijan ammattitaitoprofiili (Ruohotie 2002b) osoittautui viitekehykseksi, 
johon muodostamani ala- ja pääluokat oli sijoitettavissa. Tämä mahdollisti sen, 
että tutkimuksen tulokseksi eivät jääneet ainoastaan aineistolähtöiset luokat, vaan 
mallin kehittämiseksi löytyi uusi näkökulma, ammatillisen osaamisen 
kehittäminen itsesäätelyvalmiuksien avulla. Tämän jälkeen reflektoin tuloksia 
ammatillisen kasvun ja tranformatiivisten oppimissyklien (Mentkowski & 
Associates 2000, 192−193) viitekehyksestä. Abduktion kautta jäsensin 
koulutuksen mallin, joka koostuu sisällöllisistä ja menetelmällisistä asioista. 

 

2.2 Tutkimuksen eteneminen  

 
Tutkimusta edelsi vuoden 2002 alussa yhdessä Suomen Työterveyshoitajaliiton 
kanssa tehty kysely, jossa selvitettiin terveysalan ammattikorkeakoulujen   
työterveyshuoltoon liittyvien työikäisten terveydenhoitotyön opintojen sisältöjä 
ja toteutusta terveydenhoitajatutkinnossa. Kysely ei koskenut työterveyshuollon 
erikoistumisopintoja. Tulokset osoittivat, että työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojen sisällöt vaihtelivat ammattikorkeakouluittain. Tämä tuki tutkimukseni 
tarpeellisuutta.  

 
Toukokuussa 2002 pyysin kaikilta terveysalan ammattikorkeakouluilta kirjalliset 
dokumentit koskien terveydenhoitajatutkintoon liittyviä työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksoja ja työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmia. Analysoin kirjalliset dokumentit sisällönanalyysin 
menetelmällä. Muodostamiani sisältöteemoja hyödyntäen laadin 
teemahaastattelurungon (liite 1) työterveyshuollon asiantuntijoiden ja 
työterveyshuollossa työskentelevien terveydenhoitajien haastattelemiseksi. 
Analysoin haastattelut sisällönanalyysin menetelmällä ja muodostin ala- ja  
pääluokat. Tämän jälkeen tutkin luokkia teoreettisesti päämääränä kehittää malli 
terveydenhoitajien ammattikorkeakoulutukseen koskien työterveyshuollossa 
tarvittavaa ammatillista osaamista ja sen kehittämistä. Kuvio 3  kuvaa 
tutkimuksen etenemistä. 
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Tulokset ja 
teoria     

   
 
Teema- 
haastattelu 

 
  
 
Teema- 
haastattelu  

 
 
    
 
Kirjalliset                           
dokumentit 
 
      
      

Kuvio 3. Tutkimuksen eteneminen.    
 

2.3  Tutkimusaineiston keruu 

 
Tarkastelen työterveyshuollossa työskentelevien terveydenhoitajien ammatillista 
osaamista ja kehittämistä työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
virallisten pätevyysvaatimusten, työn edellyttämän pätevyyden ja 
ammattijärjestöjen sekä asiantuntijoiden näkökulmista soveltaen Ellströmin 
(2002) ammatillisen kompetenssin jäsentelyä, jota kuvio 4 havainnollistaa.  
Kuvion kohtien A ja C mukaisesti keräsin aineiston kouluttajilta ja 
työterveyshuollon asiantuntijoilta sekä kohdan B mukaisesti työterveyshoitajilta. 
Kohdat D ja E kuvaavat oppijan näkökulmaa. Ammatilliseen kompetenssiin 
liittyviä asioita tarkastelen tarkemmin luvussa 4. 

 

Malli työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan 
ammattikorkeakoulutuksessa 

Tulosten ja teorian reflektiivinen tarkastelu 

Työterveyshuollon terveydenhoitajien käsitykset 
työterveyshuollossa tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta 

 

Työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksot ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmat 

Työterveyshuollon asiantuntijoiden käsitykset 
työterveyshuollossa tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta 
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Kuvio 4. Ammatillisen kompetenssin määritelmiä Ellströmin jäsentelyn pohjalta 
(Ruohotie 2002d, 16).  

 
 
Erilaisia tiedonkeruumenetelmiä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisina, 
rinnakkain tai eri tavoin yhdistettyinä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien 
mukaan. Chinnin ja Peggyn (1986, 58), Silvermanin (1993, 157) sekä Hirsjärven 
ja Hurmeen (2001, 38−39) mukaan triangulaation käyttö lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Triangulaatio tarkoittaa erilaisten aineistojen ja menetelmien 
käyttöä samassa tutkimuksessa.  Laadullisen tutkimuksen aineiston keruun 
menetelmiä ovat haastattelut ja erilaiset kirjalliset dokumentit. (Jasper 1994a, 
311; Åstedt-Kurki & Nieminen 1998, 155−156; Järvinen & Järvinen 2000, 153; 
Hirsjärvi & Hurme 2001, 11.) Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu kirjallisista 
dokumenteista, joita ovat työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksot ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmat sekä 
työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työterveyshuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien haastattelut.  
 

A. Ammatillinen kompetenssi 
työmarkkinoiden, ammatti- 
järjestöjen jne. ilmaisemina 
kelpoisuus- ja ammattitaito- 
vaatimuksina 

 

C. Ammatillinen kompetenssi 
opetussuunnitelmien, 
tutkintovaatimusten ja 
todistusten ilmaisemana 
pätevyytenä ja jatko-
opintovalmiutena 

E. Ammatillinen kompetenssi, 
jota yksilö voi työssään 
hyödyntää ja kehittää 

B. Ammatillinen kompetenssi 
niinä työpaikan vaatimuksina, 
joita työn menestyksellinen 
suorittaminen edellyttää 

D. Ammatillinen kompetenssi 
yksilön todellisena, 
potentiaalisena pätevyytenä 
(yksilöllinen kapasiteetti) 
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Kirjalliset dokumentit 

 
 
Ensimmäisen tutkimustehtävän osalta hain vastausta siihen, millaisia  
oppisisältöjä oli kirjattu terveysalan ammattikorkeakoulujen laatimiin 
terveydenhoitajien opetussuunnitelmiin koskien työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojaksoa ja työterveyshuollon erikoistumisopintoja. Keväällä 2002 pyysin 
puhelimitse kaikilta terveysalan ammattikorkeakouluilta kyseiset kirjalliset 
dokumentit. Soittaessani kerroin tutkimuksen tavoitteen, päämäärän ja sen, etten 
vertaa opintojaksoja ja opetussuunnitelmia ammattikorkeakoulujen kesken, vaan 
tarkastelen niihin kirjattuja sisältöjä. Syksyllä 2002 pyysin uudelleen kirjallisia 
dokumentteja niistä ammattikorkeakouluista, joista en ollut niitä vielä saanut. 
Sain yhteensä 13 työikäisen terveydenhoitotyön opintojakson kuvausta ja 
kahdeksan työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmaa. 
Kaikkiaan 23 ammattikorkeakoulussa järjestettiin tuolloin terveydenhoitaja-
tutkintoon johtavaa koulutusta ja kahdeksassa ammattikorkeakoulussa 
toteutettiin työterveyshuollon erikoistumisopintoja. 

 
Monesta ammattikorkeakoulusta kerrottiin, että opetussuunnitelmia oltiin 
parhaillaan tarkistamassa ja uusimassa. Terveydenhoitajatutkintoa oli juuri 
pidennetty 20 opintoviikkoa. Tämä edellytti opetussuunnitelmien uudistamista. 
Pyysin kuitenkin lähettämään sen opintojakson kuvauksen ja 
opetussuunnitelman, jotka olivat sillä hetkellä käytössä kyseisissä 
ammattikorkeakouluissa. Jatkuva työelämän muutos ja tiedon lisääntyminen 
edellyttävät ammattikorkeakouluilta jatkuvaa opetussuunnitelmien uudistamista 
ja kehittämistä. Asia on otettava huomioon myös tässä tutkimuksessa. 

Teemahaastattelut 

 
 
Haastattelin kahdeksaa työterveyshuollon asiantuntijaa ja yhdeksää 
työterveyshuollossa työskentelevää terveydenhoitajaa, jotka kertoivat myös 
neljän terveydenhoitajakollegansa (yhteensä 13)  käsityksiä siitä, millaista 
ammatillista osaamista työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja 
tarvitsee. Tämän tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset perustelut 
edellyttävät sellaista aineiston keruun menetelmää, joka mahdollistaa 
haastateltavien käsitysten esille tulemisen. Haastateltaessa on mahdollista kysyä 
asioita suoraan, pyytää perusteluja ja saada aiheesta syvällistä tietoa. Morsen 
(1993, 127), Politin ja Huglerin (1993, 201) sekä Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 
11) mukaan silloin, kun haluamme tietää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän 
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toimii, niin kuin toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä itseltään. Tutkimuksen 
tavoitteen ja päämäärän saavuttamiseksi oli mielestäni perusteltua kuulla 
työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työterveyshuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. 
 
Tutkimushaastattelu on tieteellinen metodi, joka on ennalta suunniteltua ja 
päämäärähakuista ja jossa haastateltava on tiedonantajan asemassa (Järvinen & 
Järvinen 2000, 154; Hirsjärvi & Hurme 2001, 36; Tuomi & Sarajärvi 2002, 
77−78). Haastattelu mahdollistaa ihmisten käsitysten ja niiden tulkintojen ja 
merkitysten esille tulemisen vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  Muodostamani 
haastatteluteemat ja esiymmärrykseni  ohjasivat haastattelutilanteita eteenpäin 
siten, että haastateltavalla oli teemojen rajoissa mahdollisuus kertoa juuri niistä 
asioista, jotka hänen mielestään olivat tärkeitä. Haastatteluteemat 
operationalisoin kysymyksiksi haastattelutilanteissa. (ks. Kvale 1983, 174−179; 
Steubert & Carpenter 1995, 24; Åstedt-Kurki & Nieminen 1998, 156;  Hirsjärvi 
& Hurme 1998, 40−42, 2001, 67.)   

 
Haastateltavien suojaan kuuluu, että tutkija selvittää heille, mihin tietoja 
käytetään, mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, mahdolliset hyödyt ja 
riskit sekä miten haastateltavat on valittu. Osallistumisen tulee perustua 
vapaaehtoisuuteen, ja kaikkien osallistujien anonymiteetti on turvattava. 
Tutkimukseen osallistujilla on oikeus odottaa tutkijalta luottamukseen 
perustuvaa vastuuntuntoa. Kysymykset eivät saa loukata tai vaarantaa 
haastateltavan toimintaa. Osallistujille on kerrottava, miten he saavat tietoa 
tutkimuksesta sen valmistuttua. (Polit & Hugler 1993, 356, 358−360; 
Vehviläinen-Julkunen 1998, 27−28; Tuomi & Sarajärvi 2002, 128−129.) 
Sopiessani puhelimitse haastatteluista kerroin tutkimuksen tavoitteen, päämäärän 
ja haastatteluteemat. Toin julki, että nauhoitan haastattelut ja kirjoitan ne 
tekstiksi analysointia varten. Kerroin tutkimusraportin tulevasta saatavuudesta. 
Lisäksi lupasin taata haastateltavien anonymiteetin. Ihmisoikeudet muodostavat 
ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. Steubertin ja Carpenterin 
(1995, 23) sekä  Vehviläinen-Julkusen (1998, 29−30) mukaan silloin, kun 
haastatteluista sovitaan henkilökohtaisesti, tiedonantajat luvan annettuaan  
kieltäytyvät harvoin haastattelusta tai kieltävät haastattelunsa käytön 
tutkimusaineistona. Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat antoivat 
suostumuksensa.  

 
Haastateltavat voidaan valita harkiten ja tarkoituksenmukaisesti, jolloin 
edellytyksenä on, että  kiinnostuksen kohteena oleva aihe on heille tuttu. 
Laadullisessa tutkimuksessa tiedonantajien määrä on yleensä pieni. Tähän  
vaikuttaa tutkimuksen tarkoitus, aineiston keruutapa ja käytössä olevat 
tutkimusresurssit. (Morse 1993, 127; Åstedt-Kurki & Nieminen 1998, 155−156; 
Hirsjärvi & Hurme 2001, 58−60.) Aineiston riittävyyttä arvioitaessa voidaan 
puhua saturaatiosta eli kyllääntymisestä (Eskola & Suoranta 1998, 35; Hirsjärvi 
& Hurme 2001, 58−60). Kaikilla haastateltavilla oli työterveyshuollosta saatua 
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kokemusta, joten he olivat sopivia haastateltavia. Kun heidän esille nostamansa 
terveydenhoitajan ammatillista osaamista kuvaavat asiat alkoivat kertautua 
aineistoa oli kertynyt riittävästi.  

 
 
Asiantuntijoiden teemahaastattelut 
 

 
Tutkimustehtävä kuului: Millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee asiantuntijoiden mielestä. Hain 
kysymykseen  vastausta haastattelemalla yhtä sosiaali- ja terveysministeriön 
asiantuntijaa sekä kahta Työterveyslaitoksen asiantuntijaa yksilöhaastatteluina. 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä haastateltavaksi valittu henkilö on ollut ja on 
edelleen mukana suunnittelemassa ja kehittämässä terveydenhoitajien koulutusta. 
Työterveyslaitoksen kouluttajilla on pitkä kokemus työterveyshuollossa 
toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden  kouluttajina, joten heidän 
ajatuksensa ja kokemustensa saaminen mukaan oli tärkeää. Sain haastateltavien 
yhteystiedot ja suosituksen heidän haastattelemisekseen sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. Soitin haastateltaville ja kerroin tutkimuksen tavoitteen, 
päämäärän, haastatteluteemat ja eettiset periaatteet, joiden mukaan toimin. 
Samalla sovimme haastattelun ajankohdan ja paikan. Kaikki haastattelut 
toteutuivat haastateltavien työpaikoilla. Haastattelutilanteet olivat kiireettömiä ja 
häiriöttömiä. 
 
Haastattelin Suomen Työterveyshoitajaliiton Aka-jaoksen (ammatillisen 
koulutuksen asiantuntijajaos) viittä jäsentä ryhmänä. Kaikki jäsenet 
työskentelevät työterveyshuollossa terveydenhoitajan tehtävissä. 
Ammattijärjestönsä edustajina heidän tehtävänään on  kehittää  
työterveyshoitajien ammatillista osaamista ja koulutusta. Heidän ajatustensa ja 
kokemustensa ottaminen huomioon oli tutkimuksen tavoitteen ja päämäärään 
saavuttamiseksi tärkeää. Sovin Aka-jaoksen yhdyshenkilön kanssa siitä, että 
haastattelu suoritetaan ryhmähaastatteluna. Mahdollistaakseni 
haastatteluteemoihin tutustumisen etukäteen lähetin teemahaastattelurungon 
yhdyshenkilölle, joka toimitti sen jäsenille. Ryhmähaastattelun periaatteen 
mukaan haastateltavan ryhmän koko voi vaihdella. Jäsenet valitaan tarkasti. He 
ovat usein alan asiantuntijoita tai henkilöitä, joiden mielipiteillä on vaikutusta 
tarkasteltavana olevaan ilmiöön. Ryhmähaastattelu sopii erityisesti silloin, kun 
tarkoituksena on kehitellä uusia ideoita, paljastaa tarpeita ja asenteita tai kehittää 
uusia palveluja tai kun halutaan tietoa aiemmin tapahtuneista asioista. (Morse 
1993, 133−134; Hirsjärvi & Hurme 2001, 62−63.) Ryhmähaastattelu sopi 
mielestäni Aka-jaoksen jäsenten haastatteluun, koska se mahdollisti ilmiön laaja-
alaisen tarkastelun. Joidenkin muistaessa erilaisia ilmiöön liittyviä asioita toiset 
jäsenet alkoivat kertoa niistä monipuolisemmin ja keskustella keskenään. 
Ajankäytön kannalta ryhmähaastattelu oli järkevää. 
 



 
 
 
 

32 

Ryhmähaastattelun aluksi selvitin haastattelun yhteyttä tutkimukseen. Kerroin 
tutkimuksen tavoitteesta ja päämäärästä. Muistutin eettisistä periaatteista, joiden 
mukaan toimisin. Ohjasin ryhmätilannetta edeten haastatteluteemojen 
mukaisesti.  Huolehdin siitä, että kaikilla oli mahdollisuus tuoda esiin 
käsityksensä. Nauhoittaminen ei mielestäni häirinnyt haastattelutilanteita. 
Haastattelujen kirjoittaminen tekstiksi oli työlästä johtuen huonosta äänen 
laadusta ja haastateltavien ajoittain samanaikaisesta puhumista. Kaikkien 
haastattelujen aikana kirjoitin muistiinpanoja, joiden avulla tein yhteenvetoja 
varmistaakseni, että olin ymmärtänyt asiat oikein. Haastattelujen jälkeen kirjoitin 
yhteenvedon, jota hyödynsin haastatteluja analysoidessani. Asiantuntijoiden 
haastattelut kestivät 1−2 tuntia,  ja ne etenivät sujuvasti. 

 
 
Terveydenhoitajien teemahaastattelut 
 

 
Kolmas tutkimustehtävä kuului: Millaista ammatillista osaamista 
työterveyshuollon terveydenhoitaja tarvitsee siellä työskentelevien 
terveydenhoitajien mielestä? Hain vastausta haastattelemalla työterveyshuollossa 
työskenteleviä terveydenhoitajia Etelä-Pohjanmaalla. Alueelliseen valintaan 
vaikutti resurssikysymysten lisäksi se, että tunnen Etelä-Pohjanmaan 
työterveyshuoltoyksiköt, joissa olen ohjannut terveydenhoitajaopiskelijoita 
harjoittelujaksoilla. Työterveyshuoltoyksiköiden ja niissä työskentelevien 
terveydenhoitajien tunteminen mahdollisti mielestäni sopivien tiedonantajien 
löytämisen. Valitsin haastateltavat työterveyshoitajat siten, että he työskentelivät 
erilaisissa työterveyshuollon yksiköissä: kuntayhtymien, terveyskeskusten tai 
yksityisten laitosten työterveysasemilla. Tämä mahdollisti ilmiön monipuolisen 
tarkastelun, koska yksityiset, terveyskeskukset ja kuntayhtymien 
työterveyshuoltoyksiköt voivat painottaa toiminnassaan eri asioita. Esimerkiksi 
lakisääteisten ja vapaaehtoisten työterveyshuollon palvelujen tarjoamisessa voi 
olla eroja.  
 
Kansaneläkelaitoksen ja Kansanterveyslaitoksen tilastojen (2002) mukaan Etelä-
Pohjanmaa on Suomen synkintä sydän- ja verisuonitautialuetta. Aikuisten 
miesten diabetes on alueella yleisempää kuin suomalaisilla miehillä yleensä. 
Etelä-Pohjanmaalla asuvat miehet ovat ylipainoisia, he liikkuvat vähän ja 
omaavat epäterveelliset ruokailutottumukset. Työterveyshoitajilla on käsityksiä 
ja kokemuksia alueen työikäisistä. Käsitysten esille tuleminen on tärkeää 
tutkimuksen kansanterveydellisestä ja yhteiskunnallisesta viitekehyksestä 
tarkasteltuna. Haastattelujen kohdentaminen Etelä-Pohjanmaalle mahdollistaa 
koulutuksen kehittämisen kyseisellä alueella, mutta nostaa esiin myös 
valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa.  
 
Työterveyshoitajat päättivät keskenään, halusivatko he osallistua yksilö- vai 
ryhmähaastatteluun. Neljä työterveyshuoltoyksikköä päätyi yksilöhaastatteluun, 
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johon osallistuvan työterveyshoitajan he valitsivat keskuudestaan. Hän oli 
keskustellut etukäteen annetuista haastatteluteemoista muiden 
työterveyshoitajien kanssa, jolloin yksilöhaastattelussa olleet toivat esiin myös 
neljän muun työterveyshoitajan mielipiteitä. Kaksi työterveyshuoltoyksikköä 
päätti osallistua ryhmähaastatteluun. Haastateltavana oli yksi kahden 
työterveyshoitajan ja yksi kolmen työterveyshoitajan ryhmä. 
Ryhmähaastatteluihin osallistuvat valittiin demokraattisesti ja 
yhteisymmärryksessä suuremmasta joukosta. Haastattelin yhteensä yhdeksän 
työterveyshoitajaa, jotka kertoivat 13 työterveyshoitajan käsityksiä 
työterveyshuollossa tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta pyrittäessä 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

 
Haastateltavat olivat työskennelleet työterveyshuollossa 1−20 vuotta. Osa 
työterveyshoitajista oli hankkinut työterveyshuollollisen koulutuksen 
Työterveyslaitoksen neljän viikon mittaisilla kursseilla ja osa suorittamalla 
työterveyshuollon 20−40 opintoviikon mittaiset erikoistumisopinnot 
ammattikorkeakoulussa. Kaikilla haastateltavilla oli työterveyshuoltolain 
edellyttämä koulutus ja työkokemusta alalta. Mielestäni pitkä työkokemus ja 
toisaalta hiljattain saatu työterveyshuollollinen koulutus mahdollistivat erilaisten 
käsitysten esille tulemisen. Työkokemuksen kautta työterveyshoitajalla on  
kokemuksia myös siitä, mitkä muut kuin työterveyshuoltolain ja -asetuksen sekä 
virallisten ohjeiden mukaiset asiat ovat tärkeitä työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen valmiuksia. Viime 
vuosina saatu työterveyshuollollinen koulutus mahdollisti koulutuksellisten 
valmiuksien ja työelämän edellyttämän ammatillisen osaamisen tarkastelun. 
Ryhmähaastatteluun osallistuneista terveydenhoitajista toisilla oli pitkä 
työkokemus ja toisilla hiljattain suoritettu työterveyshuollollinen koulutus. 

 
Haastattelin työterveyshoitajia heidän työpaikoillaan. Haastattelut kestivät 45 
minuuttista puoleentoista tuntiin. Ne etenivät sujuvasti ja kiireettömästi, eikä 
niiden nauhoittaminen ollut häiriöksi. Työterveyshoitajilla oli nähtävänä  
haastatteluteemat, mikä mahdollisti haastattelujen etenemisen teemoittain siten, 
että tilanteen mukaan voitiin palata aikaisempaan teemaan tai käydä läpi 
aikaisemmin vasta myöhemmäksi kirjattuja teemoja. Haastattelujen aikana tein 
muistiinpanoja, tarkentavia kysymyksiä ja yhteenvetoja varmistuakseni, että olin 
ymmärtänyt asiat oikein. Välittömästi haastattelutilanteen jälkeen tein vielä 
uudet kirjalliset yhteenvedot, joihin  palasin analyysiä tehdessäni. 
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2.4 Tutkimusaineiston analyysi 

 
 
Laadullisessa tutkimuksessa sisällönanalyysiä voi pitää yksittäisenä metodina 
mutta myös väljänä teoreettisena kehyksenä. Tutkimusaineisto tiivistetään 
sellaiseen muotoon, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata ja ilmiöiden väliset 
suhteet saada esille. Tällöin on oleellista tutkimusaineistossa esiintyvien 
samanlaisuuksien ja eroavuuksien löytäminen. Aineisto litteroidaan ja luetaan 
läpi tutustumalla sen sisältöön kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen 
valitaan analyysiyksikkö, se, mitä analysoidaan. Aineistoon perehdytään 
lukemalla ja erottamalla tutkimuksen päämäärän kannalta oleelliset tiedot. 
(Åstedt-Kurki & Nieminen 1998, 157; Hirsjärvi & Hurme 2001, 135−141; 
Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23.) 
 
Työikäisen terveydenhoitotyön 13 opintojaksoa (yhteensä 32 sivua) ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen 8 opetussuunnitelmaa (yhteensä 83 
sivua) muodostivat tutkimuksen kirjalliset dokumentit, jotka analysoin erikseen. 
Analysoin siten yhteensä 115 sivua kirjallisia dokumentteja. Luin dokumentit 
ensin läpi saadakseni yleiskuvan siitä, millaisia asioita niihin oli kirjattu. Sitten 
aloitin sisältöjen mukaisen ryhmittelyn. Ryhmät kuvasivat koulutuksen 
toteuttamista,  teorian pääteemoja,  laboraatio-opiskelua ja käytännön 
harjoittelua. Tämän jälkeen tarkastelin kirjallisia dokumentteja rinnakkain ja 
yhdistin samaa tarkoittavat sisällöt teemoiksi, jotka nimesin yksilöön (13 
sisältöä), työympäristöön (16 sisältöä), työyhteisöön (9 sisältöä), 
yhteiskunnalliseen ja kansanterveydelliseen (16 sisältöä), työterveyshuollon 
perusperiaatteisiin (24 sisältöä) sekä harjoitteluun (11 sisältöä) liittyviksi 
teemoiksi.  Näistä teemoista laadin asiantuntijoiden ja terveydenhoitajien 
haastattelurungon.  

 
Kuuntelin teemahaastattelemalla keräämäni asiantuntijoiden ja 
työterveyshoitajien nauhoitukset. Sitten kirjoitin ne sanatarkaksi tekstiksi ja luin 
läpi saadakseni yleiskuvan siitä, millaisia asioita ne kuvasivat. 1 –rivivälillä 
kirjoitettuna tekstiä tuli asiantuntijoiden haastatteluista 148 ja työterveyshoitajien 
haastatteluista 326 sivua. Analysoitavia sivuja oli siten yhteensä 474. Poimin 
tutkittavan ilmiön kannalta tärkeät, pelkistetyt ilmaisut, joita löysin 
asiantuntijoiden haastatteluista 204 ja työterveyshoitajien haastatteluista 456. 
Tämän jälkeen listasin ilmaisut haastatteluteemojen mukaisesti haastatteluittain, 
asiantuntijoiden ja terveydenhoitajien haastattelut omina ryhminä. Seuraavaksi 
yhdistin samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut ilmaisuryhmiksi ja pidin edelleen 
asiantuntijoiden ja terveydenhoitajien haastattelut omina ryhminä. Yhdistämisen 
jälkeen ilmaisuryhmiä jäi asiantuntijoiden ryhmään 65 ja työterveyshoitajien 
ryhmään 66. Tässä vaiheessa kirjasin pelkistettyjen ilmaisujen lukumäärät, koska 
arvelin siitä olevan hyötyä analyysin edetessä. Koodasin pelkistetyt ilmaisut 
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siten, että haastatteluteema yksilöön kohdistuvat valmiudet sai asiantuntijoita 
koskiessaan tunnisteen A, työympäristöön kohdistuvana tunnisteen B jne. 
Työterveyshoitajia koskeva haastatteluteema sai yksilöön kohdistuessaan 
tunnisteen I, työympäristöön kohdistuessaan tunnisteen II jne. Lisäksi numeroin 
ilmaisut juoksevalla numerolla. Esimerkiksi 4/A tarkoittaa asiantuntijoiden 
kuvaamia yksilöön kohdistuvia valmiuksia ja listauksen mukaan neljättä 
ilmaisua, joka alkuperäisaineistossa kuvasi sairaanhoitoa. Koodaus mahdollisti 
paluun alkuperäiseen aineistoon.  

 
Seuraavaksi muodostin alaluokat yhdistämällä samaa tarkoittavat ilmaisut eri 
haastatteluteemoista yhteen ja nimesin alaluokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. 
Esimerkiksi pelkistetyt ilmaisut  ”ennaltaehkäisevä työ” (10/I) sekä ”ohjaus ja 
neuvonta” (21/I) nimesin alaluokaksi dialoginen ohjaus.  Alaluokkien 
yhdistämisessä ja nimeämisessä tarvitsin esiymmärrystäni osatakseni yhdistää 
ilmaisut mielekkäästi. Edellä mainittu esimerkki tarkoittaa sitä, että 
työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja keskustelee asiakkaan  
kanssa tasa-arvoisesti asioista, jotka vaikuttavat työikäisen terveyteen ja 
hyvinvointiin. Tällöin tavoitteena voi olla esimerkiksi sairauksien ehkäisy tai 
terveystottumusten tunnistaminen, johon liittyviin asioihin terveydenhoitaja 
kohdistaa ohjauksen ja neuvonnan. Dialoginen ohjaus perustuu tasa-
arvoisuuteen. Yhdessä rakennetaan kuvaa todellisuudesta. Analyysin edetessä 
palasin yhä uudelleen alkuperäisaineistoon varmistuakseni, että olin liittänyt 
ilmaisut oikeisiin alaluokkiin. Muutamat ilmaisut olisin voinut sijoittaa 
useampaan alaluokkaan. Tarkistin alkuperäisaineistosta, millaisessa 
asiayhteydessä ilmaisu oli kerrottu. Esimerkiksi ilmaisu ”tutkimukset” voi liittyä 
työikäisen terveystarkastuksiin, mutta myös työympäristöön liittyviin 
mittauksiin. Luin vielä haastattelujen aikana ja välittömästi haastattelujen jälkeen 
tekemiäni muistiinpanoja varmistuakseni siitä, että olin ottanut huomioon kaiken 
oleellisen.  

 
Paunosen ja Vehviläinen-Julkusen (1998) mukaan aineiston erittelyssä voi 
hyödyntää teemoittaista analyysiä. Tällöin aineistosta erotettuja pelkistettyjä 
ilmaisuja luokitellaan ja yhdistetään muodostaen synteesin avulla alaluokkia. 
Analyysi etenee aineiston abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen, 
jolloin alaluokista muodostetaan yläluokat. Tällöin palataan uuteen 
kokonaisuuteen. Ala- ja yläluokat voidaan liittää yhdistävällä luokalla, joka 
samanlaisuuksien tai säännönmukaisuuksien löytämisen lisäksi edellyttää 
merkityskokonaisuuksien tulkintaa ja synteesiä. Tutkija tulkitsee aineistoa 
monipuolisesti ja syvällisesti saavuttaakseen tutkimuksen tarkoituksen. (Polit & 
Hugler 1993, 331; Steubert & Carpenter 1995, 24−25;  Åstedt-Kurki & 
Nieminen 1998, 157−158; Järvinen & Järvinen 2000, 20; Hirsjärvi & Hurme 
2001, 138−144; Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23−24.)  
 
Catanzaron (1988) sekä Burnsin ja Croven (1997) mukaan sisällönanalyysiä 
voidaan jatkaa luokittelun tai kategorioiden muodostamisen jälkeen 
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kvantifioimalla aineisto. Patton (1990) ei näe ristiriitaa laadullisin menetelmin 
kerätyn ja analysoidun aineiston käsittelyn jatkamisessa kvantifioimalla se. 
Latvalan ja Vanhanen-Nuutisen (2003, 34−35) mukaan aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissä kvantifiointi voi tuoda tuloksiin uutta näkökulmaa. Hirsjärvi 
ja Hurme (2001, 172) viittaavat Silvermaniin (1993), joka puolustaa 
kvantifiointia sillä perusteella, että ”numerot puhuvat puolestaan”. 
Muodostaessani alaluokkia havaitsin useiden samanlaisten asioiden esiintyvän 
sekä asiantuntijoiden että työterveyshoitajien haastatteluissa johtuen samojen 
haastatteluteemojen käyttämisestä. Tämä mahdollisti asiantuntijoiden ja 
työterveyshoitajien haastatteluista esille nostamieni pelkistettyjen ilmaisujen 
sijoittamisen samoihin alaluokkiin, joten yhdistin ne. Sitten tarkastelin 
alaluokkiin liittämiäni ilmaisuja myös määrällisesti. Kvantifioinnin tarkoituksena 
ei ollut laittaa ilmaisuja paremmuusjärjestykseen vaan löytää 
säännönmukaisuuksia. Jokainen pelkistetty ilmaisu on tässä tutkimuksessa 
yksinäänkin tärkeä.   
 
Seuraavaksi aloitin pääluokkien muodostamisen. Yhdistäessäni asiantuntijoiden 
ja terveydenhoitajien haastatteluista muodostamiani alaluokkia pääluokkiin 
jouduin palaamaan jälleen alkuperäisaineistoon varmistuakseni, että liitin asiat 
oikeisiin pääluokkiin. Havaitsin, että pääluokkia, joita alun perin muodostin 
kymmenen,  oli mahdollista yhdistää ilman niiden sisällön kadottamista. Nimesin 
pääluokat siten, että ne kuvasivat alaluokissa ilmaistua työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan tietotaitoa. Karttusen (1999, 22−23) mukaan 
tietämys on tietämistä ja rakentuu hoitotyön teoreettisten opintojen ja käytännön 
kokemuksen kautta. Taitaminen tarkoittaa tekemisen valmiutta ja kykyä 
saavuttaa tulos. Elomaa ja Lauri (1999, 61−67) näkevät tieto- ja taitoalueiden 
yhdistyvän päätöksentekoon, jotka yhdessä mahdollistavat ammatissa 
toimimisen. Hoitajan yksilöllinen tieto- ja taitorakenne sisältää Leino-Kilven 
(2001, 157−168) mukaan sen, mitä hoitaja osaa, tietää ja arvostaa. 
 
Lopulta pääluokkia oli kahdeksan, ja niiden alle olin muodostanut 24 alaluokkaa. 
Pääluokkien muodostamisen jälkeen aloin etsiä teoreettista tietoa tulosten 
monipuolisemmaksi ymmärtämiseksi ja tutkimuksen päämäärän saavuttamiseksi. 
Aineistolähtöinen, induktiivinen eteneminen muuttui deduktiiviseksi 
tarkasteluksi. Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan kyse on siitä, että tutkija 
tarkastelee ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti kehittäessään 
teoreettista mallia,  johon luokiteltu aineisto on mahdollista sijoittaa. 
Tutkimuksen tulokset eivät jää kuvauksen tasolle, vaan tutkittavan ilmiön 
monipuolisempi ymmärtäminen mahdollistuu. Teoriasidonnaisen analyysin 
logiikka on esimerkki abduktiivisesta päättelystä. Tutkijan toiminnassa 
vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Hän pyrkii yhdistelemään näitä 
toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä luovasti tavoitteenaan synnyttää 
yhdistelyn tuloksena jotain aivan uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98−99.) 
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Liitin pääluokat yhdistäviin luokkiin soveltamalla asiantuntijan taitoprofiilin 
teoreettista viitekehystä (vrt. Ruohotie 2002b, 11). Tarkastelen edellä mainittua 
viitekehystä luvussa 4.3. Yhdistävät luokat kuvaavat työterveyshuollon 
ammattispesifistä tietotaitoa, terveydenhoitotyön yleisiä työelämävalmiuksia ja 
itsesäätelyvalmiuksia. Päädyin käyttämään käsitettä tietotaito, koska 
terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen edellyttää ilmiötä koskevan tiedon 
osaamista ja tiedon harjoittelemista taidoksi. Tutkimuksen tulosten tarkastelu 
asiantuntijan taitoprofiilin avulla  mahdollisti tutkittavan ilmiön monipuolisen 
tarkastelun sekä laajensi ja uudisti ymmärrystäni. Tulosten tarkastelu 
itsesäätelyvalmiuksien näkökulmasta jäi tässä vaiheessa niukaksi, koska en ollut 
kysynyt haastateltavilta, millä menetelmillä ja miten työterveyshuollossa 
tarvittavaa ammatillista osaamista voi kehittää terveydenhoitajan koulutuksessa. 
Löysin kuitenkin haastatteluaineistosta joitakin ilmaisuja, jotka kuvaavat 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämistä. Niiden reflektointi yhdessä teoreettisen 
tiedon kanssa mahdollisti vastauksen löytämisen neljänteen tutkimustehtävään.   

 
Yritin sijoittaa myös kirjallisista dokumenteista esille nousseet asiat 
asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien haastatteluista muodostamiini alaluokkiin. 
Opintojaksojen tarkastelu yhtenä erillisenä terveydenhoitajatutkintoon kuuluvana 
opintojaksona ei kuitenkaan antanut riittävää kuvaa koulutuksen sisältämistä 
työikäisen terveydenhoitotyön asioista. Näytti esimerkiksi siltä, ettei 
koulutuksessa olisi lainkaan vuorovaikutustaitojen, atk-taitojen ja muiden 
yleisten työelämävalmiuksien opiskelua. Kuitenkin tiedän työkokemukseni 
perusteella, että edellä mainittuja asioita opiskellaan joko omina opintojaksoina 
tai muiden opintojaksojen yhteydessä. Tämän vuoksi en voinut yhdistää 
kirjallisista dokumenteista esille tulleita sisältöjä teemahaastattelujen ala- ja 
pääluokkiin. Päämääräni oli kehittää malli työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan koulutukseen. Tällöin 
kirjallisten dokumenttien analysoinnin tärkein merkitys oli osoittaa ja varmistaa 
tämän tutkimuksen tarpeellisuus ja antaa toisaalta tukea mallin kehittämiselle. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei myöskään ollut arvioida tai verrata 
opintojaksoihin ja opetussuunnitelmiin kirjattuja tietoja ammattikorkeakoulujen  
kesken, vaan hyödyntää niitä mallia kehittäessäni. Tieto opetussuunnitelmien 
jatkuvasta muutoksesta oli sinänsä tärkeä, koska se edellytti mallin kehittämistä 
sellaiseksi, että se mahdollisti työelämän jatkuvan muutoksen ja ammatillisen 
osaamisen kehittämisen huomioon ottamisen.  
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3 TYÖIKÄISEN TERVEYDEN JA 
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

Tarkastelen ensin käsitteitä terveyden edistäminen, terveys, hyvinvointi ja 
työikäinen sekä näiden välisiä suhteita. Sitten selvitän terveydenhoitajan 
ammattikorkeakoulutusta ja työterveyshuollon toiminnan merkitystä  työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Teoreettisen ja tutkitun tiedon lisäksi 
pohdin kirjallisten dokumenttien sisältöjä ja niiden merkitystä 
työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. 
 
Terveyden edistäminen on kirjattu tavoitteeksi useaan kansainväliseen ja 
valtakunnalliseen ohjelmaan sekä suositukseen. Vuonna 1978 Alma-Atan 
konferenssissa terveyden edistämisen tavoitteeksi asetettiin yhteisön 
terveysongelmien osoittaminen. Ottawan konferenssissa (1986) laaditun 
asiakirjan mukaan terveyden edistäminen  määritellään toiminnaksi, joka lisää 
ihmisten mahdollisuuksia terveytensä hallintaan ja parantamiseen. Täydellisen 
fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää 
yksilöiden ja ryhmien toiveiden toteutumista, tarpeiden tyydyttämistä ja 
ympäristön muutosta tai ympäristön kanssa toimeen tulemista. (Raatikainen 
2002, 11−12.) The European Masters on Health Promotion (EUMAHP) -
projektissa työstetään parhaillaan suositusta terveyden edistämisen 
ammatillisesta osaamisesta Euroopan unionin alueella. 
(http://www.grighton.ac.uk/eumahp.) 
 
Suomen terveyspoliittiset linjaukset ovat 1980-luvulta lähtien perustuneet 
Maailman terveysjärjestön WHO:n Health for All -ohjelmaan (2002). Health 21 
–Health for All in the 21st Centuryn tavoitteeksi on asetettu terveyden 
edistäminen ja suojelu elämän eri vaiheissa sekä sairauksien esiintymisen ja 
niihin liittyvän tuskan vähentäminen. Valtioneuvosto on kirjannut Suomen 
terveyspoliittiset tavoitteet Terveys 2015 -kansanterveysohjelmaan, jonka 
lähtökohdissa korostetaan mahdollisimman hyvää terveyttä ihmisoikeutena sekä 
hyvinvoinnin ja kehityksen voimavarana. Terve ja hyvinvoiva väestö 
mahdollistaa yhteiskunnan taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn sekä kestävän 
kehityksen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 8.) Terveyden edistäminen 
voidaan määritellä kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi, jolla lisätään myönteisesti 
vaikuttavia sosiaalisia edellytyksiä ja muutetaan ihmisten käyttäytymistä 
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terveyttä suosivaan suuntaan kasvatuksellisten ja yhteiskunnallisten 
toimenpiteiden avulla. Terveyden edistämistä tarkastellaan tällöin laajempana 
kokonaisuutena. (Raatikainen 2002, 9−11; Vertio 2003, 29−37, 174.)  
 
Perttilä (1999, 122−127) käsittelee terveyden edistämistä yksilö-, yhteisö-, 
terveyspalvelujärjestelmä-, ympäristö- ja yhteiskuntapoliittisena käsitteenä. 
Yksilötasoisen terveyden edistämisen näkökulmasta ihminen voidaan nähdä 
toiminnan kohteena tai toimijana. Terveyden edistäminen nähdään silloin 
ihmisen omana vastuuna ja valintana. (Raatikainen 2002, 11−12.) Yhteisöllinen 
terveyden edistäminen on kansalaisten ja yhteisöjen yhteistoimintaa, jonka 
tavoitteena on paikallisten terveyttä kohentavien olojen ja terveyspalvelujen 
kehittäminen. Osana terveyspalveluja edistäminen on sairauksien ehkäisyä ja 
erilaisia seulontatarkastuksia. Ympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen 
käsittelee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä. Yhteiskuntapolitiikan 
näkökulmasta kyse on lainsäädännöllisistä, taloudellisista, sosiaalisista, 
verotuksellisista ja elinkeinopoliittisista toimista. (Perttilä 1999, 122−126.) 

 
Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeisenä käsitteenä terveyttä kuvataan eri tavoin. 
Roy (1980) näkee terveyden ihmisen adaptaationa, Newman (1979) kasvuna ja 
kehityksenä ja Orem (1991) kokonaisuuden  tai eheyden tilana. Uosukaisen 
(2002) mukaan terveys on ihmisen kokemus hyvästä olosta ja hyvästä elämästä. 
Tällä ymmärretään ihmisen kokemusta sopusointuisesta olemisesta  
ympäristönsä kanssa. Åstedt-Kurjen (1992, 10) mukaan terveyden käsite on 
lähellä hyvinvoinnin ja hyvän elämän käsitteitä. Gottliedin ja Rowatin (1987) 
mukaan kyse on terveyskäyttäytymisestä, elämäntavoista ja ihmisen kyvystä 
ymmärryksensä mukaan käsitellä elämänsä jokapäiväisiä tapahtumia. Leino-
Kilven (2003, 15) mukaan terveys-käsitteen tarkastelussa tärkeintä on se, 
pidämmekö terveyttä mitattavana tilana vai ihmisen voimavarana todentaa omaa 
elämää, jolloin korostuvat ihmisen erilaisuus ja yksilöllisyys.  Terveys on 
ihmisen ominaisuus, toimintakyky, voimavara, tasapaino tai kyky sopeutua ja 
selviytyä elämässään. Se on laaja-alainen, yksilöllinen ja yhteiskunnallinen, 
subjektiivinen kokonaisuus, joka edistää taloudellista hyvinvointia, sosiaalista 
vuorovaikutusta, itsensä toteuttamista ja mahdollisuutta suoriutua arkipäivän 
asioista. (Martelin, Karvonen & Koskinen 2002, 93.) Vertio (2003, 174) viittaa 
Ottawan (1986) asiakirjaan, joka tarkastelee terveyttä painottaen 
yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia voimavaroja sekä fyysisiä 
toimintamahdollisuuksia.  
 
Terveydenhuoltoa koskevissa opetussuunnitelmissa näkyy laatijoiden näkemys 
terveyden käsitteestä. Opetussuunnitelmia ja opetuksen kehittämistä koskevien 
tutkimusten (Robinson & Hill 1995; Smith, Masterson & Lasks 1995a; 1995b; 
Sjögren, Poskiparta & Liimatainen 2000) mukaan niissä korostuu laaja-alainen ja 
kokonaisvaltainen terveyden ymmärtäminen. Näkemys edellyttää terveyden 
ymmärtämistä ei vain sairauksien puuttumisena, vaan fyysisenä, psyykkisenä ja 
sosiaalisena sekä muuna hyvinvoinnin tilana, toimintakykyisyytenä ja ihmisen 
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kokemuksena omasta terveydestä ja elämänhallinnasta. (Perttilä 1999, 126−127.) 
Koulutus muovaa osaltaan terveydenhoitajan terveyskäsitystä  ja arvomaailmaa, 
jotka näkyvät hoitotyön toiminnan toteutumisena. 

 
Terveys-käsite liittyy hyvinvoinnin käsitteeseen, johon kuuluvia osatekijöitä ovat 
koulutus, työelämä, taloudelliset voimavarat, asuminen, terveys, perhe-elämä, 
turvallisuus, vapaa-aika ja poliittiset resurssit (Martelin ym. 2002, 85). Simpuran 
(1996) sekä Rauhalan, Simpuran ja Uusitalon (2000) mukaan resurssipohjainen 
hyvinvoinnin käsite pitää sisällään oletuksen siitä, että elinolojen hyvyyttä 
voidaan verrata normatiivisesti määritettyihin asiantuntijoiden valitsemiin 
tavoitteisiin ja arvoihin. Objektiivisina indikaattoreina toimivat tilastot, jotka 
kuvaavat sosiaalisia faktoja. Tällöin  hyvinvoinnin arvioinnilla on läheinen 
yhteys hyvinvointipolitiikkaan. Ihmisten omaa subjektiivista arviointia 
hyvinvoinnista kuvataan korostamalla elämänlaatua ja elämäntapoja. 
Subjektiiviset indikaattorit kuvaavat ihmisen kokemuksia ja tulkintaa siitä, miten 
tyytyväisiä ja onnellisia he ovat. (Heikkilä & Kautto 2002, 18−20.)  
 
Nykyisin hyvinvointia tarkasteltaessa otetaan huomioon sekä objektiiviset että 
subjektiiviset näkökulmat. Objektiivinen mittaus edellyttää poliittista 
konsensusta siitä, mikä on keskeistä hyvinvoinnissa sekä hyvissä ja huonoissa 
elinoloissa ja mihin suuntaan yhteiskunnan tulisi muuttua. Subjektiivisen 
näkökulman ottaminen huomioon on tärkeää, kun tiedetään, että huonoissa 
elinoloissa elää tyytyväisiä ihmisiä ja aineellisesti etuoikeutetussa asemassa 
hyvinkin tyytymättömiä ihmisiä. (Heikkilä & Kautto 2002, 21.) McMurrayn 
(1990) tarkastelee yksilöllisen hyvinvoinnin lisäksi vastuuta yhteisestä 
hyvinvoinnista (Etzell & Pesso 1995, 92).  
 
Antonovskyn (1993) mukaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on 
keskeistä koherenssin, elämänhallinnan tunne. Kyse on ihmisen sisäisestä 
eheydestä, joka kuvaa hänen suhtautumistaan elämän kuormitustekijöihin. 
Koherenssi on monimutkainen inhimillisen järjestelmän ydin, jonka avulla 
ihminen pystyy käsittelemään menestyksellisesti informaatiota mahdollistaen 
konfliktien ratkaisemisen. Simolan (2001) mukaan ihmisen sisäiset 
voimavaratekijät auttavat häntä löytämään selviytymiskeinot erilaisiin 
tilanteisiin. Voimakas koherenssintunne mahdollistaa elämän ymmärrettäväksi ja 
selitettäväksi kokemisen. Vaatimukset koetaan haasteina, ja niistä selviydytään. 
Elämänhallinta on yhteydessä terveydentilaan ja sosioekonomiseen asemaan 
sekä koulutukseen. Suomisen (1993) mukaan työikäisen elämänhallintaan 
vaikuttavat myös aktiivinen vapaa-aika ja koettu työn rasittavuus. Työn hallinta, 
työntekijän itsemääräämisoikeus ja vaikutusmahdollisuudet sekä kyvyt suhteessa 
työn vaatimuksiin heijastuvat stressioireisiin ja siten myös terveyteen ja 
hyvinvointiin (Vuori 1995, 24−25; Niemelä, Talvitie-Ryhänen, Väisänen & 
Kainulainen 1996, 3−4).  
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Martelinin ym. (2002) mukaan työikäisellä tarkoitetaan 15−64-vuotiaita. Iän 
perusteella tapahtuva määritteleminen on kuitenkin hankalaa, koska esimerkiksi 
vuonna 1999 vain puolet 22-vuotiaista oli mukana työelämässä ja toisaalta vain 
puolet yli 58-vuotiaista oli enää työelämässä. Työikäiseksi voidaan määritellä 
ihminen, jolla on periaatteessa mahdollisuus osallistua työelämään. Työikäinen 
väestö voidaan jakaa työllisiin, työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. 
Työterveyshuollon palvelut koskettavat ainoastaan niitä, jotka ovat mukana 
työelämässä. Tässä tutkimuksessa työikäinen on henkilö, jolla on oikeus käyttää 
työterveyshuollon palveluja. 

 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää Hirvosen, Koposen 
ja Hakulisen (2002) sekä Uosukaisen (2002) mukaan laaja-alaista tarkastelua. 
Työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa hänen elämäntilanteensa, 
elämäntyylinsä, voimavaransa, perhe- ja sosiaaliset verkostonsa sekä niiden 
muutokset. Elin- ja työoloilla muutoksineen sekä yleisillä yhteiskunnallisilla, 
kulttuurisilla ja ympäristön olosuhteilla on suuri merkitys työikäisen terveyteen 
ja hyvinvointiin. Työikäisen elämäntapoja koskevat valinnat, tiedot, taidot ja 
koulutus vaikuttavat myös terveyteen ja hyvinvointiin. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2001a, 24.) Työikäisen terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan 
näiden erilaisten determinanttien kautta. Terveydenhuollon palveluja 
järjestettäessä työympäristön merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
ei oteta riittävästi huomioon. 
 
Rauhalan (1993) mukaan ihmistä tarkasteltaessa on otettava huomioon hänen 
inhimilliset kokemuksensa niissä situatioissa, joihin hän on suhteessa. Situatiot, 
kuten perhe, koulutus, työelämä, arvot ja yhteiskunnalliset tilanteet, toisaalta 
rajoittavat ihmisen valintoja, mutta samalla antavat mahdollisuuden valita ja 
rakentaa omaa terveyttä ja hyvinvointia. Työikäisellä ihmisellä on myös Åstedt-
Kurjen (1992) mukaan vapaus tehdä omaa elämää kokevia valintoja ja päätöksiä. 
Työterveyshuollon asiakas, työikäinen ihminen, on kokonainen, tunteva, tahtova, 
ajatteleva, vastuullinen, situationaalinen, valintoja tekevä oman elämän 
asiantuntija, jollaisena hänet tulee kohdata.  

 
Terveyttä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti sisällyttämällä siihen myös 
hyvinvoinnin näkökulma. Terveys on ihmisen henkilökohtainen kokemus 
elämästä ja hyvästä olosta, johon sisältyvät yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
voimavarat sekä fyysiset toimintamahdollisuudet. Työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen tavoitteena on 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erilaisine tekijöineen. 
Terveydenhoitajan työ perustuu arvoihin, kokonaisvaltaisuuteen, hyvään 
elämään pyrkimiseen ja ihmisen arkipäivän kokemusten huomioon ottamiseen. 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavat osaltaan 
terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutus ja sen luomat mahdollisuudet kehittää 
ammatillista osaamista. 
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3.1 Terveysalan ammattikorkeakoulutus ammatillisen 
osaamisen mahdollistajana  

 
Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutus mahdollistaa osaltaan ammatillisen 
osaamisen kehittämisen ja vaikuttaa siten myös työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän ymmärtämiseksi tarkastelen   
terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutusta sääteleviä tekijöitä. Kuvaan ensin 
ammattikorkeakouluopintoja ja terveysalan ammattikorkeakoulutusta 
terveydenhoitajatutkintoon johtavana koulutuksena. Selvitän myös, miten 
työikäisen terveydenhoitotyöhön liittyvä ammatillinen osaaminen kehittyy 
terveydenhoitajatutkinnon ja työterveyshuollon erikoistumisopintojen kautta. 
Mielenkiintoni kohdistuu terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmiin ja 
työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksoihin liittyviin sisältöihin. Tarkastelen 
lisäksi työterveyshuollon erikoistumisopintoja ja pohdin niiden mahdollisuutta 
laajentaa ja syventää työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista. 
Reflektoin ymmärrystäni koulutuksen kehittämisen näkökulmasta työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Ammattikorkeakouluopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavia ammatillisia korkeakouluopintoja, aikuiskoulutuksena suoritettavia 
erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta (Opetusministeriö 2001). 
Tutkinnot toteutetaan koulutusohjelmina, jotka määritellään 
ammattikorkeakoululain (352/2003) mukaan  perustutkinnoiksi. 
Ammattikorkeakoulutus suuntautuu työelämän ammatillista asiantuntemusta 
edellyttäviin tehtäviin ja niiden kehittämiseen. Opetustehtävään kuuluu soveltava 
tutkimus- ja kehittämistyö, alueellinen vaikuttaminen ja työelämän kehittäminen. 
Tehtävä edellyttää hyvien työelämävalmiuksien lisäksi kykyä arvioida ja 
ennakoida työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita. (Malm 2002, 24−25.)   
 
Ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen tavoitteena on taata oppijalle 
laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot 
asiantuntijatehtävissä toimimiseksi sekä valmiudet alan kehityksen 
seuraamiseksi ja edistämiseksi. Koulutuksella pyritään myös oppijan 
valmiuksien kehittämiseen, jatkuvaan koulutukseen, kansainväliseen toimintaan 
sekä riittävien viestintä- ja kielitaitojen hankkimiseen. Opetusministeriö päättää 
ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista, mutta niiden toteuttamiseksi laaditut 
opetussuunnitelmat ja niihin kuuluvat opintojaksot ovat ammattikorkeakoulujen 
suunnittelemia.  

 
Salmisen (2001) mukaan Euroopan unionin jäsenyyden edellyttämät 
kansainväliset direktiivit on otettava huomioon koulutuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Sorbonnen (1998) ja Bolognan (1999) sopimusten tavoitteena on 
yhdenmukaistaa eurooppalaiset tutkintojärjestelmät, jotka osaltaan 
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mahdollistavat työvoiman vapaata liikkumista ja ammatinharjoittamisoikeuden  
saamista EU-maissa. Keinoja kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi ovat 
ymmärrettävien ja yhdenmukaisten tutkintorakenteiden kehittäminen, opintojen 
mitoitusjärjestelmän ECTS:n (European Credit Transfer System) käyttöönotto ja 
tutkintotodistusten Diploma Supplement -liite. (Palonen 2003, 17; Liljander 
2004, 20.) Vaikka tutkintorakenteet yhdenmukaistuvat, tarvitaan 
korkeakoulutuksen sisällöllistä erikoistumista ja erilaistumista, jotta koulutus 
voisi vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin (Liljander 2004, 13).  
 
Ammattikorkeakoulutuksen keskeisenä tavoitteena on työelämälähtöisyys, joka 
määrittää sen, mihin suuntaan ammattikorkeakoulujen tulee kehittyä. Salmisen 
(2001) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä ei ole vain työelämän 
seuraaminen, vaan niiden tulisi olla kehittämässä työelämää ja ammatteja.  
Koulutuksen tason ja sisällön yhdenmukaistamisen lisäksi tulee ottaa huomioon 
työelämän alueellinen kehittäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 93). 
Ruohotien (1993), Kivisen (1994), Taalaksen (1995) ja Salmisen (2001) mukaan 
työelämälähtöisen asiantuntijuuden edellytyksenä on kyky tuottaa uutta tietoa. 
Lohinivan (1999), Perälän ja Ponkalan (1999) sekä Risikon (2001) tutkimusten 
mukaan työelämälähtöinen osaaminen edellyttää kykyä toimia asiantuntijana 
työelämän muuttuvissa tilanteissa ja kykyä kehittää työelämää. Yhteiskunnan ja 
työelämän tarpeisiin vastaamisen lisäksi koulutuksen tulee vastata yksilöllisesti 
opiskelijoiden oppimistarpeisiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 94). 
Terveysalaa koskevat tutkimustulokset (Mäkisalo 1998; Lohiniva 1999; Perälä & 
Ponkala 1999) tuovat kuitenkin esiin, että työelämän tarpeet ja koulutus eivät 
vastaa toisiaan. 
 
Kansallisen terveysprojektin (2002c) mukaan terveysalan ammattikorkea-
koulutuksen kehittämisen tulee vastata työelämän vaatimuksia ja hyödyntää 
tutkittua tietoa. Kansallisen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman 2004−2007, 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, Sosiaali- ja terveysministeriön 
strategisten linjausten 2010 Työterveys 2015-kehittämislinjojen,  sekä 
työterveyshuoltolain (1373/2001) ja asetuksen (1474/2001) haasteisiin 
vastaaminen vaatii terveysalan koulutuksen kehittämistä. Tällöin on 
ymmärrettävä hoitotyön yhteiskunnallinen tehtävä ja tiedettävä, millaista 
ammatillista osaamista hoitotyön tekeminen edellyttää nyt ja tulevaisuudessa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 93).  
 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on ennakoida työelämän muutoksia ja toimia 
aktiivisesti niiden suuntaan. Koulutus ei voi jäädä vain katsomaan, millaista 
ammatillista osaamista senhetkinen työelämä edellyttää, vaan koulutukselta 
vaaditaan tietoista tulevaisuusperspektiiviä. (Ekola 1992, 19−20.) Uusiutumisen 
tarve johtuu tiedon voimakkaasta lisääntymisestä, tiedon kompleksisuudesta, 
teknologian muutoksista, innovaatioista ja maailmanlaajuisesta kilpailusta. 
Kuluttajien muuttuvat vaatimukset sekä taloudelliset ja poliittiset muutokset, 
kuten taloudellinen lama, työttömyys ja lainsäädännön muutokset, aiheuttavat 
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muutospaineita ja kehittämisvaatimuksia. (Ruohotie 1993, 102−104.) Haasteena 
on, miten työntekijöiden tiedot ja taidot saadaan riittävän laajoiksi, 
korkeatasoisiksi ja syvällisiksi ja miten voidaan nopeasti vastata kansainvälisten 
markkinoiden muutoksiin. 
 
Terveysalan koulutusta kehitettäessä ja ammatillista osaamista määriteltäessä 
tulee Saukkosen (1995), Pelttarin (1997), Lohinivan (1999), Jaroman (2000) ja 
Uosukaisen (2002) mukaan ottaa huomioon eettiset ja ammatilliset vaatimukset, 
ammattispesifiset tiedot ja taidot sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidot. 
Terveydenhoitajalla tulee olla ammatillista osaamista tunnistaa väestön 
muuttuvat ja laaja-alaiset tarpeet sekä kohdata asiakas kokonaisvaltaisena. 
Ekologiset asenteet, erilaisuuden ymmärtäminen ja kyky kehittää omaa työtä 
ovat myös tärkeitä koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita.   
 
Uosukaisen (2002) mielestä koulutuksessa täytyy ottaa huomioon uudet 
spesifiset vaatimukset, kuten globalisaatio ja muutokset terveyteen liittyvissä 
ongelmissa. Salminen (2001) korostaa suurten ikäluokkien ammatillisen 
asiantuntijuuden, työelämävalmiuksien ja uuden oppimisen kyvyn ylläpitämisen 
tärkeyttä sekä  elinikäisen oppimisen toteutumista. Erityisen tärkeää on 
kohdentaa koulutuksen ja työelämän kehittäminen vastaamaan työelämän 
nopeaan muutokseen ja väestön muuttuviin tarpeisiin, joita ovat ikääntyminen, 
osaamispaineet, uudet riskit, psyykkinen stressi ja jaksaminen sekä työelämän 
pilkkoutuminen. Opetuksen tulee perustua näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja 
kriittiseen ajatteluun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 92−93.) 

 
Terveysalan koulutuksen osalta Salminen (2001) kehottaa miettimään, millaisilla 
oppimisen organisoinnin ja ohjaamisen tavoilla kehitetään aktiiviseen muutoksen 
hallintaan kykeneviä asiantuntijoita. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon myös 
opiskelijoiden yksilölliset tarpeet (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 94). 
Väärälä (1995) korostaa, että koulutukseen on kehittävä uusia koulutussisältöjä 
ja -metodeja. Terveysalan opettajien yhteisymmärrys opetuksen sisällöistä ja  
jäsentämisestä tavoitteellisesti ja loogisesti eteneväksi opetussuunnitelmaksi 
edistäisi Stevensin (1979), Mäkisalon (1998) ja Jaroman (2000) mukaan 
oppimista. Valtakunnalliset osaamiskuvaukset korostavat sitä, että koulutuksen 
sisältöjen ja tason yhdenmukaistamisessa on otettava huomioon myös työelämän 
alueellinen kehittäminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 93). Myös 
kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. Wass & Bachhouse 1996) tuodaan julki, 
että terveysalan opetussuunnitelmia tulisi kehittää.  
 
Laaja-alaisen ammatillisen osaamisen ja elinikäisen oppimisen perustaksi 
tarvitaan opettajien, työelämän edustajien ja opiskelijoiden jatkuvaa yhteistä 
keskustelua (Sjögren ym. 2000). Sosiaali- ja terveysministeriö (2002d) näkee 
kehittämisen edellyttävän toimivien yhteistyöverkostojen muodostamista ja 
avoimempien koulutusväylien kehittämistä. Jatkuvien muutosten vuoksi 
tarvitaan mahdollisuuksia syventää ja laajentaa ammatillista osaamista. Tähän 
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haasteeseen pyritään vastaamaan työelämälähtöisyyttä korostavan 
ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnon avulla. (Palonen 2003, 18.) Ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto, josta aiemmin käytettiin nimeä jatkotutkinto, 
rakentuu aikaisemman ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämässä hankitun 
kokemuksen päälle. Tässä tutkimuksessa en tarkastele ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa, koska kyseistä tutkintoa ei ole määritelty 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan pätevyysvaatimukseksi. 

3.1.1 Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto 

 
Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutus perustuu hoitotyötä ohjaaviin 
arvoihin, etiikkaan, ihmisarvoon, elämän kunnioittamiseen, yhteiskunnalliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja vastuuseen ihmisestä. Kaikilla ihmisillä tulee olla 
yhtäläinen oikeus hyvinvointiin, terveyteen, arvokkaaseen elämään ja kuolemaan 
sekä terveyttä tukevaan ympäristöön. Terveydenhoitajakoulutus perustuu 
uusimpaan laaja-alaiseen ja monitieteelliseen tutkittuun tietoon, käytännölliseen 
osaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Terveysalan ammattikorkeakoulussa 
toteutuvan koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on Räisäsen (1995b), 
Perälän (1997), Tossavaisen (1998b), Opetusministeriön (2001) sekä Sosiaali- ja 
terveysministeriön (2003) mukaan kouluttaa ammattihenkilöitä, joilla on 
valmiudet vastata terveydenhuollon, terveyden edistämisen ja kuntoutuksen 
tarpeisiin turvaamalla väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat 
palvelut. Yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin  haasteisiin vastaaminen 
edellyttää väestön tarpeiden tuntemista, so. terveydentilaan, ikääntymiseen, 
mielenterveysongelmiin, moniongelmaisuuteen, syrjäytyneisyyteen ja työelämän 
muutoksiin liittyvää osaamista. Opetusministeriö (2001) korostaa koulutuksen 
laadun kohottamiseksi koulutusjärjestelmien ja opetuksen tutkimusta sekä 
menetelmien kehittämistä.  

 
Ammatinharjoittamislain (L559/1994, A564/1994) mukaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä tulee olla ammattitoiminnan vaatima koulutus ja valmiudet. 
Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu sairaanhoitajan 
tutkinto ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut laillistetaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. 
Koulutus on laajuudeltaan 160 opintoviikkoa, jotka vuonna 2005 muutettiin 
opintopisteiksi. Yksi opintoviikko vastaa 1,5 opintopistettä. Terveydenhoitajan 
perustutkinto on siten 240 opintopistettä. Tässä tutkimuksessa käytän käsitteenä 
opintoviikkoa, koska tutkimuksen aineisto kerättiin ennen opintopisteisiin 
siirtymistä. Terveydenhoitajakoulutus sisältää EU-direktiivien 77/452/ETY, 
77/453/ETY ja 89/595/ETY vaatimukset. (Opetusministeriö 2001.) Kätilö-, 
sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat saavat kolmen vuoden mittaisen 
yleissairaanhoitajan koulutuksen (77/453/ETY, 80/155/ETY, 89/595/ETY), 
jonka edellytetään integroituvan muuhun opetukseen (89/595/ETY).  



 
 
 
 

46 

 
Opetusministeriön (2001) mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut 
terveydenhoitaja on hoitotyön, kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja 
terveydenhoitotyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitajan 
toiminta pyrkii väestön osallistamiseen ja aktivoimiseen oman terveytensä 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työssään terveydenhoitajan tulee ottaa 
huomioon yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat ihmisten 
elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin. Terveydellisen tasa-arvon 
lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen ovat myös 
keskeisiä asioita terveydenhoitajan työssä.   Näiden asioiden tulee näkyä myös 
terveydenhoitajien opetussuunnitelmissa. 

  
Ammattikorkeakoulujen laatimat opetussuunnitelmat perustuvat ammattikorkea-
koululainsäädäntöön, mutta niitä ei säädellä yksityiskohtaisesti.   Jaroman (2000) 
tutkimuksen mukaan terveysalan opetussuunnitelmien opetussisällöt ovat 
pirstaleisia. Tämän välttämiseksi suunnittelun lähtökohdaksi voitaisiin ottaa 
ammattitaitovaatimukset ja näkemykset koulutuksen yhteiskunnallisesta 
tehtävästä. Opetusministeriön nimittämä työryhmä määritteli vuonna 2001 
terveysalalta valmistuvien ammatillista osaamista kuvaamalla opintojen 
keskeiset sisällöt ja vähimmäisopintoviikkomäärät. Pyrkimyksenä oli 
koulutuksen rakenteiden yhtenäistäminen ja ydinosaamiseen kuuluvien 
osaamisvaatimusten määrittäminen. Työryhmä esitti, että ammattikorkeakoulut 
käyttävät laadittuja osaamisvaatimuskuvauksia koulutuksen suunnittelussa ja 
huolehtivat näiden käyttöönotosta. Yhtenäisten ammattitaitovaatimusten  
tarpeellisuus tulee esiin myös Tossavaisen (1998a) ja Jaroman (2000) 
tutkimuksissa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ja monet 
työnantajatahot ovat olleet hämmentyneitä (Tossavainen 1998a) 
ammattikorkeakoulujen erilaisista opetussuunnitelmista ja epäilleet koulutuksen 
antamia valmiuksia varsinkin työssä tarvittavien käden taitojen osalta. Asia on 
noussut esille myös kansallisessa terveydenhuollon projektissa (2002a), jossa 
terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille esitetään siirrettäväksi uusia 
tehtäväalueita. Tämä edellyttää tehtäviin liittyvän koulutuksen järjestämistä. 
Yhteiskunnan usko ammattikorkeakoulutukseen edellyttää jatkuvaa 
koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta ja kehittämistä. 

 
Opiskelijoiden, yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset sekä hoitotieteelliset ja 
kasvatustieteelliset näkökulmat ohjaavat opetussuunnitelmien laadintaa. Jaroma 
(2000) korostaa yhteistyön merkitystä työelämän edustajien kanssa ottamalla 
huomioon tulevaisuuden ennusteet, työelämän muutokset ja väestön tarpeet. 
Torresin ja Stantonin (1982), Räisäsen (1995a) ja Caldwellin (1995) mukaan 
opetussuunnitelmasta käy ilmi tieteenalan keskeiset käsitteet, teoreettinen 
viitekehys, filosofinen arvoperusta, yhteiskunnalliset tekijät ja ammattikuva. 
Opetussuunnitelmissa näkyvät periaatteet, joilla tavoitteisiin pyritään. 
Opetussuunnitelmiin on kirjattu myös, miten opiskelu etenee ja miten opiskelu 
mahdollistaa yksilöllisen etenemisen. Aavarinteen (1990) mukaan 
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opetussuunnitelma ohjaa koko oppijan oppimisprosessia tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Siinä näkyy käsitys oppilaasta oppijana ja ammattitaidon 
kehittymisen mahdollistajana. Ekola (1992, 91−98) korostaa opiskelijoiden 
kokemusten hyödyntämistä ja huomioon ottamista tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Terveydenhoitajien ammattikorkeakoulutukseen kuuluu perusopinnot, ammatti-
opinnot, opinnäytetyö ja ohjattu harjoittelu, joka toteutuu opetussuunnitelman 
mukaisesti terveydenhoitotyön eri sektoreilla. Terveydenhoitajaliiton nimeämä 
työryhmä laati ohjatun harjoittelun tueksi Terveydenhoitajaopiskelijan työkirjan 
(2002). Kyseessä on ammattia edistävän, ohjatun harjoittelun suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin liittyvä apuväline, jota käytetään 
arviointikeskustelussa oppijan, harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan kouluttajan 
kesken. Työkirjan liitteenä on Diploma Supplement ja oppimissopimus, jonka 
tarkoituksena on edistää ammatillisen osaamisen kehittymistä harjoittelun 
aikana. Työkirjaan on kirjattu ohjatun harjoittelun sisällöt ja oppimistehtävät 
terveydenhoitotyön eri sektoreita varten. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 
edellyttää laatuvaatimukset täyttäviä harjoittelupaikkoja ja ohjauksen laadun 
varmistamista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 95.) Työkirja on lähetetty 
kaikkiin terveysalan ammattikorkeakouluihin. 

3.1.2 Työikäisen terveydenhoitotyön opinnot ja työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot  

 
Työikäisen terveydenhoitotyön opintojakso sisältyy yhtenä osana 
terveydenhoitajatutkintoon kuuluviin ammattiopintoihin ammattikorkeakoulujen 
opetussuunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallisen osaamiskuvauksen mukaan 
työikäisen terveydenhoitotyön tavoitteena on, että opiskelija tuntee aikuisen 
terveydenhoidon keskeiset painopistealueet. Hän osaa tunnistaa työn, 
työttömyyden, työyhteisön sekä työ- ja elinympäristön vaikutukset ihmisen 
terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn. Hänellä on tiedot ja taidot arvioida 
työikäisen terveyttä edistäviä ja kuormittavia tekijöitä sekä auttaa asiakkaitaan 
edistämään omaa terveyttä ja työssä jaksamista. Terveydenhoitaja ymmärtää työ- 
ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan merkityksen työikäisen terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Painopisteenä on myös työkykyä ylläpitävän toiminnan 
suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuminen. Työterveyshuollon 
ammattihenkilönä terveydenhoitaja toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön 
mukaisesti. (Opetusministeriö 2001.) 
 
Terveydenhoitajakoulutukseen kirjatut työikäisen terveydenhoitotyön tavoitteet 
ovat laajat ja edellyttävät riittävästi aikaa ja resursseja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Suomen Työterveyshoitajaliiton (2002) tekemän selvityksen 
mukaan työikäisen terveydenhoitotyön teoreettiseen opetukseen ja harjoitteluun 
käytettiin kuitenkin vain 1−5 opintoviikkoa. Joissakin ammattikorkeakouluissa 
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työikäisen terveydenhoitotyön opiskelu oli siirretty kokonaan vapaasti 
valittaviksi opinnoiksi. Tämä ei mahdollista työterveyshuollon substanssiin 
liittyvää ammatillista osaamista eikä kansanterveydellisten ja yhteiskunnallisten 
asioiden merkitysten ymmärtämistä työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Työterveyshuollon osalta ammatillisen osaamisen jatkuva 
kehittäminen mahdollistuu terveydenhoitajan tutkinnon, työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen kehittämisen avulla.  

 
Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja -asetus (1484/2001) määrittelevät 
työterveyshuollon ammattihenkilöiksi laillistetut lääkärit ja terveydenhoitajat, 
joilla on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutuksellinen pätevyys 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001c, 72). Sosiaali- ja terveysministeriö (2001d, 
2002d) edellyttää, että työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja 
suorittaa vähintään seitsemän opintoviikon mittaiset työterveyshuollon opinnot 
tai työterveyshuollon erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa kahden 
vuoden kuluessa työterveyshuollon tehtäviin siirtymisestään. Koulutuksen tulee 
luoda edellytykset elinikäiselle oppimiselle, ammatillisen osaamisen 
ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä työssä jaksamiselle. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2002d, 14.) Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman 
täydennyskoulutussuosituksen (2004b) mukaan terveydenhoitajan tulee 
osallistua täydennyskoulutukseen keskimäärin seitsemän päivää vuodessa. 

 
Ammattikorkeakoulujen järjestämät erikoistumisopinnot ovat vähintään 20 
opintoviikon laajuisia koulutuskokonaisuuksia. Opetusministeriön yhteydessä 
toimiva korkeakoulujen arviointineuvosto voi asetuksen (1320/1995) mukaan 
arvioida erikoistumisopintojen laadun ja hyväksyä kyseiset opinnot 
rekisteröitäviksi määräajaksi. Vähäpassin (2001) mukaan akkreditointi palvelee 
koulutuksen järjestäjiä, koulutukseen osallistuvia ja koulutettujen osaamista 
hyödyntävää yhteiskunta- ja elinkeinoelämää varmistamalla opintojen yleisesti 
hyväksyttävän ja välttämättömäksi katsotun laatutason. 

 
Työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen perusteiden 
sisältyminen terveydenhoitajan perustutkintoon mahdollistaa työterveys-
huollollisen ammatillisen osaamisen syventämisen ja laajentamisen 
erikoistumisopintojen tai muun työterveyshuollollisen koulutuksen avulla. 
Ammattikorkeakoulussa suoritetut työterveyshuollon erikoistumisopinnot 
tähtäävät terveydenhoitajan aiempaa korkeampaan ammatilliseen osaamiseen 
työterveyshuollossa. Erikoistumisopintojen avulla voidaan vastata alueellisen 
vaikuttavuuden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan haasteisiin. Samoin 
mahdollistuu vastaaminen työelämästä nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin. 
Koulutus edistää elinikäisen oppimisen periaatteiden toteutumista. Laadukas 
koulutus vaatii monialaista yhteistyötä, verkostoitumista, monitieteisyyttä ja 
moniammatillisuutta.   
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Työterveyshuollon erikoistumisopintojen tavoitteena on kouluttaa 
terveydenhoitajia, joilla on valmiudet työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä 
sairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitamiseen. Tämä edellyttää ihmisen 
kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kohtaamista sekä työn, työympäristön ja 
työyhteisön monipuolista tuntemista ja niiden terveydellisen merkityksen 
ymmärtämistä. Laaja-alaisesti ymmärretty terveys-käsite sisältää myös 
hyvinvoinnin ja arvostaa ihmisen kokemusta elämästä ja hyvästä olosta.  
Työterveyshuolto Suomessa 2000 -selvitys korostaa työhyvinvointiin liittyvien 
ongelmien tunnistamiseen, työssäjaksamiseen, ikääntyvien työssä jaksamisen 
tukemiseen ja työyhteisötyöhön liittyvän ammatillisen osaamisen merkitystä 
koulutuksen sisältöinä. (Työterveyslaitos 2000b, 73.)  

 
Vuonna 1998 Suomen Työterveyshoitajaliiton asettama työryhmä laati  
suositukset työterveyshuollon erikoistumisopintojen sisällöksi. Työelämän 
tarpeet ja työterveyshuollon asiantuntijuus, perustelut työterveyshoitajien 
erikoistumisopinnoiksi on toteutettu työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
suunnittelussa joissakin ammattikorkeakouluissa. Suositukset eivät kuitenkaan 
ole varmistaneet erikoistumisopintojen toteutumisen yhteneväisyyttä eri 
ammattikorkeakouluissa. Toisaalta yhteiskunnan ja työelämän nopea muutos 
vaatii  suositusten jatkuvaa päivittämistä.  

 
Vuonna 2002 Työterveyslaitokselle perustettiin koulutuskeskus, jonka 
tavoitteena on työterveyshuollon koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja 
organisointi yhdessä tutkintoja antavien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa (Väänänen 2002). Työterveyshuollossa työskentelevä henkilöstö tarvitsee 
koulutusta sekä määrällisesti että laadullisesti. Koulutustarpeeseen vaikuttaa 
osaltaan työterveyshoitajien eläköityminen. Vuoteen 2010 mennessä tarvitaan 
noin 500 uutta työterveyshoitajaa. Sosiaali- ja terveysministeriön (2001d, 2002d) 
mukaan työelämän muutos ja uusiin haasteisiin vastaaminen edellyttävät myös 
jatkuvaa koulutusta. Lain mukaan työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, 
että työterveyshuollossa toimivat ammattihenkilöt ja asiantuntijat osallistuvat 
säännöllisesti täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön 
periaatepäätöksessä Työterveys 2015 -kehittämislinjoissa on kiinnitetty 
huomiota henkilöstövoimavarojen riittävyyden turvaamiseen. Pyrkimyksenä on 
ollut tukea verkostoitumista, monialaisuutta ja yhteistyötä Työterveyslaitoksen, 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä 
tarkoittaa koulutuksen laadun ja koulutettujen pätevyyden varmistamista uusien 
koulutusohjelmien, tutkintojen ja sertifikaattien avulla. Koulutuksen tulee  
perustua monitieteisyyteen ja moniammatillisuuteen. Työterveyshuollossa 
toimiville asiantuntijoille laaditaan koulutusohjelmat, koulutuksen laatu 
arvioidaan, koulutettujen pätevyydet varmistetaan uudistamalla koulutusohjelmat 
ja kouluttajakoulutusta kehitetään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 6−8, 
12−13.) 
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Työterveyshuoltokoulutuksen tarkasteleminen kansainvälisesti nostaa esille eri 
maiden erilaiset terveydenhuoltojärjestelmät ja työterveyshuollon lainsäädännön.  
Useissa maissa ei ole järjestelmällistä työterveyshuollon toimintaa ja koulutusta. 
Koska tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena ei ole eri maiden 
työterveyshuollon järjestelmien ja koulutuksen vertailu,  tarkastelen asiaa vain 
suppeasti. Lääkärit vastaavat työterveyshuollon toiminnasta Tanskassa, Saksassa, 
Ranskassa, Portugalissa ja Italiassa; hoitajien tehtävänä on neuvoa ja avustaa 
toimenpiteissä. Dahlnerin (2001, 49) mukaan Ruotsissa on kehitetty 
työterveyshuollon koulutusta 1970-luvulta ja siellä koulutetaan 
työterveyshoitajia. Hollannissa ja Englannissa työterveyshuollon kehittäminen 
on myös käynnistynyt. Lankhaarin (1991) ja Daveyn (1995) mukaan 
Australiassa ja Uudessa Seelannissa on mahdollista suorittaa työterveyshoitajan 
tutkinto, joka antaa pätevyyden vastata työikäisten terveydenhuollosta. Rantanen 
(1999a) tuo esiin, että Yhdysvalloissa, jossa työterveyshuolto käynnistyi jo 1800-
luvun  lopulla, on edelleen pula koulutetuista työterveyshuollon osaajista. 
USA:ssa on kiinnitetty huomiota erityisesti terveyden edistämiseen työpaikoilla, 
mutta toimintaa ei ole yhdistetty työntekijöiden terveyteen. Afrikassa 
perhehoitajat, jotka ovat saaneet kätilökoulutuksen huolehtivat työterveyshuollon 
tehtävistä. Aasian maissa työterveyshuollon kehitys on vasta aluillaan. Venäjällä 
on järjestetty työterveyshuollon koulutusta lääkäreille vuodesta 1924. (Mikheev 
& Shlyakhetskiy 2001, 46.)  
 
Suomessa työterveyshuollossa tarvittava ammatillisen osaamisen perusta 
luodaan terveydenhoitajatutkinnon aikana. Sen jälkeen terveydenhoitajalla on 
oikeus työskennellä kahden vuoden ajan työterveyshuollossa ennen varsinaista 
työterveyshuollollista koulutusta. Tämän vuoksi tulee miettiä tarkasti 
perustutkintoon kuuluvan työikäisen terveydenhoitotyötä koskevan opintojakson 
sisältöä. Työterveyshuollon erikoistumisopintojen avulla voidaan laajentaa ja 
syventää perustutkinnon aikana hankittua työterveyshuollossa tarvittavaa 
ammatillista osaamista. Koulutusten eteneminen on suunniteltava jatkumoksi, 
joka edellyttää myös säännöllisen täydennyskoulutuksen järjestämistä.  
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3.1.3 Tutkimustulokset työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksojen 
ja työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmien sisällöistä 

 
Saadakseni vastauksen ensimmäiseen tutkimustehtävään tarkastelin 
ammattikorkeakoulujen terveydenhoitotyön opintojaksoihin ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmiin vuonna 2002 kirjattuja sisältöjä. 
Analyysin avulla sain yleiskuvan koulutusten sisällöistä ja vakuutuin tämän 
tutkimuksen tekemisen tarpeellisuudesta. Reflektoin analysoimaani tietoa 
kehittäessäni työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen 
osaamisen mallia. En verrannut terveydenhoitajatutkintoon sisältyviä työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksojen sisältöjä ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmien sisältöjä ammattikorkeakoulujen 
kesken, vaan tarkastelin, millaisia sisältöjä niihin on kirjattu.  

 
Tuloksia kuvatessani käytän terveydenhoitajan perustutkintoon kuuluvasta 
työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksosta käsitettä opintojakso ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmasta käsitettä 
opetussuunnitelma. Kuvaan ensin, millaisia yleisiä periaatteita opintojaksojen ja 
opetussuunnitelmien toteutukseen on kirjattu ja pohdin niitä. Tämän jälkeen 
esittelen opintojaksojen ja opetussuunnitelmien sisällöt, joita tarkastelen 
kehittäessäni mallia työterveyshuollossa tarvittavan terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. 

 
Terveydenhoitajatutkintojen opintojaksoihin on kirjattu laajuudeltaan yhdestä 
kolmeen opintoviikon mittaisia teoreettisia opintoja ja yhdestä seitsemään 
opintoviikkoa harjoitteluja. Opiskelusta 20−57 % on toteutunut itsenäisesti: 
oppijat tekivät erilaisia tehtäviä, osallistuivat koulutuspäiviin ja työpaikka- tai 
opintokäynteihin. Yhden opintoviikon mittaiset teoriaopinnot ovat suppeat 
eivätkä takaa työterveyshuollon substanssin hallintaa. Mikäli itsenäistä opiskelua 
on yli puolet teoreettisista opinnoista, jää pakosta pohtimaan kontaktiopetuksen 
riittävyyttä työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi. Kuitenkin itsenäinen oppiminen  tukee ammatillisen osaamisen 
kehittymistä ja edistää oppijan aktiivisuutta ja vastuun ottamista. 
 
Oppijat harjoittelevat työterveyshuoltoyksiköissä, joskin muutamassa 
ammattikorkeakoulussa harjoittelu on vapaaehtoista. Yhdessä 
ammattikorkeakoulussa harjoittelu on toteutunut siten, että oppijat tekivät 
työpaikkakäynnin, jonka jälkeen he harjoittelivat terveystarkastusten tekemistä 
toisilleen ammattikorkeakoulujen tiloissa. Työterveyshuoltoyksiköissä harjoittelu 
on tärkeää, sillä se mahdollistaa teorian ja käytännön integroitumisen ja asioiden 
reflektoinnin. Harjoitteluajan tulee olla riittävän pitkä, sillä yhden opintoviikon 
mittainen harjoittelujakso kuluu usein työterveyshuoltoyksikköön tutustumisessa 
ja ohjaussuhteen luomisessa. Varsinainen työterveyshuollon substanssiin ja 
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työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä ammatillisen 
osaamisen harjoittelu jää vähäiseksi. Terveydenhoitajatutkintoon kuuluu 
harjoittelua terveydenhoitotyön eri sektoreilla, joista yksi on työterveyshuolto. 
Tämän harjoittelujakson tulee olla opintoviikkoina yhtä pitkä kuin 
terveydenhoitotyön muiden sektoreiden harjoittelujaksojen pituudet. 

 
Laboraatio-opiskelua on ollut opintojaksojen mukaan vain parissa 
ammattikorkeakoulussa.  Laboraatiotunneilla oppijat harjoittelivat näön, kuulon 
ja keuhkojen toiminnan tutkimista sekä terveystarkastuksiin liittyvän haastattelun 
tekemistä. Muutamaan opintojaksoon oli kirjattu verikokeiden, erilaisten kunto- 
ja tykytestien sekä altistumismittausten harjoittelu. Julkisuudessa on kritisoitu 
terveysalan ammattikorkeakoulusta valmistuneiden käden taitojen puutteita. 
Ammattikorkeakoulussa toteutettu laboraatio-opiskelu edistäisi näiden taitojen 
harjaantumista ja antaisi oppijalle paremmat valmiudet tietotaidon kehittämiseen 
harjoittelujaksojen aikana.  

 
Työterveyshuollon erikoistumisopinnot ovat olleet opetussuunnitelmien mukaan 
20 tai 40 opintoviikon laajuisia opintokokonaisuuksia. Teoreettisista opinnoista 
noin puolet toteutui itsenäisenä opiskeluna. Kahdessa ammattikorkeakoulussa 
opinnot suoritettiin kahden vuoden aikana, kolmessa yhden vuoden aikana, ja 
kolmessa ammattikorkeakoulussa opinnot kestivät puolitoista vuotta. 
Muutamassa ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajat ja fysioterapeutit 
suorittivat erikoistumisopinnot yhdessä. Koulutus toteutui enimmäkseen 
päiväkoulutuksena ja monimuoto-opiskeluna. Opinnot tulee suunnitella siten, 
että opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä opiskeluun. Koulutuksen 
toteutuminen päiväkoulutuksena on perusteltua. Toisaalta työssäkäyvillä tulee 
olla mahdollisuus opiskella myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin opiskeluajan 
tulee olla riittävän pitkä. Itsenäinen opiskelu soveltuu erityisen hyvin 
motivoituneille ja työterveyshuollon perustiedot ja -taidot osaaville 
opiskelijoille. 
 
Kaikissa terveysalan ammattikorkeakouluissa työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot perustuivat henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen kuuluu tärkeänä tekijänä osaamisen 
arviointi. Oppijan tehdessä henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa hän 
samalla motivoituu oppimaan juuri oman ammatillisen osaamisensa 
kehittämiseksi tarvittavia asioita. Tällöin oppija välttyy jo osaamiensa asioiden 
kertaamiselta ja voi keskittyä hänelle tarpeellisen uuden tiedon hankkimiseen ja 
omaksumiseen. Laatimansa portfolion avulla oppija esittelee ammatillista 
osaamistaan. Portfolion tekeminen on kirjattu kaikkiin työterveyshuollon 
opetussuunnitelmiin. Muiden tehtävien ja tenttien tarpeellisuutta on syytä 
harkita, koska portfolion tekeminen ottaa paljon aikaa. Opinnoista tulisi 
muodostua kokonaisuus, jota yksittäiset  tehtävät ja tentit eivät saa hajottaa.  
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Työterveyshuollon erikoistumisopintojen aikana toteutetun harjoittelun laajuus 
vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Kolmessa ammattikorkeakoulussa 
harjoittelua on ollut yhdestä viiteen opintoviikkoa, kahdessa 10−15 
opintoviikkoa ja kahdessa 10−20 opintoviikkoa. Opetussuunnitelmista käy ilmi, 
että laajimpiin harjoittelujaksoihin kuuluu projektityö tai kehittämistehtävä, 
jonka osuus harjoittelun pituudesta ei kuitenkaan selviä. Mielestäni projekti- tai 
kehittämistehtävän liittäminen opintoviikkoihin on perusteltua, koska 
erikoistumisopintojen yhtenä keskeisenä tavoitteena on työelämälähtöinen 
toiminta. On pidettävä huoli siitä, etteivät työterveyshuollon substanssiin liittyvä 
ammatillisen osaamisen laajeneminen ja syveneminen kärsi projekti- tai 
kehittämistehtävän painottuessa. Riittävän pitkä harjoittelu mahdollistaa 
perehtymisen monenlaisiin työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin kuuluviin 
asioihin samoin kuin erilaisiin  työaloihin  ja -oloihin. Substanssiosaaminen ja 
käytännön harjoittelu työkokemuksineen mahdollistavat ammatillisen osaamisen 
kehittämisen kohti työterveyshuollon ammattihenkilöä. 
 
Joissakin terveysalan ammattikorkeakouluissa oli opiskeluun sisällytetty 4−8 
opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Tarjolla oli seuraavia opintoja: kunto-
ohjelmat, mielenterveystyö, päihdetyö, draama ja luovuus, tietotekniikka, 
viestintä, ranskan kielen alkeet, diabetes/astma/A-klinikkatyö, konsultatiivinen 
työote, kriisityö, NLP ja yrittäjyys. Valinnaiset opinnot saattoivat hyvinkin tukea 
ammatillisen osaamisen kehittämistä. Mielestäni on kuitenkin tarpeen harkita 
niiden sisällyttämistä erikoistumisopintoihin, koska työterveyshuollossa 
työskenteleminen edellyttää jo sinänsä laajaa ja monipuolista työterveyshuollon 
ammattispesifistä tietotaitoa, jonka omaksumiseksi 20−40 opintoviikon 
erikoistumisopinnot saattavat olla riittämättömät. Valinnaisina opintoina 
toteutettuja teemoja olisi järkevämpää  järjestää täydennyskoulutuksena.   
 
Työterveyshuollon erikoistumisopintojen tarkoituksena on laajentaa ja syventää 
terveydenhoitajatutkinnon aikana opittua työterveyshuollon ammatillista 
osaamista. Tarkastellessani opintojaksojen ja opetussuunnitelmien sisältöjä 
rinnakkain havaitsin niissä olevan osin samoja asioita. Tämä mahdollisti 
sisältöjen yhteisen tarkastelun ja ryhmittelyn. Ryhmittelin opintojaksoihin ja 
opetussuunnitelmiin kirjatut sisällöt kuuteen teemaan, joista muodostin 
haastatteluteemat työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työterveyshuollossa 
työskentelevien terveydenhoitajien haastattelemiseksi. Nimesin  teemat 
seuraavasti: yksilöön kohdistuvat, työympäristöön kohdistuvat, työyhteisöön 
kohdistuvat, yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset, työterveyshuollon 
perusperiaatteita koskevat ja harjoittelua koskevat sisällöt. Liitteeseen 2 olen 
kirjannut eri teemoihin liittämäni sisällöt. 

 
Lähes kaikkiin opintojaksokuvauksiin ja opetussuunnitelmiin on kirjattu 
teoriaopintojen sisällöiksi yksilöön kohdistuvia asioita, kuten 
terveystarkastukset, vajaakuntoisen seuranta ja muu terveydenhoito. Työikäiseen 
kohdistuvia toimia ovat tutkimukset ja ohjaus, jotka on otettu mukaan kaikkiin 
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opintojaksoihin ja opetussuunnitelmiin. Sairaanhoito näkyy sisältönä 
perustutkintojen opintojaksoissa, mutta vain yhdessä erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmassa. Työikäisen työ- ja toimintakyvyn opiskeleminen on 
osoittautunut tärkeäksi sisältöalueeksi. Työn ja työttömyyden vaikutukset tulevat 
esiin vain erikoistumisopinnoissa. Asiakaslähtöisestä ja  kokonaisvaltaisesta 
kohtaamisesta on muutamia merkintöjä.  
 
Työympäristöön kohdistuvina sisältöinä ovat korostuneet työpaikkakäynnit 
ja -selvitykset sekä altisteiden tunteminen ja niiden terveydellisen merkityksen 
ymmärtäminen. Työlääketieteen ja työhygienian opinnot sisältävät tietoja, jotka 
kohdistuvat työympäristön terveydelliseen merkitykseen. Moniin opintojaksoihin 
ja opetussuunnitelmiin on kirjattu myös erityistä sairastumisen vaaraa 
aiheuttavien töiden ja erilaisten alojen tunteminen. Työpaikan terveydellisten 
olojen selvittämistä kuvaavat sisällöt, jotka koskevat ergonomiaa, työsuojelua, 
tapaturmia ja ammattitauteja. Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvä 
osaaminen on kirjattu erityisesti opintojaksoihin. Työterveyshuollon tehtävänä 
on antaa toimenpide-ehdotuksia erilaisina kirjallisina raportteina ja muina 
palautteina. Toimenpide-ehdotuksia koskevia sisällöt ovat mukana 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmissa mutta vain yhdessä opintojaksossa. 

 
Tyky-toiminta työyhteisöön kohdistuvana ammatillisena osaamisena tulee esiin  
lähes kaikissa opintojaksoissa ja opetussuunnitelmissa.  Työyhteisötyö ja siihen 
liittyvät erilaiset kartoitusmenetelmät kuvaavat työyhteisön kokonaisvaltaisen 
hahmottamisen merkitystä. Työikäisen jaksamiseen liittyviä asioita opiskellaan 
sekä opintojaksojen että opetussuunnitelmien mukaan, mutta jaksamiseen 
yhteydessä olevien työjärjestelyjen merkitys on kirjattu vain 
erikoistumisopintojen sisältöihin. Muita työyhteisöön liittyviä asioita ovat työ- ja 
organisaatiopsykologia, johtaminen ja kriisityö. 
 
Yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä sisältöjä tarkastellessani havaitsin, että 
niitä on kirjattu enemmän opetussuunnitelmiin. Koulutuksen aikana opiskellaan 
työikäisen väestön sairastavuuteen, työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä 
asioita. Opetussuunnitelmissa on myös mainintoja varhaisesta puuttumisesta 
viimeksi mainittuihin ja valmiuksista toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Kansainvälisyys ja monikulttuurinen hoitotyö on kirjattu sisällöiksi sekä 
opintojaksoihin että opetussuunnitelmiin. Erikoistumisopintojen aikana 
opiskellaan väestöryhmien välisten erojen merkitystä. Valtakunnallisia ohjeita ja 
suosituksia koskevia asioita, kuten pidempään työssä jaksaminen, palvelujen 
saatavuus ja laatu on kirjattu vain opetussuunnitelmiin.  
 
Työterveyshuollon perusperiaatteisiin liittyviä sisältöjä on kirjattu  
opintojaksokuvauksiin ja opetussuunnitelmiin. Nämä koskevat 
työterveyshuoltolainsääntöä ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista 
toimintaa. Lähes kaikkiin  opintojaksoihin ja opetussuunnitelmiin on kirjattu 
toimintasuunnitelmien laatiminen ja korvausjärjestelmään liittyvien asioiden 
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opiskeleminen. Moniammatillinen yhteistyö tulee esiin sekä opintojaksoissa että 
erikoistumisopinnoissa, mutta verkostoituminen ja monitieteisyys korostuvat 
vain erikoistumisopinnoissa. Opintojaksoissa painottuu prosessimaisen 
työskentelyn osaamisen merkitys. Tutkimustiedon käytöstä on vain yksittäisiä 
mainintoja, mutta tietokannat on kirjattu kaikkiin opetussuunnitelmiin. Laatuun 
ja vaikuttavuuteen, kehittämistyöhön, tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvät 
sisältöteemat on niin ikään kirjattu kaikkiin opetussuunnitelmiin, mutta  
opintojaksoissa niistä on vain yksittäisiä mainintoja. Työterveyshuollon 
perusperiaatteita kuvaavina sisältöinä vuorovaikutustaitoja  ja atk-taitoja on tuotu 
esille vain erikoistumisopinnoissa. Kirjallisista taidoista on muutama merkintä 
opintojaksoissa. En kuitenkaan voi esittää johtopäätöstä, ettei vuorovaikutus-, 
atk- ja kirjallisia taitoja opiskeltaisi lainkaan terveydenhoitajatutkinnon aikana. 
Niitä voidaan opiskella omina opintojaksoina tai integroituneena muihin 
opintojaksoihin. 

 
Työikäisen terveydenhoitotyön opintojakson tarkoituksena on luoda perusta 
terveydenhoitajan työterveyshuollossa tarvitsemalle ammatilliselle osaamiselle ja 
sen kehittämiselle. Tämä mahdollistuu, kun teoreettiset opinnot ovat riittävän 
laajat ja mahdollistavat sisällöllisesti ammatillisen osaamisen kehittämisen. 
Teoriaopintojen sisältöjen pohjautuminen työterveyshuoltolain ja hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaisiin teemoihin antaa oppijalle 
työterveyshuollossa tarvittavaa substanssiosaamista, jota syvennetään ja 
laajennetaan erikoistumisopintojen aikana. Laboraatio-opintoja toteuttamalla 
voidaan edistää taitoihin liittyvää ammatillista osaamista.  

 
Teoreettisen tiedon ja harjoittelun integrointi toteutuu parhaiten harjoittelemalla 
työterveyshuoltoyksiköissä. Käytännön harjoittelu työterveyshuoltoyksiköissä 
antaa oppijalle kokemuksen siitä, mitä hän osaa ja millaisia asioita tulisi 
harjoitella saavuttaakseen työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen 
osaamisen. Yhden viikon mittainen harjoittelu on liian lyhyt oppijan tietotaidon 
integroimiseksi erilaisissa työterveyshuollon tilanteissa. Tuolloin 
työterveyshuollon substanssin ymmärtäminen ja työikäisen terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvien asioiden merkitysten oivaltaminen jäävät toteutumatta. 
Lyhyt harjoittelujakso kuluu ohjaussuhteen luomiseen, ja varsinaiseen 
työterveyshuoltoon liittyvien asioiden oppiminen jää vähälle. 
 
Työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksojen ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen sisältöjen tarkastelu ammatillisen osaamisen jatkumona 
osoittaa, että yksilöön, työympäristöön ja työyhteisöön liittyvät sisältöteemat 
ovat pääosin samansuuntaiset. Yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä 
sisältöteemoja on kirjattu vain erikoistumisopintojen opetussuunnitelmiin. 
Työterveyshuollolliset perusperiaatteet tulee esiin sekä opintojaksoissa että 
opetussuunnitelmissa. Kuitenkin ne on laajasti ja monipuolisesti 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmissa. Työterveyshuollon 
terveydenhoitajan tarvitsema ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuu 
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tutkinnon aikana opittuun tietotaitoon, jota tulisi syventää ja laajentaa 
työterveyshuollon erikoistumisopinnoilla. 
 
Työikäisen terveydenhoitotyön opintojakso on vain yksi osa terveydenhoitajan 
perustutkintoa, jolloin monia sisältöalueita, kuten vuorovaikutustaidot, atk-
taidot, tiedonhankinta, yhteistyötaidot, kansainvälisyys sekä kansanterveydelliset 
ja yhteiskunnalliset asiat, voidaan opiskella omina opintojaksoina tai muiden 
opintojaksojen yhteydessä. Opintojaksoista ja opetussuunnitelmista ei selviä se, 
minkä tasoista ammatillista osaamista on tavoiteltu. Onko tavoitteena asioiden 
tietäminen, soveltaminen, kehittäminen, analysointi vai syntetisointi? Lisäksi 
opintojaksojen ja opetussuunnitelmien sisällöt eivät välttämättä toteudu 
opetustilanteissa sellaisina, kuin ne on luettavissa kirjallisista dokumenteista. 
Tarkemman tiedon saamiseksi asiaa olisi kysyttävä kouluttajilta ja oppijoilta. 
Opintojaksojen ja opetussuunnitelmien analysointi antoi yleiskuvan siitä, 
millaisia sisältöjä niihin oli kirjattu keväällä 2002.  
 
Työelämän muuttuessa opintojaksoja ja opetussuunnitelmia uusitaan jatkuvasti. 
Tämän vuoksi nyt analysoidut kirjalliset dokumentit kuvaavat vain sen hetken 
tilannetta. Dokumenttien analyysi tuotti kuitenkin teemahaastattelurungon 
asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien haastattelemiseksi ja antoi viitteitä mallin 
kehittämiseen. Olen ottanut sisällöt huomioon tavoitellessani tämän tutkimuksen 
päämäärää, mallia työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutuksessa. Analyysi osoitti 
terveysalan ammattikorkeakouluissa toteutettavan työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän oppimisen eroavan sisällöllisesti toisistaan. 
Koulutuksen mallin kehittämisessä tulee ottaa huomioon työelämän nopeiden 
muutosten lisäksi tiedon jatkuva uusiutuminen ja elinikäisen oppimisen tavoite. 
Tämä edellyttää sellaisen koulutuksen mallin kehittämistä, joka mahdollistaa 
ammatillisen osaamisen nopean ja jatkuvan päivittämisen. 

 

3.2 Työterveyshuollon peruslähtökohtien tarkastelu  

 
Työterveyshuollon toiminnan keskeinen tavoite on työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Työikäinen voidaan nähdä työterveyshuollossa 
tarvittavan ammatillisen osaamisen haastajana. Työterveyshuolto ei voi 
kuitenkaan osallistua kaikkien työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Sen palveluihin ovat oikeutettuja vain ne työikäiset, joilla on 
työsuhde jonkun työnantajan kanssa tai jotka yrittäjinä tai omaa työtään tekevinä 
ovat sopineet työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä. Työterveyshuollon 
merkityksen ymmärtämiseksi tarkastelen seuraavaksi niitä tekijöitä, jotka 
määrittelevät ja ohjaavat työterveyshuollon toimintaa. Selvitän työterveyshuollon 
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taustaa ja  kehittymistä. Samalla haen vastausta toiseen ja kolmanteen 
tutkimustehtävään. Kyse on siitä, millaista ammatillista osaamista 
työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee asiantuntijoiden ja 
terveydenhoitajien mielestä voidakseen osallistua työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Kuvio 4 havainnollistaa tarkasteluni näkökulmia. 
Alalukujen lopussa kuvaan muodostamiani pää- ja alaluokkia ja selvitän niihin 
liittyvää ajankohtaista tietoa ja reflektoin omia käsityksiäni. 
 
Suomessa työterveyshuollon toiminnan käynnistämiseen vaikutti  
työmarkkinajärjestöjen vuonna 1971 tekemä sopimus työpaikkaterveydenhuollon 
kehittämisestä. Samalla työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvastuu annettiin 
työnantajien velvollisuudeksi. Työterveyshuollon toiminta oli tuolloin 
enimmäkseen sairaanhoitoa ja ehkäisevä toiminta painottui terveyskasvatukseen 
työperäisten vaarojen jäädessä vähälle huomiolle. Toiminta ei tavoittanut pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä, yrittäjiä ja muita omaa työtään tekeviä. (Husman 2003a, 
29.)  
 
Vuonna 1978 säädettiin työterveyshuoltolaki (743/1978), jonka tarkoituksena oli 
luoda lainsäädännölliset edellytykset työntekijöiden, yrittäjien ja omaa työtään 
tekevien terveyden suojelemiseksi. Työnantajan velvollisuudeksi tuli järjestää 
kustannuksellaan työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuollon tehtäväksi 
asetettiin työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäiseminen selvittelemällä työstä ja 
työpaikan olosuhteista johtuvat terveyden vaarat ja haitat. Työnantajalle annettiin 
myös mahdollisuus sairaanhoitopalvelujen ja muiden terveydenhuollollisten 
palvelujen järjestämiseen työterveyshuoltona. Työnantajalle säädettiin oikeus 
saada korvausta työterveyshuollon kustannuksista.  

 
Työterveyshuoltolain toteutumista edesauttoi Suomen vuonna 1987 ratifioima ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) hyväksymä työterveyshuoltosopimus nro 161 
ja sitä täydentävä suositus nro 171.  Ratifiointi edellytti kansallisen 
toimintaohjelman laatimista. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunta laati 
Työterveyshuollon valtakunnalliset kehittämislinjat -asiakirjan, jonka 
valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksenä vuonna 1989.  Asiakirja sisältää 
työterveyshuollon kansallisen toimintapolitiikan keskeiset kehittämisehdotukset 
työssä käyvän väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden 
edistämiseksi. ILO:n sopimuksen mukaan työterveyshuollon tavoitteena on 
turvallisen ja terveellisen työympäristön aikaansaaminen ja ylläpitäminen sekä 
työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen.  
Kuntoutuslainsäädännön myötä työterveyshuoltolakia muutettiin vuonna 1991 
siten, että työterveyshuollon tehtäviin liitettiin kuntoutusta koskevan neuvonnan 
ja hoitoon tai kuntoutukseen ohjaamisen lisäksi osallistuminen  työkykyä 
ylläpitävään toimintaan työpaikoilla.  
 
Kehittämislinjojen toteutusta varten nimettiin sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisena toimiva työterveyshuollon neuvottelukunta, jonka tehtävänä on 
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koordinoida ja seurata työterveyshuollon toiminnan toteutumista. Toimintaa 
ohjaamaan säädettiin valtioneuvoston päätös (950/94) hyvästä 
työterveyshuoltokäytännöstä. Tavoitteena oli terveellinen ja turvallinen 
työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy 
sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Päätöksessä 
korostetaan työterveyshuollon toiminnan suunnitelmallisuutta, laadun ja 
tuloksellisuuden arviointia sekä seurantaa. Työterveyshuollon korvausjärjestelmä 
uudistettiin vuonna 1995. Tuolloin työterveyshuollon toiminta jaettiin 
ehkäisevään terveydenhuoltoon, sairaanhoitoon ja muuhun terveydenhuoltoon.  
Työterveyshuoltoa tulee tarkastella lakisääteisenä ja vapaaehtoisena toimintana. 
Työnantajan sopima vapaaehtoinen työterveyshuolto oikeuttaa työntekijät 
saamaan myös päivystysluonteisia avosairaanhoitopalveluja ja muita 
terveyspalveluja. Kuvio 5 havainnollistaa työterveyshuollon kehitystä Suomessa.  
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taito-               alai- 
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Kuvio 5. Työterveyshuollon tavoitteiden ja sisällön kehitys Suomessa (Sosiaali- 
ja terveysministeriö & Työterveyslaitos 1997). 
 
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa (2003) -selvityksen mukaan 
työterveyshuollon piiriin kuului 90 % palkansaajista (Husman 2004, 3).  
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Yrittäjien, omaa työtään tekevien ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien 
kuuluminen työterveyshuollon piiriin on yhä puutteellista. Räsäsen, Peuralan ja 
Husmanin (2002) mukaan  80 %:lla palkansaajista on mahdollisuus saada 
työterveyshuollosta myös sairaanhoitopalveluja. Maailman 2,5 miljardista 
työntekijästä noin 10 % saa työterveyshuoltopalveluita. Vastaava luku Euroopan 
työntekijöiden osalta on alle 50 %. Suomessa työterveyshuollon kattavuuteen on 
vaikuttanut lainsäädäntö, joka ei kuitenkaan mahdollista kaikkien työikäisten 
kuulumista työterveyshuollon palvelujen piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö 
(2001a) tuo esiin epätyypillisissä työsuhteissa toimivien, työttömien ja muiden 
työelämän ulkopuolella olevien työikäisten jäämisen työterveyshuollon 
palvelujen ulkopuolelle ja peräänkuuluttaa yhtäläisten terveyden edistämisen 
palvelujen järjestämistä myös heille.  
 
Suomessa on tällä hetkellä noin tuhat työterveyshuoltoyksikköä, joissa 
työskentelee 5700 ammattihenkilöä ja asiantuntijaa. Työterveyshuoltoyksiköiden 
toiminta ei ole tasalaatuista. Erot johtuvat erilaisesta ammatillisesta osaamisesta, 
alueellisesta epätasa-arvoisuudesta, moniammatillisuuden puutteesta ja 
henkilöstövoimavaroista. Työterveyslaitoksen tutkimus työterveyshuollon 
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja käytöstä (2004b) nostaa 
erityisesti esiin työterveyslääkäreiden  ja -hoitajien suuren eläköitymisen 
lähivuosina sekä erikoistuneiden ja pätevien henkilöiden kasaantumisen 
samoihin työterveyshuoltoyksiköihin. (Husman 2004, 3.) 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö (2002c), sosiaali- ja terveysministeriö ja 
työterveyslaitos (1997) tuovat esiin, että työterveyshuollon resurssien 
niukkuudesta johtuen kaikille työntekijöille ei ole voitu tarjota laajoja 
työterveyshuollon palveluja. Vaihtoehtona resurssien niukkuuteen ja 
puutteellisiin mahdollisuuksiin tarjota kokonaisvaltaisia palveluja on esitetty 
työterveyshuoltoyksiköiden verkostoitumista ja palvelujen järjestämistä 
seudullisena yhteistyönä. Toisaalta kaikki työnantajat eivät ole olleet halukkaita 
tekemään niin laajoja työterveyshuollon sopimuksia, että ne mahdollistaisivat 
kokonaisvaltaisen toiminnan. Työterveyshuoltona toteutettu sairaanhoito  
mahdollistaisi esimerkiksi ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisen ja 
kansansairauksien ehkäisemisen. (Antti-Poika ym. 2003, 6.)  

3.2.1 Terveydenhoitotyön periaatteet työterveyshuollossa  

 
Tarkastelen työterveyshuollon peruslähtökohtia selvittämällä ensin 
terveydenhoitotyön periaatteita työterveyshuollossa teoreettisen tiedon avulla. 
Tämän jälkeen tuon julki asiantuntijoiden ja työterveyshuollon 
terveydenhoitajien haastattelujen tuloksena muodostamani pääluokan ja siihen 
liitetyt alaluokat, jotka kuvaavat terveydenhoitotyön periaatteita 
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työterveyshuollossa. Tarkoitukseni on näin osoittaa teorian ja tutkimustulosten 
yhteys.   

 
Terveydenhoitaja on hoitotyön, kansanterveystyön, terveyden edistämisen ja 
terveydenhoitotyön asiantuntija ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. 
Terveydenhoitajan työvälineitä ovat terveyteen ja elämäntapoihin vaikuttaminen, 
ammatillinen välittäminen, tukeminen ja arjen elämässä selviytymisen 
auttaminen. (Pesso 2004, 14, 24.) Koulutuksen jälkeen terveydenhoitajalla on 
oikeus työskennellä työterveyshuollon tehtävissä. Tällöin terveydenhoitajan 
toiminta kohdistuu  työikäisiin, heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, 
työympäristöihinsä ja -yhteisöihinsä. 
 
Terveydenhoitotyö perustuu hyviin vuorovaikutustaitoihin, joissa korostuu 
ihmisen kohtaamisen valmiudet. Pelttari (1997, 137, 212) sanoo, että hoitotyössä 
tarvitaan tulevaisuudessa entistä parempia vuorovaikutuksen ja ihmisen 
kohtaantumisen valmiuksia. Tutkija puhuu ihmisen kohtaamisen kyvystä, joka 
on syvempää kuin vuorovaikutus. Kyse on kyvystä tunnistaa ihmisen tarpeet ja 
asettua empaattisesti toisen asemaan.  Naumanen-Tuomelan (2000, 76−77, 83, 
92) mukaan vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä kuuntelemisen taitoja 
tarvitaan myös työterveyshuollossa. Pesso (2004, 70-71) toteaa, että 
vuorovaikutus edellyttää kontaktia ihmiseen. Tällöin pyritään samaistumaan, 
luomaan tunnetason yhteyksiä, tukemaan ja antamaan tietoa ihmisen elämän ja 
toiminnan valintoja koskien. Munnukka ja Kiikkala (1994) sekä Lohiniva (1999) 
korostavat myös vuorovaikutustaitojen merkitystä. Saukkonen (1995), Salanterä 
ja Leino-Kilpi (1999) sekä Metsämuuronen (1999a; 1999b; 2000) pitävät 
ihmisen kohtaamisen taitoja tärkeinä. Vuorovaikutustaidot mahdollistavat 
osaltaan työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan osallistumisen 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
 
Asiakaslähtöisyyden kehittäminen sekä yksilö- että ryhmätasolla on 
osoittautunut yhdeksi työterveyshuollon painopistealueeksi. Tällöin on tärkeää 
ottaa toiminnan lähtökohdiksi sekä työntekijöiden että työyhteisöjen tarpeet. 
Työterveyshuollon tulee tuottaa monipuolista tietoa työnantajalle. Tähän 
tarvitaan tietoteknistä osaamista sekä kommunikointi- ja viestintätaitojen 
monipuolistamista. Ihmisten ja työyhteisöjen kohtaamisen taidot mahdollistavat 
luottamuksen ja avoimuuden syntymisen. (Rautio 2004, 88, 95, 155.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2003 hoitotyön kansallisen tavoite- 
ja toimintaohjelman Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. 
Siinä määritellään hoitotyötä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 
2004−2007. Ohjelman tavoitteena on hoitotyön osaamisen hyödyntäminen ja 
vaikuttavuuden parantaminen. Ohjelmaan on kirjattu hoitotyön 
toimintastrategioiksi muun muassa potilaan itsemääräämisoikeuden sekä omaan 
terveyteen ja hoitoon liittyvän vastuun ottamisen edistäminen sekä hoidon 
saatavuuden ja jatkuvuuden turvaavien sekä asiakaslähtöisten toimintatapojen 
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käyttäminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 13−14, 36.) Ohjelmassa on 
tavoitteita (kuvio 6) työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä  
koulutuksen, tutkimuksen ja johtamisen kehittämiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Näyttöön perustuva käytäntö, johtaminen, koulutus ja tutkimus 
hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa (Perälä, Vallimies-Patomäki & 
Kuivalainen 2003; Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 14). 
 
Elomaan (2003) mukaan hoitotyössä tulee käyttää ajantasaista tutkimustietoa, 
joka edistää henkilökunnan kriittistä ja arvioivaa suhtautumista omaan työhönsä. 
Näyttöön perustuva hoitotyö (evedence baced nursing) tarkoittaa parhaan, ajan 
tasalla olevan tiedon arviointia ja käyttöä potilaan, potilasryhmän tai väestön 
terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa. 
Toiminta perustuu käsitteeseen näyttö, johon toiminta, tulos ja arviointi 
perustuvat. Näyttöön perustuva hoitotyö voidaan jakaa seuraavasti: 

o tieteellisesti havaittu tutkimusnäyttö 
o hyväksi havaittu toimintanäyttö 
o kokemukseen perustuva näyttö. (Leino-Kilpi & Lauri 2003, 7−9.) 
 

Näyttöön perustuva hoitotyön edellytyksiä ovat toiminnan mahdollistavat 
ympäristöt, kuten organisaation johtamismallit, hoitotyön toimintamallit ja 
henkilöstöresurssit. Hoitotyön kouluttajilla on tärkeä rooli välittäessään 
oppijoille uusinta tutkittua, näyttöön perustuvaa tietoa ja ohjatessaan oppijat 
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etsimään ja arvioimaan tietoa kriittisesti. (Leino-Kilpi & Lauri 2003, 16−17.) 
Sosiaali- ja terveysalan kvalifikaatioita koskevissa tutkimuksissa (mm. 
Saukkonen 1995; Pelttari 1997; Hilden 1999; Lohiniva 1999) korostuu hoitotyön 
vankka tietoperusta ja työn teoreettinen hallinta. Laurin (2003, 153) mukaan 
hoitotyö edellyttää tiedon lisäksi myös taitoja, joita opitaan käytännön 
hoitotyössä. Pitkän linjan hoitotyöntekijöiden kokemukseen perustuva tieto 
integroituna oppijoiden tietoihin ja taitoihin mahdollistaa käytännön hoitotyön 
kehittämisen. Rantanen (2003a, 20) korostaa, että työterveyshuollon toiminnan 
kehittämiseksi tarvitaan tutkimusta, kehitystä, asiantuntijapalveluja, koulutusta ja 
tiedonvälitystä.  
 
Työterveyshuollolla on mahdollisuus erilaisin keinoin ja menetelmin vastata 
sekä yhteiskunnallisiin että kansanterveydellisiin haasteisiin ottamalla ne 
huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen vaatii laaja-alaista tarkastelua. Merikallion (2001, 
85−96)  mielestä kokonaisvaltainen lähestymistapa on keino edistää sekä 
työntekijän että työyhteisön hyvinvointia. Naumanen-Tuomela (2000) näkee 
kokonaisvaltaisen toiminnan osana työterveyshoitajan asiantuntijuutta. 
Munnukan ja Kiikkalan (1994), Saukkosen (1995) sekä Pelttarin (1997) 
tutkimusten mukaan hoitotyöntekijät tarvitsevat kokonaisvaltaisen 
potilaskeskeisen kohtaamisen taitoja. Pelttari (1997, 162) toteaa, että hoitotyön 
kvalifikaatiovalmiuksissa on kyse yksilöstä lähtevän kokonaisvaltaisen hoitotyön 
valmiuksista. Kokonaisvaltainen hoitotyö perustuu asiakaslähtöisyyteen. 
Martimo  (2003b, 245−249) esittää, että työterveyshuollon toiminnassa tulee 
ottaa huomion asiakkaan toiveet ja odotukset sekä yritysmaailman arvot. 
Asiakkaiden tarpeista lähtevien tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja niiden 
toteutumista on voitava seurata ja mitata yhteistyössä työnantajan kanssa 
(Husman 2003b, 201). Asiakaslähtöisyyden periaatteet ovat Räikkösen ja 
Perälän (2003, 132) mukaan seuraavat: loukkaamaton ihmisarvo, yksilöllisyyden 
kunnioittaminen, tasa-arvo ja itsemäärääminen. 
 
Hoitotyön ammatilliset sitoumukset kuvataan useimmin toimintaperiaatteina. 
Näitä ovat ihmisen kunnioittaminen, omatoimisuuden tukeminen ja 
terveyskeskeisyys, hyvä olo ja laadukas elämä. Naumanen-Tuomela (2000, 87) 
korostaa työterveyshoitajan asiantuntijuuden ilmenevän myös eettisenä 
toimintana. Kalkaan ja Sarvimäen (1996) sekä Luhtasen (2002) mukaan 
terveydenhoitotyön perustehtävänä työterveyshuollossa on terveyden 
edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairauksien ja kärsimysten 
lieventäminen. Toiminnan toteuttamisessa tulee ottaa huomioon eettiset 
periaatteet. Terveysalan työntekijällä on ammatillisten velvollisuuksien lisäksi 
velvoitteita potilasta, työtä, yhteiskuntaa ja työkavereita kohtaan. Työterveys 
2015 -kehittämislinjauksissa edellytetään työterveyshuollon ammattihenkilöiden 
ja asiantuntijoiden ammattieettisten ohjeiden uusimista. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004a, 6−8.) Eettisyys ja humaanisuus tulevat esiin myös 
Pelttarin (1997), Hindsenin ja Frilundin (1995) sekä Lohinivan (1999) 
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tutkimuksissa. Beddome, Buglen, Hills, Kindsey, Duval ja Szalay (1995) sekä 
Saukkonen (1995) korostavat hoitotyöntekijän vastuullista toimintaa ja 
itseluottamusta. Terveydenhoitotyön eettisyys edellyttää jatkuvaa koulutusta, 
koska vanhentuneen tiedon varaan ei voi rakentaa eettisesti perusteltavissa olevia 
toimintoja. Työterveyshuollossa eettiset periaatteet näkyvät arvovalintoina, 
asenteina, hyvänä ammattikäytäntönä, asiakkaiden kohtaamisena, 
riippumattomuutena, puolueettomuutena ja luottamuksellisuutena sekä 
ammattitaidon jatkuvana ylläpitämisenä.  
 
Laki potilaan oikeuksista ja velvollisuuksista (785/92) edellyttää potilaan 
aktiivisuuden, itsemääräämisoikeuden, tasavertaisuuden ja tiedonsaantiin 
liittyvien oikeuksien huomioon ottamista. Laki korostaa myös ihmisen oikeutta 
hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa (2004-
2007) työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteeksi on kirjattu, että he 
ottavat vastuun terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämisestä ja edistämisestä. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 51.)  

3.2.2 Tutkimustulokset terveydenhoitotyön periaatteisiin              
kohdistuvasta tietotaidosta  

 
Seuraavaksi esitän työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työterveyshuollossa 
työskentelevien terveydenhoitajien haastattelujen tulokset, jotka liittyvät 
terveydenhoitotyön periaatteisiin kohdistuva tietotaito -pääluokkaan (kuvio 7). 
Tähän liitin alaluokat, jotka kuvaavat terveydenhoitotyön vuorovaikutteisuutta, 
kokonaisvaltaisuutta, eettisyyttä ja perustumista arvoihin ja tutkittuun, näyttöön 
perustuvaan tietoon. Alaluokille on ominaista, että niissä korostuu 
terveydenhoitotyön yleinen tietotaito, johon terveydenhoitajan   ammatillinen 
osaaminen perustuu. Kunkin alaluokan jäljessä oleva luku ilmaisee, kuinka 
monta kertaa kyseinen asia on noussut esiin haastatteluissa. Haastatteluista 
poimimani ilmaisut olen erotellut siten, että T tarkoittaa terveydenhoitajan ja A 
asiantuntijan kuvaamia käsityksiä. 
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Kuvio 7. Terveydenhoitotyön periaatteet. 

 
Asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien mukaan terveydenhoitajat tarvitsevat 
hyvät vuorovaikutustaidot ja valmiudet keskustella asiakkaiden kanssa. 
Haastatteluissa korostui kuulemisen merkitys mutta myös havainnoimiskykyjen 
tärkeys. Jos terveydenhoitajalta puuttuu kyky keskustella asiakkaan kanssa 
luottamuksellisesti ja avoimesti, osallistuminen työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen ei toteudu. Työntekijöiden, asiakasyritysten ja 
työterveyshuoltoyksikön välinen yhteistyö edellyttää neuvottelutaitoja. 
Haastateltavat tarkastelivat vuorovaikutustaitoja laajasti, jolloin ne tarkoittivat 
ihmisen kohtaamiseen, kuulemiseen sekä suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun 
liittyvää osaamista.  Seuraavassa on haastateltavien kertomia asioita: 

 
 
”…nämä ihmissuhdeasiat ja välineitä siihen, miten keskustella, 
ihmissuhdetaitojen kouluttamista” (A1). 
 
”…kuuntelutaito, kun asiakas tulee, niin että pystyy ja uskaltaa lähestyä eli 
tavallaan saa sen luottamuksen ja voi kertoa, jos on vaikeitakin asioita” (T3). 

 
”…havainnointikykyä, että on niin kuin silmät ja korvat auki” (T3). 
 
”…myöskin tämmönen niin kuin kirjoitus tai, niin kuin sanotaan, tekstin 
tuottamistaito, että sitähän tarvitaan paljon, raportteja ja muutakin tehdään” 
(T1). 
 
 

Vuorovaikutteinen  
terveydenhoitotyö (33) 

Näyttöön perustuva 
terveydenhoitotyö (19) 

Kokonaisvaltainen  
terveydenhoitotyö (19) 

Eettinen ja arvoperusteinen 
terveydenhoitotyö (11) 

Terveydenhoito- 
työn 
periaatteisiin 
kohdistuva 
tietotaito 
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Tiedon jatkuva nopea uusiutuminen ja lisääntyminen mahdollistavat ja toisaalta 
edellyttävät hoitotyön kehittämistä. Tämän vuoksi terveydenhoitajan on osattava 
hakea uutta tietoa ja sovellettava sitä käytäntöön. Kaiken tiedon omaksuminen ei 
ole tärkeää vaan tieto siitä, mistä ja miten tietoa on saatavissa. Haastateltavat 
korostivat näyttöön perustuvan, tutkitun tiedon merkityksen ymmärtämistä 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan tulee toimia hyödyntäen tutkivaa työotetta ja 
perustella toimintansa tutkitun tiedon avulla. Näitä asioita kuvaamaan valitsin 
seuraavat haastateltavien kertomat ilmaisut: 

 
 
”…tiedon lähteelle osaaminen ja aktiivinen hakeminen, se kehittää sitä 
kriittistä ajattelua. Täytyy olla valmius niin kuin koko ajan pitää se oma 
ammattitaito ajan tasalla ja seurata ajankohtaista tutkimustietoa ja kaikkia 
näitä väyliä…” (A1.) 
 
”Sitä pitää pysyä niin kuin ajan hermolla, että ei voi jäädä niin kuin sen 
vanhan tiedon pohjalle lepäämään; löytyy uusi tieto, ja se muuttuu koko ajan. 
Ei perässä meinaa pysyä…” (T2.) 
 

 
Työterveyshuollon asiakkaat on kohdattava yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
Tällöin työikäistä tarkastellaan erilaisissa konteksteissa, kuten työ, perhe, vapaa-
aika ja  elämäntilanne.  Kokonaisvaltaista terveydenhoitotyötä kuvatessaan 
haastateltavat korostivat asiakaslähtöisen terveydenhoitotyön merkitystä. 
Terveydenhoitajan toiminnan tulee perustua asiakkaan mielipiteiden ja hänelle 
tärkeiden asioiden kunnioittamiseen. Asiakaslähtöinen toiminta 
työterveyshuollossa edellyttää terveydenhoitajalta valmiuksia siirtää omat 
mielipiteensä ja ajatuksensa syrjään keskittyessään asiakkaan esille tuomiin 
asioihin.  

 
 
”…ja sinne se perhe sitten kuuluu, niin kuin lasten tulevaisuus ja muu, että 
kun aikuiset voivat hyvin, niin lapsetkin voivat hyvin, mutta  kyllä se 
heijastuu myös sitten sitä kautta nuorisoon ja lapsiin, jos ne isä ja äiti ei ole 
kunnossa” (T1). 
 
”…ihmistuntemusta ja ihmisten kunnioittamista; ei me voida omista 
lähtökohdista lähteä ja näkemyksistä, että kyllä meidän pitää olla hyvin 
nöyriä siinä” (T1). 
 
”Asiakkaan näkökulma pitäisi tietysti aina huomioida…” (A2.) 
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Haastateltavien mielestä terveydenhoitotyön toiminta perustuu hoitotyön  
arvoihin ja eettiseen osaamiseen. He korostavat terveydenhoitajan taitoa ja 
rohkeutta tarttua asioihin, jotka koskevat hoitotyötä. Loppuun asti vastuullisesti 
vietyä arvostetaan. Terveydenhoitajan tulee toimia puolueettomasti kohdatessaan 
eri ympäristöistä, yhteisöistä ja kulttuureista tulevia asiakkaita. Tämä edellyttää 
uudenalaista asennoitumista. Kuvatessaan puolueettomuutta haastateltavat 
tarkastelivat sitä sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta. Puolueeton 
toiminta nähtiin keinoksi yhteistyön toteutumiselle.  Työterveyshuoltoyksiköiden 
toimintasuunnitelmiin on kirjoitettu terveydenhoitotyön periaatteet ja arvot, 
joiden kunnioittaminen ja toteutuminen käytännön toiminnassa mahdollistaa 
hyvän terveydenhoitotyön toteutumisen. Seuraavat haastateltavien esille tuomat 
asiat kuvaavat näitä käsityksiä: 
 

 
”…asennekasvatusta, että on sitä näkökulmaa ja ymmärrystä. Tulee kaikki 
nämä kansainvälistymiset ja erilaiset kulttuurit…” (A3.) 
 
”Oikeudenmukaisuus kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä, tämmöisen 
luottamuksen perusta…” (A2.) 

 
”…miten hän sitoo sen oman osaamisensa ja oman vastuunsa 
työterveyshuollon periaatteisiin ja arvoihin ja filosofiaan” (A1). 
 

 
Terveydenhoitotyö perustuu hyviin vuorovaikutustaitoihin, joita ilman 
terveydenhoitaja ei voi edistää työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Teoreettisten 
tietojen hallinta ei yksin riitä, ellei ole valmiuksia tuoda julki tietojaan ja 
taitojaan. Kyky tulla toimeen ihmisen kanssa, keskustella, kuunnella ja arvostaa 
erilaisia mielipiteitä on yksi tärkeimpiä terveydenhoitajan ammatillisen 
osaamisen alueita. Terveydenhoitotyöhön ja työterveyshuoltoon liittyvä tutkittu 
tieto lisääntyy jatkuvasti, ja siksi terveydenhoitajan tulee päivittää ammatillista 
osaamistaan. Toiminnan tulee perustua viimeisimpään tutkittuun tietoon. 
Terveydenhoitajakoulutuksen aikana oppijaa tulee opastaa tiedon lähteille. 

 
Työikäisen  kohtaamisen tulee perustua kokonaisvaltaiseen näkemykseen. Hänen 
terveyteensä ja hyvinvointiinsa vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin 
sosiaaliset tekijät. Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on 
otettava huomioon erilaiset situaatiot, kuten työympäristö, työyhteisö, vapaa-
aika, perhe ja muut tilanteet, joihin työikäinen on yhteydessä. Hyvän fyysisen 
terveyden taakse voi kätkeytyä monia muita ongelmia, jotka vaikuttavat 
työikäisen kokemukseen omasta terveydestä, hyvästä olosta ja elämästä. 
Työterveyshuollon toiminnassa kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen  toiminnan 
toteutuminen on ongelmallista silloin, kun työnantaja on sopinut vain 
lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Tällöin työterveyshoitaja voi 
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tavata työikäisen ehkä vain viiden vuoden välein, jolloin terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen osallistuminen on usein jo myöhäistä. 

3.2.3 Työterveyshuollon toiminnan perusteet 

 
Työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee myös tietotaitoa, 
joka liittyy työterveyshuollon toimintaa ohjaaviin perusteisiin, kuten lakeihin, 
säädöksiin ja ohjeisiin. Tarkastelen seuraavaksi näitä asioita teoreettisesti.  

 
Työterveyshuoltolakia jouduttiin uudistamaan työelämän muuttumisen myötä. 
Uuden työterveyshuoltolain (1383/2001) ja valtioneuvoston hyvää 
työterveyshuoltokäytäntöä koskevan asetuksen (1484/2001) tarkoituksena on 
työhön liittyvien terveyden vaarojen ja haittojen sekä sairauksien ja tapaturmien 
ehkäisy, työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen, 
työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen 
ja seuranta työuran eri vaiheissa sekä työyhteisön toiminnan edistäminen. 
Työterveyshuoltolaki (1484/2001, 12§) määrittelee työterveyshuollon tehtävät, 
joita ovat työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn seuranta, 
työkykyä ylläpitävä toiminta sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden seuranta. 
(Husman 2003a, 34−39.)  
 
Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja käyttää 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseksi riittävästi työterveyshuollon 
ammattihenkilöitä, joita ovat laillistetut lääkärit ja terveydenhoitajat sekä heidän 
tarpeellisiksi katsomansa asiantuntijat, jotta hyvän työterveyshuoltokäytännön 
mukaiset tavoitteet saavutettaisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 15, 
2004a, 6). Lain mukaan työnantajan tulee sopia työntekijöiden 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. Myös yrittäjillä ja omaa työtään 
tekevillä on oikeus sopia työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä itselleen. 
Työterveyshuollon palvelujen sopimisen jälkeen toimintaa ohjaa 
työpaikkakohtainen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Yhdessä 
työnantajan kanssa laaditun toimintasuunnitelman tavoitteena on työikäisten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 51.) 
Toiminnan suunnitelmallisuutta korostetaan myös hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelmassa (2004−2007). Työnantaja saa korvausta työterveyshuollon 
järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista sairasvakuutuslain (364/63) 
mukaisesti. (Husman  2003a, 31−32.) Työterveyshuollon rahoitus- ja 
korvausjärjestelmä on tarpeen uusia ja se on kirjattu työterveyshuollon 
kehittämislinjojen (2004a) yhdeksi tavoitteeksi. 
 
Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait, joista yksi tärkeimpiä on 
työturvallisuuslaki (738/2002). Sen tavoitteet ovat yhtenevät 
työterveyshuoltolainsäädännön tavoitteiden kanssa. Työturvallisuuslaki ja 
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työterveyshuoltolainsäädäntö edellyttävät työympäristön ja työolosuhteiden 
parantamista, tapaturmien ja ammattitautien sekä muiden työstä johtuvien 
terveysvaarojen ehkäisemistä. Tavoitteeksi on kirjattu työntekijöiden työkyvyn 
turvaaminen ja ylläpitäminen. Laissa korostuu työnantajan velvollisuus osallistua 
työolosuhteiden parantamiseen ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikuttavuutta erityisesti työn turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmista. 
Työnantajan tulee laatia työpaikkakohtainen työsuojelun toimintaohjelma, jonka 
tekemisessä työnantaja voi käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta. (Loppela 
2004, 117−118.)   
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveys 2015 -kehittämislinjat (2004a) on 
työterveyshuollon neuvottelukunnan valmistelema periaatepäätös, jonka 
valioneuvosto on hyväksynyt vuonna 2004. Periaatepäätös sisältää seuraavat 
kymmenen kehittämislinjaa: 

o lainsäädäntö,  
o työterveyshuollon sisältö,  
o työterveyshuollon palvelujärjestelmä,  
o työterveyshuollon rajoitus- ja korvausjärjestelmä,  
o työterveyshuollon henkilöstövoimavarat,  
o työterveyshuollon etiikka,  
o yhteistyö,  
o työterveyshuollon tiedonhallintajärjestelmät,  
o työterveyshuollon tutkimus- ja kehittämistyö sekä  
o seuranta ja valvonta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 9−16.) 

 
Työterveyshuollon sisällön ja laadun tulee vastata työelämän muuttuviin 
tarpeisiin ja toiminnan perustua tutkittuun tietoon. Periaatepäätöksessä korostuu 
tarve kehittää uusia menetelmiä, joiden käyttöön ottamiseksi tarvitaan 
koulutusta. Työterveyshuollon toiminnan toteutuksessa hyödynnetään 
moniammatillista osaamista. Kehittämislinjauksissa edellytetään työpaikan ja 
työterveyshuollon yhteistyön vahvistamista. Painopistealueita ovat työhön 
liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, terveyden seuranta ja edistäminen 
työpaikalla sekä työkyvyttömyysuhan varhainen tunnistaminen. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004a, 3−5.)  
 
Työterveys 2015 -kehittämislinjauksiin on kirjoitettu pyrkimys 
työterveyshuollon palvelujen yhdenvertaisesta tarjoamisesta kaikille työelämässä 
oleville. Palvelujen järjestämiseksi tulee harjoittaa yhteistyötä, verkostoitua 
työterveyshuollon eri palvelujen tuottajien ja muiden terveydenhuollon palveluja 
tarjoavien kanssa sekä varmistaa henkilöstön riittävät voimavarat toiminnan 
toteuttamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 13.) Naumanen-Tuomelan 
(2001) mukaan verkostoitumisen taidot ovat työterveyshoitajan ammatillisen 
osaamisen perustaitoja. Työterveyshuollon tulee rakentaa ympärilleen 
moniammatillinen verkosto kyetäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. 
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Verkostoituminen  edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja oman toiminnan 
kriittistä arviointia ja kehittämistä. (Martimo & Klemetti 2003, 206−208.) 

 
Työterveyshuollon toiminta perustuu monitieteisyyteen. Tämä edellyttää 
ammattihenkilöiden monipuolista osaamista eri tieteenaloilla kuten lääketiede, 
psykologia, ergonomia, työhygienia, biologia ja toksikologia. (Martimo & 
Klemetti 2003, 206−207.) Monitieteisyyden lisäksi Naumanen-Tuomela (2001) 
näkee työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan asiantuntijuuden 
perustuvan hyvään ammattikäytäntöön, moniammatillisuuteen ja yhteistyöhön. 
Toiminnan prosesseja suunniteltaessa ja arvioitaessa moniammatillinen verkosto 
antaa Martimon ja Klemetin (2003) mukaan hyvät edellytykset 
työterveyshuollon kehittymiselle ja uudistumiselle. Rautio (2004, 95) tuo esiin, 
että työyhteisöjen tarpeisiin vastaaminen edellyttää työterveyshuollon 
laajentavan osaamistaan lisäämällä moniammatillista yhteistyötä ja 
verkostoitumista. Kansallisessa tavoite- ja toimintaohjelmassa (2004−2007) 
korostetaan myös moniammatillisen yhteistyön tehostamista: terveydenhoitajan 
tulee tuoda ammatillinen osaamisensa mukaan moniammatillisen tiimin 
päätöksentekoon (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 36, 38). 
Moniammatillinen, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta ei ole 
vain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan kyseessä on kokonaisvaltainen jatkuva 
prosessi, jota kuvio 8 havainnollistaa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Työterveyshuollon prosessimalli (Husman 2003b, 200.) 
 

Tiedon hankinta 

Tiedon muokkaus 
ja vertailu 

Johtopäätösten tekeminen, 
tavoitteiden asettaminen 
ja toiminnan suunnittelu 

Vaikuttaminen 

Arviointi ja 
seuranta 
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Prosessimallin mukainen toiminta edellyttää työpaikan tarpeisiin perustuvaa 
toimintaa, joka koostuu suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta, vaikutusten 
arvioinnista ja jatkuvasta laadun parantamisesta asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti. Työterveyshuollon prosessimalli käsittää tiedon hankinnan, tiedon 
muokkauksen ja vertailun, johtopäätösten tekemisen, tavoitteiden asettamisen ja 
toiminnan suunnittelun. Prosessin seuraava vaihe on  vaikuttaminen. Tällä 
tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joita työpaikalla tehdään yhteistyössä yrityksen 
ja sen henkilöstön kanssa. Prosessi päättyy työterveyshuoltotoiminnan laadun ja 
vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan. (Husman, 2003a, 31−32, 2003b, 
199−200; Martimo & Klemetti 2003, 206−207.) 

3.2.4 Tutkimustulokset työterveyshuollon toiminnan perusteisiin 
kohdistuvasta tietotaidosta  

 
Kuvaan seuraavaksi edellä selvitettyjä asioita tutkimustuloksena 
muodostamassani pääluokassa työterveyshuollon toiminnan perusteisiin 
kohdistuva tietotaito. Liitin pääluokkaan kolme alaluokkaa, jotka määrittelevät ja 
ohjaavat työterveyshuoltoyksikössä toteutettavaa toimintaa. Näitä ovat; 
lainsäädännön tunteminen, verkostoituminen ja prosessimainen toiminta. 
Havainnollistan alaluokkiin luettavia asioita haastateltavien esittämien 
ilmaisujen avulla.  

 
Haastateltavien mukaan työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
tulee tuntea työterveyshuoltoa ohjaavat lait ja asetukset, valtakunnalliset ohjeet 
ja suositukset. Asiantuntijat ja työterveyshoitajat korostavat verkostoitumisen ja 
prosessimaisen toiminnan olevan työterveyshuollon perusasioita. 
Työterveyshoitajan odotetaan työskentelevän suunnitelmallisesti. Toiminnan 
tulee olla jatkuvaa, ja sitä on voitava arvioida. Yksittäisten toimintojen 
tekeminen työterveyshuollossa ei haastateltavien mukaan edistä työikäisen 
terveyttä ja hyvinvointia. Hyvä työterveyshuollon toteutuminen edellyttää 
yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Siksi terveydenhoitajalla tulee olla 
valmiudet käynnistää yhteistyö eri tahojen ja alojen asiantuntijoiden kanssa. 
Kuvioon 9  olen kirjannut kyseiseen pääluokkaan sisällyttämäni alaluokat. 
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Kuvio 9. Työterveyshuollon toiminnan perusteet. 

 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen 
perustuu työterveyshuoltolainsäädännön tuntemiseen ja käytäntöön 
soveltamiseen. Työterveyshuoltolain lisäksi terveydenhoitajan tulee tietää muut 
toiminnan toteuttamista ohjaavat lait ja suositukset. Haastateltavat  mainitsivat 
näistä laeista työturvallisuuslain, työsuojeluun liittyvät lait sekä potilaan 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lain. Työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan tulee tietää myös uusimmat valtakunnalliset ohjeet ja 
suositukset, jotka koskevat työterveyshuoltoa ja työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. Terveydenhoitajan tulee tietää erilaiset vaihtoehdot 
työterveyshuollon palvelujen järjestämiseksi ja sopimusten laatimiseksi. Lisäksi 
hänen tulee laatia työterveyshuollon toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä 
korvaushakemukset yhdessä työnantajan kanssa. Valitsin seuraavat ilmaisut 
kuvaamaan edellä mainittuja asioita: 

 
 
”Kyllä lait ja asetukset pitäis olla selvää pässinlihaa. Ne pitää olla pohjana 
kaikelle. Kyllä ne pitää hallita ja ainakin kattoa paperista, jos ei muista.” 
(T5.)” 
 
”… kaikki tämmöiset ohjeistukset, suositukset, tämän tyyppiset” (A1). 

 
”…yleisten toimintaperiaatteiden osaaminen, korvausjärjestelmän tuntemi-
nen, toimintasuunnitelmat, työterveyshuollon erilaiset järjestämistavat, 
työterveyshuollon sopimukset” (A3). 
 
 

Työterveyshuollossa toteutuva terveydenhoitajan toiminta perustuu 
yhteistyöhön. Tämä edellyttää jatkuvaa verkostoitumista eri organisaatioiden, 
sidosryhmien ja henkilöiden kanssa. Eräs haastateltavista toi esiin, että 
työterveyshoitajilla pitäisi olla listattuna alueellisten ja valtakunnallisten 
yhteistyötahojen yhteystiedot. Haastateltavien mukaan yhteistyötä ei tehdä 
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ainoastaan terveydenhuollon alaan liittyvien organisaatioiden ja henkilöiden 
kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina haastateltavat mainitsivat 
kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiöt ja kuntoutuslaitokset. Terveydenhoitajan 
tulee tietää yhteistyötahot ja käynnistää yhteistyö niiden kanssa. Haastateltavat 
korostivat myös moniammatillisuuden ja monitieteisyyden merkitystä. Olen 
valinnut seuraavat ilmaisut kuvaamaan yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeyttä: 

 
  
”…pitäisi tuntea näistä asioista just se, että missä tilanteessa milläkin 
viranomaistaholla tai laitoksella on tarjottavanaan apua” (A2). 
 
”…pystyy myöntämään myös itselleen, että mä en voikaan kaikkea tietää, 
vaan osaa käyttää sitten tätä moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntijoita 
muilta kanavilta” (T1). 

 
 

Asiantuntijat ja työterveyshoitajat kuvasivat työterveyshuollossa tarvittavan  
prosessimaiseen toimintaan liittyvän osaamisen merkitystä. Terveydenhoitaja 
suunnittelee ja toteuttaa terveydenhoitotyön toiminnat jatkuvana prosessina. 
Toiminta perustuu tutkivaan työotteeseen ja tutkittuun tietoon. Haastateltavat 
toivat esiin prosessimaisen työskentelyn yhteydessä myös projektityöskentelyyn 
liittyvien perusperiaatteiden osaamisen. Terveydenhoitaja tarvitsee osaamista 
projektityöskentelyä suunnitellessaan, käynnistäessään ja toimiessaan erilaisissa 
projekteissa. Näitä asioita haastateltavat kuvasivat seuraavalla tavalla: 

  
 
”Pitäisi osata ajatella ja ymmärtää prosessiajattelua. Tarpeista lähdetään, 
tehdään toimenpide-ehdotuksia, arvioidaan ja seurataan.” (A2.) 
 
”…projektityöskentelystä tietynlainen teorian oppiminen, että ymmärtää ja 
mennään mukaan sitten, ettei ne nyt töki kovin vastaan, jos se tuntuu 
hyvinkin oudolta” (T1). 
 
 

Työterveyshuollon toiminta on määritelty lailla. Terveydenhoitajan on tiedettävä 
lain sisältö ja osattava toimia lain mukaan työterveyshuollon toteutuksessa. 
Työterveyshuollon palvelujen järjestämistä koskevien sopimusten tekeminen ja 
yhdessä työnantajan kanssa laaditut toimintasuunnitelmat edellyttävät 
terveydenhoitajan osaavan tarkastella asioita työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.  Työterveyshuoltoon liittyviä muita 
lakeja, suosituksia ja valtakunnallisia  ohjeita on paljon ja uusia tulee jatkuvasti. 
Siksi mielestäni riittää, että terveydenhoitaja tietää niiden olemassaolosta ja osaa 
tarvittaessa hakea niistä  tarkempaa tietoa.  
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Verkoistoitumisen ja yhteistyön merkityksen ymmärtäminen on tärkeä 
ammatillisen osaamisen alue työterveyshuollossa. Työterveyshoitajan, 
työnantajan ja työntekijöiden on kyettävä tekemään yhteistyötä, jotta työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mahdollistuu. Työnantajan ja työntekijän 
yhteistyön lisäksi työterveyshuollon on tehtävä yhteistyötä useiden muiden 
organisaatioiden kanssa. Tämä edellyttää organisaatioiden tuntemista ja niiden 
kanssa verkostoitumista. Monitieteisen ja moniammatillisen toiminnan 
toteutuminen antaa työterveyshoitajalle mahdollisuuden jakaa vastuuta 
toiminnasta yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja tuoda oman ammatillisen 
osaamisen mukaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
Työterveyshuollossa pannaan jatkuvasti alulle uusia projekteja, joiden 
tarkoituksena on kehittää työterveyshuoltoyksikön omaa toimintaa ja osaltaan 
edistää työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Projektitoimintaan liittyvä 
osaaminen on siksi tärkeää. Hoitotyö on perustunut prosessiajatteluun jo 1970-
luvulta lähtien, jolloin sen toteutuminen näkyi ehkä selvemmin yksilötason 
toiminnassa. Prosessimaiseen toimintaan tulee kiinnittää edelleen huomiota, sillä 
se edistää kokonaisvaltaista toimintaa ja vaatii laadun ja vaikuttavuuden 
arviointia. Laatutyö ja vaikuttaminen liittyvät työterveyshuoltoyksikön oman 
toiminnan kehittämiseen, johon liittyviä asioita selvitän seuraavaksi. 

3.2.5 Työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittäminen  

 
Työterveyshuollon tulee tarjota kattavia, korkeatasoisia ja laadukkaita palveluja 
sekä harjoittaa menestyvää kustannustehokasta liiketoimintaa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004a, 9). Humanististen arvojen rinnalle ovat tulleet 
bisnesarvot, jotka näkyvät työterveyshuollon toiminnassa. Työterveyshuollon 
palvelujen hinnoitteleminen edellyttää kustannuslaskennan osaamista. Lisäksi 
tulevaisuudessa tarvitaan tietoa yrittäjyydestä, markkinoinnista ja uusien 
tuotteiden kehittelystä. (Simola 2001, 10−11.)  Työterveyshuollon palvelujen 
tuotteistamisen tavoitteena on  määritellä palvelujen sisältö, tarkoitus ja 
laatuominaisuudet, joiden avulla toimintaa markkinoidaan. Tuotteistamisessa 
näkyy myös työterveyshuoltoyksikön toiminta-ajatus. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö & Työterveyslaitos 1997, 83−85.) Markkinointitaidot ovat 
Naumanen-Tuomelan (2001, 76−77) mukaan myös tarpeellisia 
työterveyshuollossa tarvittavia asioita.  
 
Laadun ja vaikuttavuuden arviointi kohdistuvat työterveyshuollossa sekä 
asiakasyrityksiin että oman työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittämiseen. 
Työterveyshuollon on arvioitava ja seurattava myös oman toimintansa laatua ja 
vaikuttavuutta. (Antti-Poika ym. 2003, 5.)  Laadun kehittämiseen liittyvä 
osaaminen on osoittautunut Naumanen-Tuomelan (2001, 69−70) tutkimuksessa 
yhdeksi työterveyshoitajan asiantuntijuuden kehittämisen alueeksi. Pelttarin 
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(1997, 229) mielestä laadunhallinnan valmiudet osana hoitotyötä näkyvät työn 
nykyisinä ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimuksina.  Asetuksen (1484/2001) 
mukaan työterveyshuollon laatua ja vaikuttavuutta tulee arvioida seuraavien 
asioiden osalta: 

o toimenpiteiden vaikuttavuus työympäristössä ja työyhteisössä, 
o työntekijöiden altistuminen, työtapaturmat ja ammattitaudit, 
o terveydentila, työkyky ja sairauspoissaolot, 
o työterveyshuollon omat toimintatavat, 
o tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutuminen ja 
o asiakastyytyväisyys (Husman 2003a, 39). 

 
Työterveyshuoltoyksiköltä edellytetään hyvää johtajuutta, työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksia, hyvää työilmapiiriä, innovatiivisuutta ja tiedonkulun 
tehokkuutta. Yksittäisen työterveyshuollon työntekijän kohdalla merkityksellisiä 
asioita ovat ammatillisen osaamisen riittävyys, tunnesitoutuminen organisaatioon 
ja työn haasteellisuus. Työterveyshuoltoyksikön oman organisaation toimivuus 
edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti 
työterveyshuoltoyksikön tulokselliseen toimintaan. (Simola 2001, 107.) 
Tutkittuun tietoon perustuva hoitotyön vaikuttavuuden arvioiminen toiminnan 
kehittämisessä, on kirjattu myös hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan vuosille 
2004−2007. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 36.) Laadukas toiminta 
työterveyshuollossa edellyttää ajankäytön hallintaa, riittävää resurssointia, 
jatkuvaa kehittämistä, vuorovaikutustaitoja, palautteen saamista sekä esimies- ja 
johtajuustoiminnan kehittämistä. (Martimo 2003a, 90−91.) Piiraisen ja Martimon 
(1997) sekä Antti-Pojan, Martimon, Lagerstedtin ja Savolaisen (1998) 
tutkimusten mukaan asiakkaat arvostavat työterveyshuollossa toiminnan laatua, 
osaamista, henkilökunnan ystävällisyyttä, ymmärtämystä, ja ammattihenkilöiden 
paneutumista asioihin.  
 
Työterveyshoitajan työn keskeisiä haasteita ovat jatkuva työn muuttuminen ja 
sopeutuminen työelämän uusiin vaatimuksiin. Työn haasteet vaikuttavat 
työterveyshoitajan oman työn arvostamiseen, omaan jaksamiseen, terveyteen ja 
hyvinvointiin.  Muutokset edellyttävät työn priorisointia ja uudenlaista 
organisointia. Lisäksi tarvitaan koulutusta ja uusien työmenetelmien 
kehittämistä. (Naumanen-Tuomela 2001, 69−70.) Tämän tuo esille myös 
Merikallio (2001, 85−96), jonka mukaan työterveyshuollon toiminnan 
kehittäminen vaatii jatkuvaa koulutusta ja uusia työkaluja. Munnukka ja Kiikkala 
(1994), Saukkonen (1995), Pelttari (1997) ja Lohiniva (1999) korostavat 
tutkimuksissaan, että hoitotyöntekijöiden tulee hallita jatkuva muutos ja heillä on 
oltava valmiudet kehittää ammattitaitoaan ja työtään kyseenalaistamalla vanhoja 
käytänteitä. 

 
Korpivuoman, Pietilän ja Jatkosen (1998, 14−20) tutkimus kuvaa 
työterveyshoitajien työhön liittyviä psyykkisiä kuormitustekijöitä ja työn 
hallintaa. Työn vaatimuksina nousevat esiin työn laaja sisältö, asiakkaiden 
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moniongelmaisuus ja alan nopea kehitys sekä päätöksentekoon liittyvät 
ongelmat. Työn organisointiin liittyviä ongelmia ovat kiire ja tekemättömien 
töiden paine, työrauhan puuttuminen ja henkilöstön määrällinen riittämättömyys. 
Työpaikan ihmissuhteisiin liittyvät kuormitustekijät johtuvat arvostuksen 
vähäisyydestä, epäselvästä tehtäväkuvasta ja rooliristiriidoista. 
Työterveyshoitajat kuvaavat työn hallinnan lisääntyneen oman työkokemuksen 
myötä. Myös uudet tehtävät koetaan haasteellisina. Lisäksi esille tulee käsitys 
siitä, että työ on uuvuttavaa, vaativaa eikä terveydenhoitajilla ole riittäviä 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Terveydenhoitajat, jotka arvioivat 
työkykynsä erinomaiseksi, korostavat ammattitaitoa ja halua teoreettisen ja 
käytännöllisen työn kehittämiseen.  
 
Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa korostetaan  suunnitelmallisen ja 
pitkäjännitteisen täydennyskoulutuksen merkitystä sekä oman työn kehittämistä 
ja mahdollisuutta urakehitykseen. Työelämässä jaksamisen edellytyksenä on 
työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden riittävyyden 
varmistaminen ja työterveyshuollon sisällön kehittäminen. Hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelmassa korostetaan myös hoitotyössä toimivien omasta 
hyvinvoinnista huolehtimista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 3, 36.) Tämä 
tulee esiin myös Simolan (2001, 10−11) tutkimuksessa, jonka mukaan jatkuva 
muutos edellyttää työterveyshuoltohenkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen  
huomioon ottamista.  

3.2.6 Tutkimustulokset työterveyshuoltoyksikön toiminnan 
kehittämiseen kohdistuvasta tietotaidosta 

 
Seuraavaksi esitän haastattelujen tuloksia, jotka liittyvät edellä selvitettyihin 
asioihin. Tarkastelen pääluokkaa, jonka nimesin työterveyshuoltoyksikön 
toiminnan kehittämiseen kohdistuvaksi tietotaidoksi ja siihen liittyviä alaluokkia. 
Havainnollistan asiaa haastateltavien omien ilmaisujen avulla. 
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittäminen liittyy palvelujen 
markkinointiin ja tuotteistamiseen sekä yrittäjyyteen, joiden osaamista tarvitaan. 
Työterveyshuoltopalveluja järjestävän työterveyshuoltoyksikön tulee huolehtia 
oman toimintansa laadusta ja kehittämisestä.  Tavoitteellinen toiminta työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi edellyttää jatkuvaa suunnittelua ja 
toiminnan arviointia ja kehittämistä. Tämä taas vaatii laatu- ja kehittämistyöhön 
sekä vaikuttavuuden arviointiin liittyvää  osaamista. Työterveyshuoltoyksikön 
oman toiminnan kehittämisen edellytyksinä haastateltavat pitivät 
työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan oman  ammatillisen osaamisen 
arvostamista. Näitä asioita kuvaavat alaluokat sijoitin pääluokkaan 
työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittämiseen kohdistuva tietotaito, jota 
havainnollistan kuviolla 10.  
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Kuvio 10. Työterveyshuoltoyksikön  toiminnan kehittäminen.  

 
 

Työterveyshoitajat korostivat haastatteluissa yrittäjyyteen, markkinointiin ja 
tuotteistamiseen liittyvän osaamisen merkitystä työterveyshuollon oman 
toiminnan kehittämisessä. Työterveyshuollon toiminta perustuu palvelujen 
myymiseen. Terveydenhoitajan tulee siis osata tuotteistaa ja markkinoida 
palvelut. Tämän lisäksi hänen tulee osata laatia työterveyshuoltoyksikön budjetti 
ja seurata sitä. Eri asiat vaikuttavat osaltaan työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen, koska ne mahdollistavat uusien ja laadukkaampien palvelujen 
tarjoamisen. Seuraavat ilmaisut kuvaavat haastateltujen työterveyshoitajien 
ajatuksia. Asiantuntijat eivät käsitelleet samaisia asioista. 

 
 

”…että ollaan tekemisissä rahan kanssa ja budjettiasiat ja resurssiasiat ja 
kaikki nämä tällaiset elikkä siis budjetoinnin  ja tuotteistamisen ja sitten sen 
laskuttamisen oikeutuksen; se täytyy osata ja markkinoinnista sen verran, että 
pitää olla työn markkinoinnin taitoja. Terveydenhoitaja työterveyshuollon 
ammattihenkilönä markkinoi sitä moniammatillista työtiimiä…” (T1.) 
 
”…vakuuttaa, että mun työ on tosi hyödyllistä, tämä on melkein tärkein 
homma: saada se työnantaja vakuuttuneeksi, että työterveyshuollolla on 
myönteistä vaikutusta heidän koko organisaatioon, vakuuttaa työnantajat, että 
työterveyshuollosta on hyötyä” (T1). 

 
 

Asiantuntijat ja työterveyshoitajat korostivat laadun ja vaikuttavuuden arviointiin 
liittyvän osaamisen tärkeyttä. Laatuun liittyvää osaamista tarvitaan sekä 
asiakasyrityksen kanssa toimimiseksi että oman työterveyshuoltoyksikön 
toiminnan kehittämiseksi. Terveydenhoitajalla tulee olla ammatillista osaamista 
arvioida työterveyshuoltoyksikön toimintaa käynnistämällä ja toteuttamalla 
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erilaisia laadun ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviä toimintoja. Pitkäkestoinen 
laadun hallinta edellyttää myös toiminnan vaikuttavuuden arviointiin liittyvien 
perusasioiden osaamista. Näitä asioita kuvaamaan valitsin seuraavan ilmaisun:  

 
 
”…tottakai laadukasta. Miten me voidaan myydä palveluja, jos meillä ei ole 
laatua? Kyllä se näkyy ja kuuluu, minkälaista työtä tehdään. Todella se laatu 
on tärkeä. En tiedä, tarviiko niin perusteellisesti tietää, mutta en mä niin voi 
laadusta tinkiä…” (T3.) 
 
 

Haastateltavista erityisesti työterveyshoitajat korostivat oman ammatillisen 
osaamisen arvostamisen tärkeyttä. Heidän mielestään koulutuksen aikana 
terveydenhoitajia tulee ohjata arvostamaan työterveyshuollossa toteutettavaa 
terveydenhoitotyötä. Eräiden haastateltavien mukaan arvostus näkyy siten, että 
terveydenhoitajalla on halu ja rohkeus laskuttaa työstään. Terveydenhoitajan 
tulee huolehtia myös omasta jaksamisestaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan, 
joihin vaikuttavat samat asiat kuin kaikkien muidenkin työikäisten kohdalla. 
Esimerkiksi kiireinen työ koettiin ongelmaksi, joka voitaisiin ratkaista ajan 
käytön hallinnalla ja itsensä johtamisen osaamisella. Haastatteluissa tuli esiin 
myös yksintyöskentelyn vaativuus ja ongelmat. Seuraavat lainaukset kuvaavat 
näitä asioita: 

 
 

”Koulutuksen tehtävänä on niiku opettaa terveydenhoitajat arvostamaan sitä     
omaa työtä. Tämä on laskutettavaa työtä, että me uskalletaan niin kuin lasku 
lähettää perään. Meidän työ on arvokasta ja sen laskun lähettäminen ei ole 
pahantekoa.” (T4.) 

 
”…tietynlainen suunnitelmallisuus, että osaa hallita kalenterinsa. Tämähän 
vaikuttaa siihen työterveyshoitajan omaan jaksamiseen aika vahvasti. ” (T1.) 

 
”…että yhdellä työterveyshoitajalla pelataan, niin tulisi jossakin olla joku, 
jota voi konsultoida. Kun osataan näitä asioita ja luotetaan, niin silloinhan   
homma pelaa…” (A2.) 

 
 

Työterveyshuoltoyksiköiden toiminnan odotetaan tuottavan voittoa tai ainakin 
peittävän omat kustannuksensa.  Tämä edellyttää terveydenhoitajilta osaamista, 
joka liittyy yrittäjyyteen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Vaikka taloudelliset 
tekijät ovat tulleet näkyviksi tavoitteiksi, suuntaus ei saa heikentää 
mahdollisuuksia työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kilpailu, 
tuotteiden jatkuva kehittäminen ja toiminnan arviointi voivat parhaimmillaan 
edistää työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Tuotteistaessaan ja 
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markkinoidessaan toimintaa terveydenhoitajan tulee ottaa huomioon 
terveydenhoitotyön muut periaatteet, arvot ja eettiset ohjeet. 
 
Laatutyö alkoi näkyä työterveyshuollon toiminnassa 1990-luvulla, jolloin 
käynnistettiin ensimmäisiä laadun kehittämisen projekteja ja haettiin 
sertifikaatteja. 2000-luvulla työterveyshuollossa työskentelevällä 
terveydenhoitajalla tulee olla terveydenhoitotyön laadun ja vaikuttavuuden 
arvioinnin perusteisiin liittyvää ammatillista osaamista. Laatuosaaminen 
vaikuttaa osaltaan myös työterveyshuollon menestymiseen muiden kilpailevien 
työterveyshuollon yksiköiden kanssa. Koulutuksen laatutekijät ovat yhteydessä 
myös työterveyshuollon laatuun. Työterveyshuollon koulutuksen sisällöllinen ja 
menetelmällinen kehittäminen sekä mahdollinen akkreditointi  vaikuttavat 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen ja samalla edistävät työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. 
 
Työssä jaksaminen on myös työterveyshuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien ongelma. Omasta jaksamisesta huolehtiminen mahdollistaa 
osaltaan työikäisten asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan oman ammatillisen 
osaamisen arvostaminen on tärkeä jaksamiseen vaikuttava tekijä. Monet 
terveydenhoitajat työskentelevät pienillä paikkakunnilla yksinään, jolloin oman 
työn arvostaminen ja työhön liittyvät ongelmat saattavat näkyä 
jaksamisongelmina. Pienten työterveyshuoltoyksiköiden verkostoituminen 
edistäisi mielestäni työterveyshoitajien jaksamista ja lisäisi oman työn 
arvostusta. Kiire näkyy  työterveyshuollossa siten, että tekemistä on enemmän, 
kuin on aikaa, sopimuksia laajennetaan, tehtäviä lisätään, mutta henkilökunnan 
määrä pysyy usein ennallaan. Työterveyshuollon oman toiminnan kehittämisessä 
voisi miettiä, ovatko kaikki toteutettavat toiminnat tarpeellisia ja voidaanko 
joistakin luopua, jotta saataisiin aikaa uusien asioiden tekemiselle. 

 

3.3 Työterveyshuollon toiminnan tarkastelu   

 
Vertion (2003, 178) mukaan työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen edellyttää terveellisen yhteiskuntapolitiikan kehittämistä, 
terveellisemmän ympäristön aikaansaamista, yhteisöjen toiminnan vahvistamista 
ja henkilökohtaisten taitojen kehittämistä sekä terveyspalvelujen suuntaamista 
terveyttä edistävämmäksi. Työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen 
osaamisen kehittäminen  vaatii yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä asioita 
koskevien  valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten sekä uusimman tutkitun 
tiedon ottamista huomioon toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja 
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arvioitaessa. Terveydenhoitotyötä työterveyshuollossa tulee kehittää muutosten 
asettamien vaatimusten mukaan ottamalla huomioon väestön kulloiset tarpeet.  
 
Terveydenhuollon palveluihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia, jotka toisaalta 
johtuvat väestön koulutustason noususta, toisaalta moniongelmaisten asiakkaiden 
lisääntyvästä määrästä. Naisiin kohdistuva väkivaltaisuus on vakava 
yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Ympäristön saastuminen, 
tapaturmat, tupakointi ja lisääntyvät infektio-ongelmat näkyvät terveyspalvelujen 
käytössä. Globalisaation, kansainvälistymisen ja teknologian kehittymisen myötä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista osaamista tulee uudistaa ja 
laajentaa. Terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosina eikä 
valtionosuusjärjestelmän mukainen perusrahoitus ole ratkaissut palvelujen 
järjestämiseen liittyviä taloudellisia ongelmia. Hallituksen tarkoitus on uudistaa 
kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä vuonna 2005. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 9−11, 19−22.) 
 
Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa (2001a) on kansanterveyttä koskevia 
tavoitteita ja yhteiskunnan eri toimijoille asetettuja haasteita ja linjauksia. 
Ohjelmassa määritellään kansalliset elämänkulun eri vaiheisiin liittyvät pitkän 
ajan terveyspoliittiset tavoitteet. Työikäisiä koskeviksi tavoitteiksi 
kansanterveysohjelmaan on kirjattu nuorten aikuisten miesten tapaturmaisen ja 
väkivaltaisen kuolleisuuden aleneminen kolmanneksella 1990-luvun tasosta. 
Tavoitteena on myös työikäisten työ- ja toimintakyvyn sekä työelämän 
olosuhteiden kehittyminen siten, että ne mahdollistavat osaltaan työelämässä 
jatkamisen pitempään ja työstä luopumisen kolme vuotta myöhemmin kuin 
vuonna 2000. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 15−24.) Sosiaali- ja 
terveysministeriön (2001b) raportissa ja Suomen hallitusohjelmassa (2003) on 
samansuuntaisia tavoitteita. Näiden saavuttaminen ja konkretisoiminen 
käytännön toiminnaksi edellyttävät työterveyshuollon kehittävän uusia 
toimintatapoja ja menetelmiä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tiivistä 
yhteistyötä, sitoutumista ja ymmärrystä työnantajien ja työntekijöiden kesken 
siitä, millaiset toiminnat ja muutokset mahdollistavat työntekijöiden jaksamisen 
työssä pidempään. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2001b) raportissa Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
strategiat 2010 on tavoitteena, että Suomi on kyseisenä vuonna sosiaalisesti 
elinvoimainen, taloudellisesti kestävä, toiminnoiltaan tehokas ja dynaaminen 
yhteiskunta. Haasteena on, että työelämä on tasa-arvoista ja vetovoimaista. Työn 
ja muun elämän vaatimukset on sovitettu yhteen, ja väestön toimintakyky on 
vakiintunut. Suomen hallitusohjelmassa (2003) korostetaan työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista. Tavoitteena on myös, että hoidon tarve on siirtynyt 
kauemmaksi, ennalta ehkäisevä toiminta on vakiintunut ja väestön terveyserot 
ovat kaventuneet. Sosioekonomiset terveyserot näyttävät muodostavan vakavan 
haasteen tasa-arvoon tähtäävälle yhteiskunta- ja terveyspolitiikalle.  Strategiassa 
korostuu myös terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy 
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ja hoito, toimivat palvelut, kohtuullinen toimeentuloturva ja elinikäinen 
oppiminen. Keinoina ovat työterveyshuollon toiminnan tehostaminen ja 
kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhteistyön parantaminen. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2001b, 6.) Raportin tavoitteiden toteutuminen edistäisi 
työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. On hyvä pohtia, millaiset mahdollisuudet  
työterveyshuollossa työskentelevällä terveydenhoitajalla on vaikuttaa 
tavoitteiden toteutumiseen. Kohtuullisen toimeentuloturvan, syrjäytymisen 
ehkäisyn ja sosioekonomisten terveyserojen kaventumisen haasteet edellyttävät 
yhteiskunnallista toimintaa, johon työterveyshuolto voi osallistua.  Yksinään 
työterveyshuollolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja kehitetään kuntien kanssa kansallisen 
terveydenhuoltoprojektin periaatepäätöksen mukaisesti. On tärkeää turvata 
kaikille samanlaiset terveydenhuollon palvelut ja ottaa huomioon väestön tarpeet 
sekä tukea ihmisiä heidän terveyttä koskevissa valinnoissaan. Terveydenhuollon 
turvaamista koskevissa toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että kuntalaisille on 
turvattava terveydenhuollon palvelujen saatavuuden lisäksi niiden jatkuvuus ja 
turvallisuus sekä edistettävä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 
Työterveyshuollon palveluja ehdotetaan järjestettäväksi seudullisena 
yhteistyönä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002c, 1, 28; 2003, 19−22.) Koska 
maamme työikäisten määrä pienenee ja ikääntyvien määrä lisääntyy, on tarpeen 
tukea työikäisten työssä jaksamista ja pysymistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2003, 9−11, 15.)  
 
Ehkäisevä terveyspolitiikka on jäänyt kunnissa vähälle huomiolle. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvät toiminnat jäävät edelleen usein 
terveydenhuollon vastuulle. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän 
poikkihallinnollisen ja alueellisen yhteistyön vauhdittamiseksi Stakes (Uusitalo, 
Poikajärvi, Perttilä & Rimpelä 2003) käynnisti TEJO (terveyden edistämisen 
paikalliset rakenteet ja johtaminen kunnissa) -hankkeen. Hankeen tavoitteena on 
saada terveyden edistäminen näkymään kunnallisessa päätöksenteossa (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2003, 14). Kunnilla on mahdollisuus toteuttaa Terveys 2015  
-kansanterveysohjelman mukaisia tavoitteita eri hallintosektoreiden päätöksillä 
ja käynnistää uudenlaista alueellista yhteistyötä tarkastelemalla asioita terveyden 
edistämisen näkökulmasta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 9, 27). Asioiden 
laaja-alaisempi tarkasteleminen on Perttilän  (1999, 126−127) mukaan tärkeää, 
koska silloin, kun terveys nähdään vain sairauden puuttumisena ja fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin tilana, terveysnäkökohdat nousevat harvoin 
kunnallisessa päätöksenteossa huomioon otettaviksi asioiksi. Terveyden 
ymmärtäminen laajasti fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja muuna 
hyvinvoinnin toimintakykyisyytenä sekä kokemuksena terveydestä ja 
elämänhallinnasta, nostaa terveysnäkökohdat mukaan päätöksentekoon. Näihin 
asioihin tulisi ottaa kantaa kuntien strategisessa suunnittelussa. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen perustuva kunnallinen päätöksenteko mahdollistaisi 
myös työterveyshuollon toiminnan kehittämisen siten, että yhteiskunnallisiin ja 
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kansanterveydellisiin haasteisiin voitaisiin vastata. Saukkosen (1995), Pelttarin 
(1997) ja Lohinivan (1999) mielestä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
vaikuttaminen on tärkeää. 
 
Terveyden edistäminen edellyttää Parkinin (1995) ja Perälän (1997) mukaan 
käsitystä siitä, millaisia muutoksia ja millaista kehitystä yhteiskunnassa tapahtuu. 
Yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset haasteet tulevat Beddomen, Budgenin, 
Hillsin, Lindsleyn, Duvalin ja Szaleyn (1995) mukaan edellyttämään uudenlaista 
osaamista terveydenhoitajilta, jotka työskentelevät työikäisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Hirvosen, Koposen ja Hakulisen (2002) mielestä 
muutokset näkyvät ja heijastuvat terveyden edistämisen sisältöön, toimintaan ja 
asiakastyöhön. Uosukaisen (2002) mukaan varhainen puuttuminen erilaisiin 
ongelmatilanteisiin ja oireisiin säästää yhteiskuntaa ongelmilta ja rahallisilta 
kuluilta. Työterveyshuollon näkökulmasta laaja-alaisten tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että työterveyshuollossa on riittävästi osaavaa ja 
hyvinvoivaa henkilökuntaa.  
 
Työikäisen terveyden edistäminen on tietojen antamista ja ohjausta, joita hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaan tulee antaa työn aiheuttamista haitoista ja 
vaaroista, työmenetelmistä, työjärjestelyistä, ammattitaudeista ja työtapaturmista, 
työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä. 
Työterveyshuollon toiminnan tulee olla ohjausta ja neuvontaa terveyttä 
edistävistä tekijöistä, kuten elintavoista ja sairauksien ehkäisystä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 1997, 171−172; 2004a, 14.) Hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelma (2003) korostaa uusien yksilö- ja ryhmäkohtaisten ohjaus- ja 
neuvontamenetelmien kehittämistä terveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien 
yhteydessä. Pyrkimyksenä on ohjata työntekijää tekemään terveellisempiä 
valintoja.  Työikäisen tulisi oppia käyttämään ja kehittämään itsessään ja 
ympäristössään olevia terveyden voimavaroja työkykynsä ylläpitämiseksi. 
(Martimo & Antti-Poika 2000, 4632−4633; Antti-Poika 2003a, 224.)  
 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan toiminta kohdistuu 
yksilöön ja työympäristöön, mutta lisääntyvässä määrin tavoitteena on ottaa 
huomioon myös työyhteisöön liittyvät asiat, jotka vaikuttavat työikäisen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Työyhteisö tarkoittaa toiminnallista yksikköä, jolla 
on yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Niiden saavuttamiseksi työyhteisön jäsenillä 
on erilaisia tehtäviä ja rooleja. He ovat jossain määrin riippuvaisia toisistaan. 
Työterveyshuollon tulee luoda hyvät vuorovaikutussuhteet työyhteisöihin 
voidakseen osallistua työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
Työterveyshuollossa työskenteleviltä edellytetään työelämän tuntemusta ja 
monialaista ammatillista osaamista, että he voivat auttaa työyhteisöjä 
selviytymään jatkuvissa muutoksissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö & 
Työterveyslaitos 1997, 212.) 
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Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työterveyshuollossa 
edellyttää terveydenhoitajalta ammatillista osaamista, joka koostuu  
monenlaisesta tietotaidosta. Laaja-alaisuuden ymmärtämiseksi tarkastelen 
seuraavaksi työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia yhteiskunnallisia 
ja kansanterveydellisiä asioita. Tämän jälkeen selvitän työikäiseen ja 
työympäristöön kohdistuvia toimintoja sekä työyhteisöön liittyviä haasteita. 

3.3.1 Yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset haasteet  

 
Työ ja työelämä muuttuvat nopeasti. Hirvosen ym. (2002, 45) sekä Sosiaali- ja 
terveysministeriön (2001b) mukaan työelämän tulevaisuutta hallitsevat 
organisaatioiden suureneminen, globalisoituminen ja polarisoituminen. Samaan 
aikaan kilpailu kiristyy, tapahtuu erikoistumista ja työntekijät ikääntyvät. 
Raution (2004, 92) mielestä työelämän keskeiset muutokset näkyvät 
elinkeinorakenteen, työn tekemisen ja teknologian muutoksena, 
kansainvälistymisenä, polarisoitumisena sekä työsuhteiden ja työajan 
muutoksina. Työvoiman ikärakenne muuttuu nopeasti tulevan 25 vuoden aikana. 
Työikäisten määrä kääntyy laskuun vuoden 2010 jälkeen. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003.) Nuorta työvoimaa ei ole tulossa työmarkkinoille yhtä 
paljon kuin sieltä poistuu, ja siksi on erityisen tärkeää saada työikäinen väestö 
pysymään työkykyisenä ja työelämässä (Ilmanen 2003, 18). Jatkuvat uudistus- ja 
kehittämispaineet asettavat yhä kovempia vaatimuksia työelämässä oleville ja 
vaikeuttavat erityisesti ikääntyvien työntekijöiden selviytymistä työpaineista.  
 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä väestörakenteen muutos 
näkyy asiakkaiden lisääntyvinä terveysongelmina ja terveyspalvelujen tarpeena. 
Hakulisen, Pietilän ja Koposen (2002) mukaan ikääntyvän väestön hoitamiseksi 
tarvitaan yksityissektorin ja kolmannen sektorin mukaantuloa täydentämään 
julkista terveydenhuoltoa. Väestön muuttaessa kasvukeskuksiin 
terveydenhuollon palvelujen järjestämisen paineet kasaantuvat ja lisääntyvät. 
Koulutetun työvoiman saanti terveysalalle on myös tämän päivän ja 
tulevaisuuden haaste. Suomessa arvioidaan vuoteen 2012 mennessä eläköityvän 
noin 70 000 kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää.  (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 9−11, 15.)  
  
Työelämässä menestyminen edellyttää organisaation toimivuutta, osaavaa, 
sitoutunutta ja työkuntoista henkilöstöä, palveluihin tyytyväisiä asiakkaita ja 
taloudellista kannattavuutta (Simola 2001, 9). Tämä aikaansaa kasvavia osaamis- 
ja joustavuusvaatimuksia, jotka vaikuttavat työ- ja vapaa-ajan rajan 
hälvenemiseen ja lisäävät osaltaan työkykyyn kohdistuvia paineita 
(Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 63; Ilmanen 2003, 21). 
Työn ja perheen yhteensovittaminen jatkuvasti kasvavien työn vaatimusten ja 
lisääntyvän työtahdin kanssa aiheuttaa selviytymis- ja jaksamisongelmia 
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työpaikoilla. Perhebarometrin (1998) mukaan 40 % työikäisistä naisista ja 
miehistä kokee laiminlyövänsä kotiasioita, koska aika ei riitä sekä työlle että 
perheelle. Työn ja perheen yhteensovittamisen onnistuminen on tärkeää 
erityisesti nuorten työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2004a, 26.)  
 
Husmanin (2003a) mukaan 2000-luvulla työterveyshuollon keskeisiä sisältöjä 
työn psykososiaalisen kuormituksen ja väestön ikääntymisen lisäksi on kiire. 
Työ ja terveys Suomessa (2000) -tutkimuksen mukaan 45 % vastaajista joutui 
melko tai hyvin usein kiirehtimään suoriutuakseen työtehtävistään. 
Työministeriön tekemän työolobarometrin (1998) ja tyky-barometrin (2002) 
mukaan kiire ja liian suuri työmäärä lisäävät stressiä ja työuupumusta sekä 
vähentävät työssä viihtymistä ja aiheuttavat hakeutumista ennenaikaiselle 
eläkkeelle. (Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 64−65.) 
Työn fyysinen rasittavuus on muuttunut henkiseksi rasittavuudeksi. Tämä 
ilmenee muun muassa  kiristyvänä kilpailuna ja sairauspoissaolojen 
lisääntymisenä. (Martimo 2003a, 86−87.) 
 
Työsuhteet ovat muuttuneet usein määrä-  tai osa-aikaisiksi. Palkansaajista 
20−25 % työskentelee vuorotyössä tai epäsäännöllisissä työmuodoissa työelämän 
rakenteiden muuttuessa. Sosiaali- ja terveysministeriön strategisissa linjauksissa 
(2001b) tuodaan esiin työurien pilkkoutuminen ja työn merkityksen 
väheneminen jatkuvuuden ylläpitäjänä ja turvallisuuden tuojana. Epätyypilliset 
työsuhteet heikentävät myös työterveyshuollon mahdollisuuksia seurata 
työikäisen terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haasteita ovat myös 
pitkäaikaistyöttömyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen vaikuttaminen (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2001a, 15−24). Työttömyys ei ole Hakulisen ym. (2002) 
mukaan poistunut taloudellisen kasvun myötä. Vuonna 2000 työttömien miesten 
osuus oli 9,1 % ja naisten 10,6 %. 15−24-vuotiaita työttömiä oli 21,4 %. 
Samanaikaisesti kun pitkäaikaistyöttömyys on muodostumassa entistä 
pysyvämmäksi ilmiöksi, työssäkäyvien työtahti on kiristynyt. (Martelin ym. 
2002, 89−91.) 
 
Hirvosen, Koposen ja Hakulisen  (2002, 45) mukaan yhteiskunnassamme on 
pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytyneiden ryhmä, jonka on vaikea pitää huolta 
terveydestään johtuen köyhyydestä ja sen seurauksena elämäntottumusten 
valintamahdollisuuksien kapeutumisesta. Rasinkankaan (1998) mielestä 
työttömät kokevat eniten puutteita hyvinvoinnissaan johtuen taloudellisista 
vaikeuksista ja heikoista toimintamahdollisuuksista. Kansanterveyden 
näkökulmasta terveelliset elämäntavat, kuten ravitsemus, liikunta ja harrastukset, 
edistävät terveyttä ja hyvinvointia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 15−24). 
Työelämän ulkopuolella olevalta puuttuvat säännölliset tulot ja työrytmi, 
työpaikan sosiaalinen verkosto, työpaikkaruokailu ja –liikunta sekä mahdollisuus 
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käyttää työterveyshuollon palveluja. Niemelä ym. (1996, 126) tuovat esiin, että  
hyvinvoinnin vajeet korostuvat niillä, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin. 
Työttömillä on enemmän psyykkisiä oireita kuin työssä olevilla. Työttömyyden 
uhatessa oireet lisääntyvät, ja työttömyyden pitkittyessä ne kärjistävät 
terveysongelmia. Kyseisillä tekijöillä on sekä välittömiä että välillisiä 
vaikutuksia työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin.  
 
Työterveyshuollon ulkopuolelle jääminen, työelämässä pätkätyöt ja muut 
epävarmuutta tuottavat käytännöt vaikuttavat tulevaisuudessa entistä enemmän 
työikäisten työkykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin sekä elämänhallintaan. 
Hirvosen ym. (2002) ja Helakorven, Patjan, Prättälän, Aron ja Uutelan (2002) 
mukaan sairastuvuutta ovat lisänneet pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen, 
joilla on kielteinen vaikutus terveyteen. Eriarvoisuuden väheneminen ja 
heikommassa asemassa olevien väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin 
paraneminen pienentäisivät myös sukupuoleen, koulutustasoon ja 
ammattiryhmiin liittyviä eroja. Työterveyshuollon palvelujen tehostaminen ja 
laajentaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä edistäisivät 
työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Kaikille työikäisille, riippumatta 
sosioekonomisesta asemasta tulisi tarjota yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät 
palvelut. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 18, 2001b, 14−17.) 

 
Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa (2003) todetaan, että sosiaali- ja 
väestöryhmittäiset terveyserot, samoin kuin alueelliset terveyserot, ovat edelleen 
suuria. Terveyseroja tarkasteltaessa on huomattava, että terveydentila on sitä 
parempi, mitä korkeampi sosioekonominen asema ihmisellä on.  
Sosioekonomisilla tekijöillä, kuten ammatti, asema työelämässä ja koulutus, on 
siis merkittävä vaikutus terveyteen. Vaikka hyvinvoinnin taso näyttää monien 
mittareiden mukaan nousseen, ongelmia kasaantuu erityisesti vähän koulutusta 
saaneille, työttömille ja parisuhteen ulkopuolella eläville. (Martelin ym. 2002, 
111.) Lindholm (2001) näkee koetun terveyden ja työkyvyttömyyden olevan 
käänteisessä suhteessa koulutusasteeseen. Työterveyslaitoksen työ ja terveys 
2000 -tutkimus (2000) osoittaa, että koulutus on keskeinen terveyserojen 
taustatekijä. Naimisissa oleminen näyttää suojelevan miehiä. Koulutus vaikuttaa 
terveyteen ja elämässä selviytymiseen: mitä vähemmän koulutusta, sitä 
huonompi terveys.  Koulutus tuottaa sekä aineellisia että henkisiä voimavaroja 
terveyden edistämiseksi. Keskitalon ja Mannilan (2002) mukaan Länsi-Euroopan 
maiden koulutuseroja tarkasteltaessa erot näyttävät Suomessa olevan 
keskitasoiset.  
 
Sukupuolen on todettu vaikuttavan siihen, miten yksilö selviää yhteiskunnan 
erilaisissa muutoksissa. Naisten ja miesten väliset terveyserot ovat Suomessa 
suurempia kuin muissa EU-maissa. Naiset selviävät nykyajan ihmissuhteiden 
kiemuroissa miehiä paremmin. Huono terveys kasaantuu keski-ikäisten yksin 
asuvien miesten alempiin sosioekonomisiin ryhmiin. Nuorten miesten 
tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus, alkoholin liikakäyttö, sosiaalinen 
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syrjäytyminen ja pitkäaikaistyöttömyys näkyvät yhteiskunnassamme. Perheen 
näkökulmasta lapsuuden elinolot vaikuttavat myöhempään terveyteen samoin 
kuin elintavat ja terveyskäyttäytyminen, tupakka, päihteet, ravinto ja liikunta. 
Terveys- ja yhteiskuntapolitiikka ovat osaltaan vaikuttamassa terveyserojen 
syntyyn. Tämä näkyy myös palvelujärjestelmiä tarkasteltaessa. Puutteelliset 
elinolot ja huono terveys aikaansaavat syrjintää työmarkkinoilla. (Keskimäki, 
Koskinen, Salinto & Aro 1997, 353.)  
 
Työterveyshuollolla on tärkeä tehtävä kansansairauksien ehkäisyssä, seulonnassa 
ja hoitamisessa. Kansanterveyslaitoksen FINRISKI 2002 -tutkimuksen (2003) 
mukaan sydän- ja verisuonitautien lasku on pysähtynyt. Vaikka sydän- ja 
verisuonisairaudet ovat vähentyneet, niiden kansantaloudellinen merkitys on 
edelleen suuri. FINMONICA -infarktirekisteritutkimuksen mukaan 
sydäninfarktiin sairastuneiden kohdalla sosioekonomiset tekijät ovat selvästi 
nähtävissä. Pienituloisilla on lähes kaksinkertainen riski sairastua verrattuna 
suurituloisiin. Tämä johtuu ihmisten terveyskäyttäytymisen eroista ja hoitoon 
hakeutumisesta, mutta myös terveydenhoitojärjestelmän toiminnasta. (Prättälä & 
Salomaa 2004, 12.) Muita työikäisten kansanterveyteen liittyviä sairauksia ovat 
mielenterveyden häiriöt, syöpäsairaudet, allergiat, krooniset keuhkosairaudet, 
aikuisiän diabetes ja alkoholiriippuvuus (Lamberg 1999, 8; Vuori & Miettinen 
2000, 95; Kansanterveyslaitos 2002, 139).  
 
Euroopan unionin laajennuttua alkoholi- ja huumehaittojen lisääntymistä 
pyritään torjumaan alkoholiohjelmalla 2004−2007 ja huumausainepoliittisella 
ohjelmalla. Valtakunnallisesti merkittäviä toimenpiteitä ovat myös suositukset 
kuntien ravitsemusohjauksen ja -hoidon sekä tupakoinnin vieroituspalvelujen 
tehostamiseksi. Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta antaa suosituksia 
ja toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on  
vaikuttaa myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn (ehkäisyohjelma 
2004−2008). Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen pyritään myös 
Veto-ohjelman avulla, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää työn ja 
työelämän vetovoimaa sekä innostaa työntekijöitä jaksamaan työssä 2-3 vuotta 
pidempään. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 14−16.) Tarkastelen 
kansansairauksia ja niiden ehkäisyä tarkemmin seuraavassa alaluvussa 
työikäiseen kohdistuvina asioina.   
 
Työikäisten jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Loppuun 
palamisen ja uupumisen ehkäiseminen on työvoimapoliittinen, 
kansantaloudellinen ja terveydenhuollollinen haaste. (Merikallio 2001, 9, 
39−40.) Työntekijän jaksamiseen vaikuttavat eniten työn psyykkiset ja 
sosiaaliset vaatimukset sekä työn psykososiaaliset ja ammattitaitoon liittyvät 
tekijät. Luetellut tekijät eivät kuitenkaan painotu työterveyshuollon keskeisinä 
toimintoina, vaikka työterveyshuolto pitää niitä tärkeinä jaksamiseen 
vaikuttavina tekijöinä. (Rautio, 2004, 75−76, 144.) Hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelman (2004−2007) yhtenä tavoitteena on työikäisten masennuksen, 
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syrjäytyneisyyden tunteen ja työuupumuksen vähentyminen. Ohjelmassa 
korostetaan eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamisen tukemista yksilöllisin 
työaika- ja työolojärjestelyin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 51.) Työssä 
uupuminen, mielenterveysongelmat ja väestön ikääntyminen edellyttävät 
Koposen, Hakulisen ja Pietilän  (2002), Aromaan ja Koskisen (2002) sekä 
Martelinin ym. (2002) mukaan toimintaa terveyden edistämiseksi. Merikallio 
(2001) tuo esiin, että  tulevaisuudessa tarvitaan osaamista, jolla pyritään 
psyykkisen kuormituksen vähentämiseen ja epätyypillisten työsuhteiden 
vaikutusten huomioon ottamiseen. Työssä jaksamisen ohjelma 2000−2003 on 
tuottanut tutkimustietoa työikäisen työssä jaksamisen edistämiseksi.  

 
Työ ja terveys -haastattelututkimuksen (2000) mukaan 13 % haastatelluista koki 
usein stressiä (Martimo 2003a, 86−87). Feldt (1999) toteaa tutkimuksessaan 
vahvan elämänhallinnan suojelevan työntekijää työelämän paineissa. 
Elämänhallinnan tunne syntyy siitä kokonaisuudesta, miten hallittavana, 
ymmärrettävänä ja mielekkäänä ihminen kokee oman elämänsä. Merikallion 
(2001) mielestä yhteiskunta ei voi selvitä vaurioitta, jos jäljellä olevat työikäiset 
menettävät työkykynsä uupumuksen tai loppuunpalamisen seurauksena. Ilmasen 
(2003, 18) mukaan stressi ja jaksamisen ongelmat edellyttävät sosiaali- ja 
terveydenhuollossa uudenlaista osaamista ja uudelleenjärjestelyjä. 
Työterveyshuollon haasteena on kehittää uusia keinoja ja menetelmiä psyykkisen 
kuormituksen, kiireen, jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden hallitsemiseksi. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 29−30.) 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen ikäohjelma (2002e), joka toteutettiin 
vuosina 1998−2002, pyrki edistämään ikääntyvien työssä jaksamista ja työssä 
pidempään jatkamista. Ohjelman avulla levitettiin tietoa ikääntyvästä 
työntekijästä, vaikutettiin ikääntyviä koskeviin asenteisiin ja nostettiin esiin 
ikääntyvien syrjintä. Sittemmin eläkkeelle jääminen on siirtynyt myöhempään 
osa-aikaeläkkeiden ja joustavien työaikamallien suosion kasvaessa. Lisäksi on 
tehty lainsäädännöllisiä muutoksia ja lisätty ikäihmisiin kohdistuvaa tutkimusta. 
Ikäohjelman arviointi on ollut avaus aiheeseen, jota on syytä jatkaa ja vahvistaa. 
(Arnkil, Hietikko, Mattila, Nieminen, Rissanen & Spangar 2002, 31−35.) 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2002e) ikäohjelman mukaisesti työelämän 
vaatimukset tulee yhteensovittaa työntekijän ikääntymisen sekä fyysisen ja 
psyykkisen toimintakyvyn kanssa. Tulevaisuudessa ikääntyminen, työelämän 
muutokset, vaatimustason kasvaminen ja epätyypillisten työsuhteiden 
lisääntyminen ovat edelleen keskeisiä haasteita työkykyä ylläpitäville toimille 
(Rautio, Piikivi & Nikkonen 2000, 486). Myös työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
edellyttää kehitettävän uusia toimintamalleja ikääntyvien terveyden sekä työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi.    
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3.3.2 Tutkimustulokset yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin 
haasteisiin  kohdistuvasta tietotaidosta 

 
Asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien haastatteluja analysoidessani muodostin 
kolme alaluokkaa, jotka kuvaavat työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan ammatillista osaamista kohdistuneena yhteiskunnallisiin ja 
kansanterveydellisiin asioihin. Tarkastelen seuraavaksi haastatteluissa esille 
nousseita asioita haastateltavien käsityksinä ja  heidän kertomiaan ilmaisuina. 
Lopuksi reflektoin asioita oman ymmärrykseni mukaan. 

 
Yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset haasteet ja kehityssuunnat vaikuttavat 
työikäisen väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Muutokset työelämässä ja 
työsuhteissa, näiden pysyvyydessä ja luonteessa näkyvät työikäisen työssä 
jaksamisena. Työelämässä selviytymisen taloudellinen merkitys vaikuttaa 
työikäisen perheen terveyteen ja hyvinvointiin antaen parempia tai huonompia 
mahdollisuuksia tehdä terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen tähtääviä 
valintoja. Kansanterveyteen vaikuttavat tekijät, kuten, sairaudet ja elämäntavat ja 
-tottumukset, mahdollistavat tai estävät työssä selviytymisen. 
Työterveyshuollossa työskentelevällä terveydenhoitajalla odotetaan olevan 
näihin asioihin liittyvää ammatillista osaamista. Tarkastelen asioita seuraavassa 
pääluokassa, jolle annoin nimen yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin 
haasteisiin kohdistuva tietotaito (kuvio 11). 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
Kuvio 11. Yhteiskunnalliset ja  kansanterveydelliset haasteet. 

 
 

Haastateltavien mukaan työterveyshuollon terveydenhoitajan tulee tunnistaa 
työelämän muutokset ja ymmärtää niiden vaikutukset työikäisen terveyteen ja 
hyvinvointiin. Tällaisia asioita asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien mielestä 
ovat työelämän muutoksen aiheuttamat epätyypilliset työolot ja -suhteet. 
Haastateltavat korostivat jatkuvan lomautusuhan, pätkätöiden ja työttömyysuhan 
vaikuttavan työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin. Työ näyttää jakautuvan 

Työelämän muutosten tunteminen (39) 

Kansanterveyden edistäminen (25) 

Työikäisen jaksamisen tukeminen (18) 

 
Yhteiskunnallisiin ja         
kansanterveydellisiin 
haasteisiin kohdistuva 
tietotaito 
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epätasaisesti. Tällöin niillä, joilla on työtä, on sitä liikaa. Työn ja vapaa-ajan 
hämärtyminen näkyy jaksamisen ongelmina. Kun ikääntyvä väestö lisääntyy, 
yhdeksi työterveyshuollon haasteeksi nousee väestön työssä selviytymisen 
tukeminen eläkeikään asti. Seuraavat ilmaisut kuvaavat näitä asioita: 

 
  

”…ymmärtää työelämän visioita ja tämmösiä laajempia 
yhteiskuntastrategioita, hirveän tärkeää ihan yleensä sekä työelämän että 
elinkeinoelämän tunteminen; yhteiskunta vaikuttaa siihen, kun oli juuri näistä 
muutosten tunnistamisesta ja miten ihminen muutoksessa käyttäytyy…” 
(A3.) 

 
”…nämä pitkän tähtäimen ongelmat, että saataisiin ihmiset säilymään 
työelämässä tai siirrettyä tätä eläkkeelle siirtymisen aikaa kaksi kolme vuotta 
myöhemmäksi” (A1). 
 
 

Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen sekä toisaalta työssä 
jaksamiseen ja työelämässä pidempään pysymiseen on tärkeä ymmärtää 
kansansairauksien merkitys. Työikäisten sairaudet johtuvat osin heidän 
elämäntavoistaan ja -tottumuksistaan. Haastateltavien käsitysten mukaan miehet 
ovat sairaampia kuin naiset. He olivat huolissaan siitä, että kaikilla työikäisillä ei 
ollut mahdollisuutta saada kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluja. Tämä 
esti kansansairauksien ehkäisyyn kohdistuvan toiminnan työterveyshuollossa. 
Haastateltavien mielestä pitäisi huolehtia siitä, että kansanterveyteen liittyviä 
asioita ei jätetä hoitamatta, vaan ne järjestetään jollakin tavalla jokaisessa 
kunnassa. Työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen on vielä järjestämättä. Kansanterveyden edistämiseksi on laadittu 
useita valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia, joiden huomioon ottaminen 
työterveyshuollon toiminnan toteutuksessa on tarpeellista. Haastatteluissa 
korostui erityisesti diabeteksen ehkäisy keskeisenä tämän päivän 
kansanterveydellisenä haasteena. Työterveyshuollon terveydenhoitajan tulee 
tietää perusasiat kansansairauksista sekä näiden aiheuttajista ja ennalta 
ehkäisemisen mahdollisuuksista. Terveydenhoitajan tulee olla halukas 
toteuttamaan kansanterveystyötä ja nähdä sen olevan osa työterveyshuollon 
kokonaisuutta. Valitsin seuraavat ilmaisut kuvaamaan näitä asioita: 

 
 

”…aikaisemmin puhuttiin paljon kansanterveystyöstä, kansanterveystyö 
kuului osaksi työterveyshuoltoon. Tupakka, alkoholi, diabetes jne., 
kansanterveydellisistä asioista saatava viimeisin tieto…” (TH2.) 

 
”Koulutuksen pitäisi pitää messua, että myös työterveyshuollon pitää ne 
omalta osaltaan hoitaa. Jos ei ne muuten paikkakunnalla hoidu, niin kyllä 
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työterveyshuollossa vaan nämä elintapa-, tupakka-, viina- ja 
kansanterveysongelmat hoidetaan…” (A3.) 

 
”…valtakunnalliset ohjelmat raamittaa tätä, meidän nykyinen Terveys 2015 -
ohjelma ja sitten valtakunnalliset tavoite- ja toimintaohjeet sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseen ja ministeriön 2010 tavoitteet” (A1). 

 
 
Työikäisen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltava laajasti. Tällöin 
korostuu yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämisen merkitys. Haastateltavien 
mukaan työmäärän epätasaisen jakaantumisen vaikutukset työntekijöiden 
terveyteen ja hyvinvointiin  ovat jo nähtävissä.  Jatkuva kiire ja työpaineet 
lisäävät stressiä, joka osaltaan altistaa uupumiselle. Haastatteluissa korostui 
nuorten työntekijöiden liiallinen halu edetä uralla. Työterveyshoitajat olivat 
huolissaan paitsi ikääntyvien jaksamisesta myös nuorten perheiden jaksamisesta. 
Haastatteluissa tuli esiin erityisesti IT-alalla näkyvät nuorten miesten jaksamisen 
ongelmat. Seuraavat  ilmaisut kuvaavat haasteltavien käsityksiä asiasta: 

 
  
”…haasteissa niin ensimmäinen ja suurin on se työelämässä jaksaminen ja 
sitä kautta se eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen…” (A1.) 

 
”…työnarkomaani on sairaus sinällänsä. Niin se on periaatteessa 
yhteiskunnallinenkin ongelma. Näitähän on justiinsa IT-alalla näitä 
loppuunpalamisia tosi paljon, ja sitten monella muullakin…” (TH3.) 

 
”…on kiire, työpaineet ovat lisääntyneet, irtisanomispelko ja lomautukset, 
työssäolevilla on liikaa työtä, epätyypilliset työsuhteet, jaksamisongelmat 
näkyvät…” (TH5.) 

 
 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan tulee tuntea 
yhteiskunnallisten ja kansanterveydellisten tekijöiden vaikutukset työikäisen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Työterveyshuollon toimintaa on tarkasteltava 
huomioon ottamalla viimeisimmät valtakunnalliset ohjeet ja suositukset sekä 
tutkittu tieto, jotka vaikuttavat työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Uusinta tietoa on osattava soveltaa työikäisen terveydenhoitotyötä 
suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Työelämän muutosten vaikutukset 
terveydelle ja hyvinvoinnille tulee tunnistaa, ja terveydenhoitajalla tulee olla 
ammatillista osaamista ottaa ne huomioon työterveyshuollon toimissa. Tämän 
päivän keskeisiä haasteita ovat työttömien, epätyypillisissä työsuhteissa olevien, 
opiskelijoiden ja muiden työelämän ulkopuolella olevien terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Työterveyshuollon 
keskeinen tehtävä on ehkäistä työelämän muutosten aiheuttamia ongelmia 
erityisesti jaksamiseen liittyvien. Työterveyshuollon terveydenhoitajan on 
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osattava tarkastella laajasti työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia 
tekijöitä. 
 
Kansanterveystyön ja työterveyshuollon yhteistyön tehostaminen ja kehittäminen 
edistäisivät työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Työterveyshuollon toimintoja on 
kohdistettava erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa ne saattavat olla 
vähäisiä ja puutteellista tai puuttua kokonaan. Tämä edellyttää myös uusien 
yhteistyöverkostojen etsimistä ja niiden välisen yhteistyön käynnistämistä, 
esimerkiksi turvaamalla kaikille työikäisille samanlaiset työterveyshuollolliset 
palvelut, kuin työssä olevilla on. Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen 
työterveyshuollossa koostuu laaja-alaisesta ammatillisesta osaamisesta. 
Työikäistä tulee tarkastella useista eri näkökulmista. Seuraavaksi tarkastelen 
terveydenhoitajan työterveyshuollossa tarvitsemaa ammatillista osaamista 
kohdennettuna työikäiseen yksilöön. 

3.3.3 Työikäiseen kohdistuvat toiminnat  

 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan toiminta kohdistuu 
työikäiseen ja hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Lahtinen (1996, 
37−38) sanoo, että työterveyshuollon toiminta työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjänä on yksilö-  ja/tai ryhmätason toimintaa, jonka 
tavoitteena on tarjota työikäiselle keinoja terveytensä hallitsemiseksi ja 
kohentamiseksi. Hyvän työterveyshuoltokäytännön (1997) mukaan työikäisen 
terveyden edistäminen on ihmisten mahdollisuuksien ja terveyden edellytysten 
parantamista. Koponen ym. (2002) näkevät terveyden edistämisen 
työterveyshuollossa tarkoittavan terveellisen ja turvallisen työympäristön, 
toimivan työyhteisön, työhön liittyvien sairauksien sekä työ- ja toimintakyvyn 
ylläpitämisen lisäksi työntekijän elämäntaitojen ja elämänhallintavalmiuksien 
tukemista kaikissa työelämän vaiheissa.  

 
Työikäiseen kohdistuva toiminta on luonteeltaan ohjaustilanne, jossa osallisena 
ovat työikäinen ja terveydenhoitaja. Rautio (2004, 82) korostaa, että vaikka 
ohjauksen tulee perustua tutkittuun tietoon ja teoreettisiin perusteluihin, tämä ei 
toteudu työterveyshuollon käytännön toiminnassa. Ohjauksen tavoitteena on 
pyrkimys vastavuoroisuuteen, ja tällöin ohjausmenetelmänä on dialogi. Sarjan ja 
Janhosen (2002) mukaan dialogi on sokrateelainen puhelaji, jossa asiakkaat 
kertovat erilaisia näkemyksiä ja lopputulos voi jäädä avoimeksi. Dialogi eroaa 
keskustelusta siinä, että se on aina vallasta vapaata.  Tavoitteena on tarkastella 
ajatuksia oman maailmankuvan ja kokemuksen kautta, jolloin vuorovaikutus on 
osallistujien kehittymisprosessia. Varto (1994b) näkee dialogin mahdollisuudeksi 
luoda välittävä todellisuus, jossa ihmisten maailmat ja kielet kohtaavat. Paterson 
ja Zderad  (1988) sekä Toikkanen (1996) kuvaavat  dialogia hoitotyössä tilanteen 
elämiseksi avoimin mielin: tavoitteita ei aseteta hoitajan näkökulmasta eikä 
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asiakasta pyritä muuttamaan toisenlaiseksi ihmiseksi. Päämääränä on kuitenkin 
osallistujien erilaisten näkemysten ja mielipiteiden yhdistäminen ja 
vastavuoroinen kunnioitus. Erilaisia ajatuksia ei pyritä yhdenmukaistamaan, 
vaan taustalla on näkemys siitä, että ihmiset ovat erilaisia, vaikka heissä on aina 
jotain yhteistä ja yleistä. Dialogiin osallistujat oppivat yhdessä rakentamalla 
kuvaa todellisuudesta. Lopputuloksena on ymmärrys, jollaista ei olisi voinut 
muodostua ilman toista. 
 
Raution (2004, 77, 88, 95) tutkimuksen mukaan työterveyshuoltoyksiköissä 
käytetyt ohjaus- ja vaikuttamismenetelmät eivät aktivoineet työntekijöitä. 
Terveystarkastuksissa käytettiin opettamista ja vetoamista enemmän kuin 
vuorovaikutuksellisia menetelmiä. Ohjauksen pitäisi kehittyä konsultatiiviseksi 
ja prosessiluonteiseksi, jolloin tarvitaan kehittämis- ja kehittymisvalmiuksia. 
Työterveyshuollon ohjauksessa tulisi käyttää enemmän oppijakeskeisiä ja 
oppijalähtöisiä menetelmiä, joilla on yhteys asiakaslähtöiseen toimintaan. 

 
Dialogisuus toteutuu työterveyshuollon terveydenhoitajan toiminnassa 
keskusteltaessa työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä valinnoista. 
Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma (2003) korostaa terveystottumusten 
merkitystä kansansairauksien syntyyn. Sairauksien taustalla on usein liikapaino, 
tupakointi, liikkumattomuus, alkoholin liikakäyttö ja korkeat kolesteroliarvot. 
Kansanterveyslaitoksen viiden vuoden välein toteutettavan FINRISKI 2002 -
tutkimuksen mukaan myönteiset elintapamuutokset ovat pysähtyneet. Terveys ja 
toimintakyky Suomessa (2000) tutkimuksen mukaan kolmasosalla väestöstä 
kolesterolitasot ovat edelleen korkeat, vaikka ne FINRISKI 2002 -tulosten 
mukaan ovat kokonaisuudessaan laskeneet. Vuosina 1997−2002 sekä miesten 
että naisten tupakointi on lisääntynyt (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001a, 12; 
Kansanterveyslaitos 2003, 11). Työikäisten tupakointi näyttää olevan yhteydessä 
työstressiin, yksitoikkoiseen työhön ja koulutustasoon. Prättälän ja Salomaan 
(2004) mukaan vähän  koulutetut miehet tupakoivat enemmän kuin pitkälle 
koulutetut miehet. Terveys ja toimintakyky Suomessa 2000 -tutkimuksen 
mukaan pidemmälle koulutetut ovat terveempiä ja heillä on terveellisemmät 
terveystottumukset kuin vähäisen koulutuksen saaneilla. (Kansanterveyslaitos  
2000, 135.)  
 
FINRISKI 2002 -tulosten mukaan väestön ylipaino on lisääntynyt merkittävästi 
etenkin miesten kohdalla. Lihavuus altistaa monille verenkiertoelimistön 
sairauksille ja diabetekselle. (Kansanterveyslaitos 2002, 129−130.) Työikäisten 
ylipainon väheneminen, vapaa-ajan liikunnan sekä työpaikka- ja hyötyliikunnan 
lisääminen ovat hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaan (2003) kirjattuja 
tavoitteita. Liikunnallinen elämäntapa on työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
näkökulmasta tärkeää. Yhteiskunnan taloudellinen panostus liikuntaan tuottaa 
sekä yhteiskunnallista että kansanterveydellistä hyötyä. (Miettinen 2000, 17−20.) 
Väestön ikääntyessä liikunnan merkitys terveydelle sekä työ- ja toimintakyvylle 
tulee entistä tärkeämmäksi (Vuori & Miettinen 2000, 110). Fogelholmin (2004) 
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mukaan terveysliikunnaksi määritellään kaikki fyysinen aktiivisuus, jolla on 
myönteisiä vaikutuksia terveyteen ilman liikunnan aiheuttamia terveyshaittoja. 
 
Alkoholin käytön haitalliset vaikutukset ovat kasvaneet ja aiheuttavat 
yhteiskunnalle lisääntyviä kustannuksia. Työhön liittyvä matkustaminen ja 
edustustehtävät ovat riski suurkulutukselle. Päihdehaitat lisäävät sairaspäiviä ja 
työtapaturmia, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja kuolleisuutta. 
Ehkäisytoimia olisi syytä kohdistaa erityisesti alkoholin suurkuluttajiin. 
(Märkjärvi 1995, 19.) Tilastokeskuksen laatiman kuolemansyyraportin (2000) 
mukaan 1990-luvun lopulla alkoholin aiheuttama miesten kuolleisuus oli 60 % 
suurempi kuin 1980 -luvun alussa.  Alkoholimyrkytys tai alkoholin aiheuttama 
sairaus on syynä noin 1000 työikäisen miehen ja lähes 250 työikäisen naisen itse 
aiheuttamaan kuolemaan. Päihteiden vaikutuksessa tapahtuneisiin 
väkivaltatekoihin kuolee vuosittain noin 700 miestä ja 100 naista. (Tilastokeskus 
2000.) Alkoholi ja itsemurhat aiheuttavat 25−64-vuotiaiden miesten kuolemista 
noin 40 % ja samaisen ikäryhmän naisten kuolemista noin 25 % (Martelin ym. 
2002, 99).  

 
Kansallisen tavoite- ja toimintaohjelman toimenpiteeksi on kirjattu, että 
hoitotyössä toimivan tulee seurata asiakkaiden terveydentilaa 
terveystarkastusten, kyselyjen ja testien avulla. Lisäksi tulee laatia 
henkilökohtaiset terveyden seurannan suunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
terveyteen ja elämäntapoihin liittyvät riskit. Tavoite- ja toimintaohjelmassa 
pidetään tärkeänä asiakkaiden ohjaamista ja neuvomista kansanterveysriskien ja 
terveysongelmien ehkäisemisessä. Lisäksi korostetaan ihmisen omaa vastuuta 
omasta terveydestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 51.)  Myös FINRISKI 
2002 -tutkimus korostaa terveyteen liittyviin vaaratekijöihin vaikuttamista 
tehokkaana terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen keinona.  Terveys 
ja toimintakyky Suomessa 2000 -tutkimus suosittelee ehkäisevän toiminnan 
lisäämistä nostaen esiin erityisesti työikäisiin kohdistuvan neuvonnan tärkeyden. 
Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeisiä työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen tähtääviä toimintoja.  Työterveyslaitoksen tekemän 
Työ ja terveys 2003 -haastattelututkimuksen mukaan työterveyshuollon piiriin 
kuuluvista kahdelle kolmasosalle (62 %) on tehty terveystarkastus viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Työikäisistä 9 % kertoi, ettei heille oltu tehty koskaan 
terveystarkastusta. (Martimo & Antti-Poika 2000, 4631.)  Työterveyshuollon 
ulkopuolelle näyttää jäävän moni työikäinen. 

 
Terveystarkastusten tekeminen perustuu työterveyshuoltolakiin (1383/2001) ja 
asetukseen (1484/2001) sekä vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin. 
Terveystarkastukset  voidaan ryhmitellä tavoitteiden mukaan primaari-, 
sekundaari- tai tertiaaripreventiivisiksi. (Taulukko 1.)  
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Talukkko 1. Terveystarkastusten luokittelu (Martimo & Antti-Poika 2000, 4632). 
 

______________________________________________________________ 
  Työhön liittyvät Työn ulkopuoliset 

_________________________________________________________________ 
Primaaripreventio Kategoria 1: Työhön  Kategoria 4: Elämäntapa- 
  liittyvien riskien  riskien arviointi 
  kartoittaminen,  
  biologinen monitorointi, 
  työhön soveltumisen 
  arviointi 
 
Sekundaaripreventio Kategoria 2: Työn Kategoria 5: Sairauksien 
  aiheuttamien  varhaisdiagnostiikka, 
  varhaismuutosten seulontamuutokset 
  ja oireiden etsiminen 
 
Tertiaaripreventio Kategoria 3: Työperäis- Kategoria 6: Sairauksien 
  ten sairauksien  aiheuttamien haittojen 
  aiheuttamien haittojen pienentäminen 
  pienentäminen   
 

Kategoriat 1−3 liittyvät erityisesti työterveyshuollon ammatilliseen osaamiseen 
ja koskevat työn ja terveyden keskinäisiä vaikutuksia. Kategoriat 4−6 keskittyvät 
työn ulkopuolella tapahtuvaan terveyden edistämiseen. 
 
Terveystarkastuksilla ei pyritä vain työikäisen terveyden edistämiseen, vaan 
laajemmin työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 
Kokonaisvaltaisessa terveystarkastuksessa otetaan huomioon työikäisen omat 
voimavarat ja kartoitetaan perustilanne. Tällöin työterveyshoitaja selvittää 
terveystietojen lisäksi työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat sekä elämäntilanteen. 
Tarvittaessa terveydenhoitaja tekee erilaisia tutkimuksia. (Martimo & Antti-
Poika 2000, 4631−4634.) Raution (2004, 88) mukaan terveystarkastuksissa 
painottuvat yleinen terveydentila, fyysinen kunto, kansanterveydelliset asiat ja 
elämäntavat. Kujala (2000) viittaa artikkelissaan Fredrikssonin (1986) 
väitöskirjaan, jonka mukaan ikään perustuvissa terveystarkastuksissa tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota psyykkisiin ominaisuuksiin ja  vähentää 
kliiniskemiallisia tutkimuksia.  Tutkimusten tekemisen tulisi perustua tutkittuun 
tietoon, ettei toiminta jäisi vain erilaisten toimintojen tekemiseksi. 
Terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioimiseksi työterveyshuollossa tulee 
kehittää seurantajärjestelmä, jonka avulla on mahdollista seurata toimenpiteiden 
toteutumista ja vaikutusta työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
(Antti-Poika 2003b, 234.) 
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Työnantajalla on mahdollisuus järjestää työntekijöilleen myös 
yleislääkäritasoisia avosairaanhoitopalveluja. Työterveyshuollollisesti painotetun 
sairaanhoidon tiedot täydentävät terveystarkastuksista ja työpaikkaselvityksistä 
saatuja tietoja ja vaikuttavat siten koko työyhteisön hyvinvointiin. Tavoitteena 
on ammattitautien, työperäisten sairauksien ja muiden työikäisten sairauksien 
ehkäisy ja hoitaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö & Työterveyslaitos 1997, 
202−206.) Huolimatta suomalaisten terveydentilan parantumisesta työikäinen 
väestömme on sekä terveydentilansa että työkykynsä osalta huonommassa 
kunnossa kuin kilpailijamaiden työikäinen väestö. Terveys 2000 -tutkimuksen 
mukaan puolella 45−54-vuotiaista ja vajaalla kolmasosalla 55−64-vuotiaista on 
jokin pitkäaikaissairaus. Kolmasosalla työikäisistä on työhön liittyviä 
pitkäaikaisia ja toistuvia oireita. Sosiaali- ja terveysministeriön (2004a) mukaan 
joka viides työikäinen pitää itseään kokonaan tai osittain työkyvyttömänä. 
55−64-vuotiaista  puolet kokee olevansa kokonaan tai osittain työkyvyttömiä. 36 
%:lla työikäisistä on jokin pitkäaikaissairaus. Työttömien kohdalla 
pitkäaikaissairaudet näyttävät lisääntyvän.  

 
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys haastattelututkimuksen (2003) mukaan 
työikäiset olivat käyneet aikana lääkärissä keskimäärin 1,8 kertaa viimeisen 
puolen vuoden. Lääkärissä käynneistä suurin osa tehtiin 
terveyskeskusvastaanotoille ja työterveyshuollon vastaanotoille. Kansainvälisissä 
vertailuissa suomalaisten työikäisten sairauspoissaolojen määrä on 
kansanvälisissä vertailuissa todettu olevan matala. Vahteran (2000) mukaan 
sairauslomariski riippuu elämäntavoista ja työelämän laatutekijöistä, joskin 
yksipuolinen työ, huonot vaikutusmahdollisuudet ja huono työilmapiiri nostavat 
sairauslomariskiä elämätapoja enemmän. Hirvonen ym. (2002) korostavat 
työntekijältä edellytettävän elinikäistä oppimista, uudelleenkoulutusta ja taitoa 
tehdä omaa terveyttään koskevia valintoja.  Työterveys 2015 
kehittämislinjauksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a) on kirjattu haasteiksi 
uusien keinojen ja menetelmien kehittäminen aikaisempien altistusten 
aiheuttamien pitkäaikaissairauksien vähentämiseksi, mielenterveyden 
tukemiseksi, päihdeongelmien ehkäisemiseksi, kuntoutustarpeen arvioimiseksi ja 
pitkään työttömänä olleiden työkyvyn edistämiseksi. 

3.3.4 Tutkimustulokset työikäiseen kohdistuvien toimintojen 
tietotaidosta 

 
Haastateltavat kertoivat työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
tarvitsevan yksilöön kohdistuvaa ammatillista osaamista. Muodostin näistä 
käsityksistä pääluokan, jonka nimesin työikäiseen kohdistuvien toimintojen 
tietotaito. Tarkastelen seuraavaksi tuota pääluokkaa ja siihen liittämiäni 
alaluokkia. Havainnollistan asioita haastateltavien käyttämillä ilmaisuilla. 
Työikäiseen kohdistuvan tietotaidon pääluokka muodostuu alaluokista, jotka 
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ovat dialoginen ohjaus, sairaanhoito ja terveystarkastukset. Tavatessaan 
työikäisiä terveydenhoitajalla on mahdollisuus keskustella ja ohjata heitä oman 
terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan keskeinen toimintatapa on ohjaus. Asiantuntijat ja 
työterveyshoitajat toivat esiin tutkimusten ja erilaisten toimenpiteiden 
suorittamisen tarpeellisuuden. Heidän mielestään sairaanhoitoon liittyvät toimet 
olivat osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Työterveyshuollossa 
toteutettava sairaanhoito ymmärrettiin laajasti. Tavoitteena oli hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuollollisesti painotettu 
sairaanhoito. Terveydenhoitajan terveystarkastuksiin liittyvä ammatillinen 
osaaminen oli tärkeää myös työterveyshuollossa. Kuvio 12 kuvaa kyseiseen 
pääluokkaan sijoittamani alaluokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 12. Työikäiseen kohdistuvat toiminnot. 
 
 
Asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien mielestä terveystottumuksilla on tärkeä 
merkitys työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Terveydenhoitajan 
tulee tietää terveystottumusten ja erilaisten riskitekijöiden, kuten alkoholin, 
tupakan, liikunnan, ylipainon ja ravitsemuksen, terveydelliset vaikutukset ja 
keskustella niistä terveystarkastusten yhteydessä. Heidän tulee ymmärtää 
terveystottumusten yhteys kansansairauksien syntymiseen ja nähdä toisaalta 
niihin liittyvien yhteiskunnallisten tekijöiden merkitys.  Haastateltavat kertoivat 
työikäisten olevan tärkeä terveyskasvatuksen kohderyhmä, johon ei ole vielä 
panostettu riittävästi. Työikäisten kanssa työskennellessään terveydenhoitajan 
tulee tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät, joista hän antaa tietoa 
ja ohjausta unohtamatta asiakkaan omaa vastuuta ja osallistumisen oikeutta. 
Haastateltavat korostivat erityisesti dialogisen keskustelun merkitystä. Tärkeää 
on myös miettiä sitä, miten työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien työikäisten 
terveyttä ja hyvinvointia voitaisiin edistää. Seuraavat haastateltavien kertomat 
ilmaisut kuvaavat dialogiseen ohjaukseen liittyviä asioita: 

 
 

Dialoginen ohjaus (44) 

Sairaanhoito (23) 

 Terveystarkastukset (17) 

 
Työikäiseen 
kohdistuvien 
toimintojen 
tietotaito 
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”…kansanterveydellisesti ajatellen työikäinen väestöhän on justiin sitä 
herkkualuetta, mihinkä voitais vielä vaikuttaa, kun saataisiin ne ihmiset 
motivoitua itsensä hoitamiseen ja työnantajat tajuamaan sen, mikä se 
työpanos siitä ihmisestä on, kun se voi hyvin” (TH1). 
 
”…kaikessa terveydenhoitajan työssä hirveän tärkeätä semmoisen avoimen 
dialogin oppiminen, yhteistyö dialogina, siihen pyritään” (A3). 
 
”…kansanterveydellisistä asioista saatava viimeisin tieto, näitten 
kansantautienkin; tähän metaboliseen oireyhtymään tulee entistä enemmän 
mun mielestä meidän kiinnittää huomiota, lihavuuteen, liikkumiseen ja rasva- 
ja ravintopuoleen…niistä pitää tietää paljon, koska ihmisetkin tietää tänä 
päivänä todella paljon. Me ennaltaehkäistään kaikkia niitä.” (TH4.) 

 
”Työelämän ulkopuolella olevat työikäiset, niin, nekin tarvitsevat samat 
palvelut, myös ennaltaehkäisevää…” (A2.) 

 
 
Haastateltavista erityisesti työterveyshoitajat pitivät sairaanhoitoon liittyvää  
ammatillista osaamista tärkeänä. Tässä yhteydessä korostui varhainen asioihin 
puuttuminen. Sairaanhoito nähdään laaja-alaisena toimintana, jonka tavoitteena 
on työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Sairaanhoitokäynneillä 
saatujen tietojen  tarkasteleminen yhdessä terveystarkastuksista ja työoloista 
saatujen tietojen kanssa mahdollistaa kokonaisvaltaisen toiminnan. Työikäisen 
sairauksien ja oireiden merkityksen oivaltaminen on terveydenhoitajan työn 
perusasioita. Seuraavat ilmaisut kuvaavat sairaanhoitoon liittyviä asioita: 

 
  
”Sairaanhoidollinen osaaminen ilman muuta painottaen tätä 
ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, koska ollaan yksilön kanssa 
tekemisissä, ja ihmisen kokonaisuuden ottaminen huomioon…” (TH1.) 

 
”…kaikki vaivat, eri osa-alueet, tuki- ja liikuntavaivat, hyvin laaja-alaiset 
tiedot pitää olla…” (TH6.) 

 
Asiantuntijat kertoivat, että terveydenhoitajan tulee osata tehdä erilaisia 
terveystarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia. Terveystarkastukset tulee 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Toiminta perustuu prosessimaisuuteen. Työterveyshoitajat kuvasivat, että heidän 
tulee ottaa huomioon työikäisen koko elämäntilanne. Terveystarkastukset 
perustuvat laaja-alaiseen näkemykseen siten, että työikäisen terveyttä ja 
hyvinvointia tarkastellaan suhteessa työhön, työympäristöön, työyhteisöön ja 
vapaa-aikaan. Haastatteluissa korostui työn ja työolojen huomioon ottaminen. 
Erilaisten perustutkimusten tekemisen lisäksi terveydenhoitajan tulee arvioida 
tutkimustulosten merkityksiä ja osata ohjata työikäisiä tulosten perusteella. 
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Valitsin seuraavat ilmaisut kuvaamaan terveystarkastuksiin liittyvää ammatillista 
osaamista:  

 
 
”…osaa tehdä terveystarkastuksen tavoitteellisesti, hallitsee sen 
terveystarkastusprosessin. Temppuja on helpompi tehdä, mutta tämä 
henkinen puoli on vaikeampi käsitellä…” (A3.) 
 
”Työterveyshuollossa siihen tulee sitten nämä työkuviot ja muut mukaan, että 
se ei ole se yksilö ja sitä tietoa pitäisi sitten haalia muualtakin, että saa 
semmoisen laajemman näkökulman niihin asioihin, osataan istuttaa se 
ihminen sinne työympäristöön, ja se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen 
elämisen ja olemisen kohdalla hyvinkin paljon, se perustilanteen huomioon 
ottaminen” (TH1). 
 
”…sitten tietysti käden taidot kaikki, kuulot, näöt, tällasten ottamisessa  
temput pitäis osata. ” (TH4). 
 

 
Ohjaus on terveydenhoitajan työn keskeisiä menetelmiä. Dialoginen ohjaus 
perustuu molemminpuoliseen arvostukseen. Siinä korostuu työikäisen oma 
vastuu terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisestä. Kokemukseni mukaan vasta 
silloin, kun työikäinen tarkastelee rehellisesti omaa elämäänsä ja siihen liittyviä 
asioita, hän voi tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä 
muutostarpeita. Tällöin hän joutuu itse miettimään, millaisia voimavaroja hänellä 
on muuttaa terveystottumuksiaan. Dialogisuus edellyttää hyviä 
vuorovaikutustaitoja, joiden harjoittelun tulee käynnistyä heti 
terveydenhoitajakoulutuksen alkuvaiheessa. 
 
Kansansairauksista ja terveystottumusten merkityksestä työikäisen terveyteen ja 
hyvinvointiin saadaan jatkuvasti uutta tutkittua tietoa. Terveydenhoitajan tulee 
perustaa toimintansa viimeisimpään tutkittuun tietoon ja ottaa se huomioon 
työskennellessään työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Mielestäni sosioekonomisiin eroihin liittyvän tutkimustiedon soveltaminen 
käytännön terveydenhoitotyöhön on yksi työterveyshuollon haasteita. 
Työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
tulisi suunnitella ja toteuttaa kaikissa kunnissa, koska ulkopuolelle jäävät 
kuuluvat usein riskiryhmään. 
 
Työnantajalla on mahdollisuus halutessaan järjestää työntekijöille 
avosairaanhoidon palveluja. Koska sairaanhoitopalvelujen järjestäminen 
perustuu vapaaehtoisuuteen, moni työikäinen jää niiden ulkopuolelle. Mikäli 
terveydenhoitajalla olisi mahdollisuus yhdistää sairaanhoitokäynneillä saamansa 
tieto terveystarkastuksista ja työoloista olevaan tietoon, sillä olisi vaikutusta 
työikäisen työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Sairaanhoitokäyntien 
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keskittäminen työterveyshuoltoon voisi olla yksi keino työntekijöiden pidempään 
työssä pysymiseen ja jaksamiseen. Tämä edellyttäisi työterveyshuollon 
sopimusten laajentamista koskemaan myös vapaaehtoisen työterveyshuollon 
palveluja tai sairaanhoitopalvelujen järjestämistä kansanterveystyönä kaikille 
työikäisille. Sairaanhoitopalvelujen keskittäminen työterveyshuoltoon on 
perusteltavissa myös sillä, että työterveyshuollossa on työympäristöön ja  
työyhteisöön kohdistuvaa ammatillista osaamista, joka mahdollistaa työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaisen tarkastelun. Tietoa työympäristön 
merkityksestä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille olisi hyvä laajentaa myös 
muille terveydenhuollon sektoreille, koska niitä käyttävät työterveyshuollon 
ulkopuolelle jäävät. 

3.3.5 Työympäristöön kohdistuvat toiminnat  

 
Työterveyshuollon toiminnassa korostuu työn ja työympäristön merkitys 
työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille. Työterveyshuollon tehtävänä on 
selvittää työympäristön aiheuttamia vaaroja ja haittoja työntekijän terveydelle ja 
hyvinvoinnille. Tämä mahdollistuu työpaikkakäyntien ja -selvitysten avulla. 
Painopisteenä on työhön liittyvien oireiden, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy, 
terveyden seuranta ja edistäminen sekä työkyvyn heikkenemisen varhainen 
tunnistaminen. Havaittujen terveysvaarojen ja -haittojen poistamiseksi sekä 
työolojen parantamiseksi ja kehittämiseksi työterveyshoitaja tekee toimenpide-
ehdotuksia. Työterveys 2015 -kehittämislinjauksien yhtenä tavoitteena on  
työterveyshuollon sisällön kehittäminen ottamalla huomioon jatkuvat työelämän 
muutokset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 51.)  
 
Rautio (2004, 72, 95, 143) osoittaa työterveyshuollon toiminnalliseksi 
painopistealueeksi fyysisen työympäristön ja altisteet. Tätä vasten 
työpaikkakäynnin ja -selvityksen tekemisen osaaminen on tärkeää. 
Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikkaselvitykseen, joka on lakisääteistä 
toimintaa. Tarkoituksena on hankkia tietoa henkilöstöstä, työoloista, 
työympäristöstä, työmenetelmistä, ilmapiiristä, työyhteisön toimivuudesta ja 
johtajuudesta. Päämääränä on ehkäistä työstä ja työoloista johtuva oireilu ja 
sairastuminen. (Antti-Poika 2003a, 222; Loikkanen & Merisalo 2003, 212−213; 
Sosiaali- ja  terveysministeriö 2003, 51.) Tämä päämäärä on kirjoitettu myös 
hoitotyön tavoite- ja toimintasuunnitelmaan, jossa korostetaan lisäksi fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen terveyden edistämistä, työhyvinvointia ja turvallisuutta 
uhkaavien kuormitus- ja riskitekijöiden vähentämistä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 51).  
 
Työikäisen terveyttä uhkaavia työympäristön vaaroja ja haittoja ovat myös 
tapaturmat, jotka saattavat aiheutua fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista 
vaaroista (Antti-Poika & Rantanen 2003, 62; Työterveyslaitos 2003b, 14−16). 
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Työn aiheuttaman mahdollisen altistumisen estämiseksi työpaikkakäynnin 
aikana arvioidaan mahdollinen henkilösuojainten tarve ja toimitaan konsulttina 
työpaikan ensiapuvalmiuden tarpeen selvittämiseksi (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 1997, 131−132).  

 
Työpaikkaselvityksen tekemiseen liittyy aina kirjallinen raportti, jossa tuodaan 
esiin työpaikalla havaitut terveyden haitat ja vaarat sekä ehdotukset niiden 
ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Raportissa tarkastellaan haittojen ja vaarojen 
merkitystä työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille. Dokumentoidut tiedot 
työpaikan olosuhteista toimivat apuna työterveyshuollon toiminnan 
suunnittelussa ja mahdollistavat toiminnan toteutumisen seurannan ja 
vaikuttavuuden arvioinnin. (Loikkanen &  Merisalo 2003, 218−219.) Työpaikan 
haittoihin ja vaaroihin voidaan vaikuttaa myös ohjaamalla ja neuvomalla 
työikäisiä terveystarkastusten ja sairaanhoitokäyntien yhteydessä.  
 
Kemikaaleille altistuminen on vähentynyt työmenetelmien parantuessa, mutta 
uusien allergisten sairauksien aiheuttajia löytyy jatkuvasti (Antti-Poika & 
Rantanen 2003, 62). Altisteiden ominaisuuksien tunnistaminen ja vaaroista 
tiedottaminen ovat työterveyshuollon tehtäviä. Tämä edellyttää 
työterveyshuollon ammattihenkilöiltä erilaisiin toimialoihin, ammatteihin ja 
työtehtäviin liittyvää osaamista. Karjalaisen, Aallon ja Jolangin (2000) mukaan 
ammattitauteihin sairastuu työpaikan altisteiden vuoksi vuosittain noin 5000 
ihmistä. Työstä johtuviin sairauksiin kuolee vuosittain 1800 ihmistä. Työ- ja 
terveys -haastattelututkimuksen (2003) mukaan perinteiset ammattitaudit, kuten 
kemikaalimyrkytykset ja tärinätauti, ovat vähentyneet, mutta eivät täysin 
kadonneet. Uusia ongelmia aiheuttavat iho- ja kosketusallergiat, rasitussairaudet 
ja asbestisyövät.  Työntekijät altistuvat jokseenkin saman verran kemiallisille, 
psyykkisille, fysikaalisille ja ergonomisille tekijöille.  
 
Vuosittain sattuu noin 120 000 tapaturmaa, joista noin sata tapaturmaa johtaa 
kuolemaan. Työ ja terveys -haastattelututkimuksen (2003) mukaan yli 
kymmenen prosenttia haastatteluun osallistuneista oli joutunut viimeisen vuoden 
aikana tapaturmaan työssä tai työmatkalla. Saaren (2003) mukaan 
tapaturmavirastot myönsivät vuonna 2002 korvauksia 125 000 tapauksessa, 
joista 5 % oli ammattitauteja ja 12 % työmatkatapaturmia. Eniten tapaturmia 
sattuu rakennus- ja louhintatöissä sekä kuljetus- ja liikennealalla. Työtapaturmat 
ovat lisääntyneet teknologian kehityksestä huolimatta. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 50.) Valtioneuvoston periaatepäätöksellä käynnistetyn 
työtapaturma-ohjelman (2001-2005) painopisteenä on rakennusalan tapaturmien 
vähentäminen. (Työterveyslaitos 2003, 17.)  
 
Fyysinen väkivalta ja kiusaaminen ovat rinnastettavissa työtapaturmiin. Uhkailu 
on kohdistunut Työ ja terveys -haastattelututkimuksen mukaan erityisesti 
terveys- ja sosiaalipalvelutyötä  sekä majoitus- ja ravitsemustyötä tekeviin 
naisiin (Työterveyslaitos 2003, 17). Työturvallisuuden edistämiseksi on säädetty 
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työturvallisuuslaki (738/2002), jossa määritellään työpaikan 
turvallisuusohjelman minimistandardi. Turvallisuusohjelma perustuu työpaikan 
riskien tunnistamiseen, riskinarviointiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin sekä 
toiminnan jatkuvaan seurantaan. Työterveyshuollolla on paljon tietoa erilaisia 
työpaikan riskeistä ja tapaturmien vaaroista, joten työterveyshuollon 
osallistuminen turvallisuusohjelman laadintaan on tärkeää. (Saari 2003, 
125−126.)  

 
Liikuntaelimistön hyvinvointi edellyttää kuormitusta mutta myös lepoa. 
Yksipuoliset, toistuvat ja vaikeat työasennot sekä raskaat nostamiset aiheuttavat 
fyysistä kuormitusta. Ammattiryhmittäin ylikuormituksen riskiryhmät ovat 
rakennus- ja louhintatyötä sekä valmistus- ja koneistustyötä tekevät. Kevyen 
työn ergonomiset ongelmat liittyvät näyttöpäätetyöhön. (Riihimäki 2003, 94.) 
Työolojen ergonomisten kartoitusten avulla, kuten Työterveyslaitoksen 
selvitysmenetelmällä tai fyysisen kuormituksen OWAS (Ovako Working Posture 
Analyzing System) -arviointimenetelmällä voidaan arvioida kuormituksen taso, 
jonka jälkeen ergonomisilla ratkaisuilla pyritään muuttamaan työn fyysistä 
kuormittavuutta kevyemmäksi. (Antti-Poika 2003a, 223; Riihimäki 2003, 
99−100.) 
 
Työterveyshuolto voi käyttää erilaisia perusanalyysejä ja -mittauksia työn 
aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen arvioimiseen. Riskinarvioinnin avulla 
selvitetään työn  aiheuttama riski työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. 
Arviointi edellyttää haittatekijöiden tunnistamista ja merkittävyyden arvioimista. 
(Rantanen 2003b, 46−47.) Riskinarviointi tehdään tieteellisin perustein. Tällöin  
arvioidaan sekä terveysvaara että altistuminen. Apuna käytetään ammattitauti-, 
tapaturma-, kuolleisuus- ja syöpärekisterejä sekä työhygieenisiä mittauksia. 
Lisäksi tietoa saadaan altistumiselle määritellyistä haitalliseksi tunnetuista 
pitoisuusarvoista, raja-arvoista, kemikaaliluettelosta ja käyttöturvallisuus-
tiedotteista. Käytettävänä on myös erilaisia tietokoneavusteisia ohjelmia, kuten 
Kemi-Arvi (kemikaalien luetteloinnin ja työpaikan kemiallisten riskien 
arvioinnin apuväline). Työterveyslaitoksen FINJEM (Finnish job-exposure 
matrix) -altistumistietokannasta saadaan tietoa altistuvien lukumääristä ja 
altistumistasoista eri ammateissa eri aikoina. Syöpävaaraa aiheuttaville 
kemikaaleille ammatissaan altistuvien tiedot saadaan ASA –rekisteristä 
(syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissa altistuvat). (Antti-Poika 
& Rantanen 2003a, 62; Rantanen 2003b, 46−50.)  
 
Altistumisen arvioinnin apuna voidaan käyttää myös erilaisia tarkastuslistoja ja 
haavoittuvuusanalyysejä. Riskinarviointi on työpaikan tehtävä, johon 
työterveyshuolto voi osallistua asiantuntijuutensa mukaisesti. Työterveyshuolto 
voi hyödyntää riskinarvioinnin tuloksia työterveyshuollon toimintaa ja 
terveystarkastuksia suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan.  
Menetelmistä mainittakoon erimerkkeinä brittiläinen työterveys- ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästandardi BS 8 800, joka on otettu huomioon 
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sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston laatimissa riskinarvioinnin 
oppaissa, sekä pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja, joka on kehitetty 
VTT:n, Työterveyslaitoksen, Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen 
teknillisen korkeakoulun yhteistyönä. Riskinarviointi lähtee liikkeelle riskin 
todennäköisyyden arvioinnilla. Tällöin arvioidaan, onko kyseessä 
todennäköinen, mahdollinen vai epätodennäköinen riski. Tämän jälkeen 
arvioidaan riskin seuraukset, ovatko ne vähäiset, haitalliset vai vakavat. Sitten 
voidaan miettiä keinot riskien ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi. (Rantanen 
2003b, 47−53.)  Työpaikan terveydellisten olojen arvioiminen voi toteutua 
haastattelemalla ja havainnoimalla, jolloin apuna voidaan käyttää esimerkiksi 
KUVA (työn kuormitus- ja vaara-analyysi) -menetelmää. (Antti-Poika 2003a, 
223).  
 
Erilaisten työntekijöiden työtapoja koskevien analyysien tekeminen edistää 
osaltaan työntekijän terveyttä ja hyvinvointia. Videointia ja valokuvausta 
käytetään erityisesti työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1997, 140−142.) Altistumista 
voidaan arvioida myös  tekemällä työhygieenisiä mittauksia,  biologisia 
altistumismittauksia ja selvittämällä psyykkisiä ja ergonomisia 
kuormitustekijöitä. (Antti-Poika 2003b, 63; Loikkanen & Merisalo 2003, 213.) 
Työterveyshoitajan tehtävänä on ohjata ja neuvoa työikäisiä löytämään 
turvallisempia ja terveellisempiä työtapoja. Ohjaus altisteiden aiheuttamien 
vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi voi toteutua terveystarkastusten ja 
sairaanhoitokäyntien yhteydessä. (Antti-Poika 2003a, 223.) 
 

3.3.6 Tutkimustulokset työympäristöön kohdistuvien toimintojen 
tietotaidosta 

 
Haastatteluja analysoidessani muodostin kolme alaluokkaa, jotka kuvaavat 
työympäristöön kohdistuvia toimintoja. Tarkastelen seuraavaksi näitä asioita  ja 
tuon julki haastateltavien käsityksiä ja omaa ymmärrystäni. Työympäristöön 
kohdistuvien toimintojen tietotaito -pääluokkaan liitin asia, jotka kuvasivat 
työympäristön merkitystä työikäisen terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Työterveyshoitajat ja asiantuntijat kertoivat työympäristöön liittyvän 
ammatillisen osaamisen olevan alue, johon koko työterveyshuollon toiminnan 
suunnittelu, toteutus ja arviointi perustuvat. Terveydenhoitajan on tunnettava 
työolot, työmenetelmät sekä mahdolliset terveyden haitat ja vaarat. 
Työpaikkakäynnin tekeminen ennen toiminnan käynnistämistä mahdollistaa 
työterveyshuollon järkevän ja tavoitteellisen toiminnan työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan edellytetään osaavan 
havainnoida ja tunnistaa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Näitä 
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asioita kuvaan pääluokassa työympäristöön kohdistuvien toimintojen tietotaito. 
(Kuvio 13.) 

 
 
 
                                                                                                                            
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 13.  Työympäristöön kohdistuvat toiminnat. 

 
 

Terveydenhoitajan tulee hahmottaa työympäristö kokonaisuutena. 
Työpaikkakäynnin ja -selvityksen tekeminen mahdollistaa työhön liittyvien 
asioiden havainnoimisen ja tunnistamisen. Jokaisessa työpaikassa on erilaiset 
työolot ja työmenetelmät ja myös erilaiset haitat ja vaarat. Työpaikoilla on 
erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka uhkaavat työikäisen 
terveyttä ja hyvinvointia. Laaja-alainen ja koko työympäristön huomioon 
ottaminen on tärkeää pyrittäessä työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Altistavat vaarat ja haitat voivat olla samanlaisia eri työpaikoilla, 
mutta altisteiden vaikutus työntekijöihin voi olla erilainen. Eri alojen ja 
ammattien sekä työmenetelmien tunteminen mahdollistaa oikeanlaisten 
toimintojen toteuttamisen. Tämä edellyttää myös elinkeino- ja työelämän 
tuntemusta. Terveydenhoitaja osallistuu työpaikan ensiapuvalmiuden 
suunnitteluun konsulttina. Työnantajan tehtävänä on vastata ensiapuvalmiuden 
järjestämisestä. Terveydenhoitajan tulee tietää, mitkä tapaturmat ovat tyypillisiä 
kyseisellä alalla. Hänen tulee tietää, millaisia virallisia ohjeita ja suosituksia 
työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi on laadittu. Näitä asioita 
kuvaamaan valitsin seuraavat haastateltavien ilmaisut: 

 
 

     ”Työpaikkakäynti on se pohja” (A3). 
 

”…ulkoiset olosuhteet, että minkälaisessa ympäristössä tätä työtä tekee, 
laajenee tänä päivänä tämmöiseen sosiaaliseen työympäristöön ja siihen 
työhön sitoutumiseen ja työmotivaatioihin liittyviin asioihin. Samalla tavalla 
kuin tämä fyysinen työympäristö, on nyt unohtunut tämä psykososiaalinen, 
sinänsä tärkeä ja varmasti ehkä suurempaankin ongelmakenttään kuuluva; 
niin pitäisi keskittyä olennaiseen, siihen, mitä osataan.” (A2.) 

Työpaikkakäynti ja -selvitys (40) 

Altisteet (27) 

Perusanalyysit ja -mittaukset (17) 

 
Työympäristöön 
kohdistuvien 
toimintojen  

      tietotaito 
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”Työllä ja terveydellä on kuin vuorovaikutus, syntyy sairauksia. Työllä ja 
terveydellä on elävä vuorovaikutussuhde.” (A2.) 

 
”Ajatellaan, niin kuin että meillä altisteet katoaa työterveyshuollosta. On toki 
yrityksiä, joissa niitä on, mutta kyllä ne teknistyy ja prosessimaisuus 
muuttuu, entistä enemmän kuormitus menee sinne henkisen puolen 
kuormittumiseen, että pitää kaikki alat tuntea .” (A3.) 
 
”…siis semmoinen akuutti toiminta ja syventämisen idea ensiapuun  siellä 
työpaikoilla” (A3). 
 
 

Terveydenhoitajan tulee tunnistaa terveydelle vaaralliset aineet, joille työntekijä 
voi työssään altistua. Lisäksi työssä voi esiintyä muita terveyden haittoja ja 
vaaroja. Haastateltavien mielestä terveydenhoitajan tulee tietää altisteiden 
terveydelliset vaikutukset ja keinot niiden ehkäisemiseksi. Altisteisiin liittyvän 
ammatillisen osaamisen lisäksi terveydenhoitajalla tulee olla ergonomiaan 
liittyvää perusosaamista, koska tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus on keskeinen 
tämän päivän työikäisten ongelma. Joidenkin haastateltavien mielestä  
työterveyshuollon erikoistumisopintojen tulisi sisältää  ergonomian     approbatur 
-tasoiset opinnot, kun joidenkin mielestä perustiedot ovat riittävät.  Työpaikan 
altisteet ja työolot voivat aiheuttaa tapaturmia ja ammattitauteja. Tämän vuoksi 
terveydenhoitajan on tiedettävä, mitkä työt ovat erityisen tapaturma-alttiita ja 
miten terveydenhoitaja voi osaltaan ehkäistä tapaturmien esiintymistä. 
Haastateltavien mielestä terveydenhoitajan tulee tietää perustiedot 
ammattitaudeista ja niiden liittymisestä erilaisiin altisteisiin. Valitsin seuraavat 
ilmaisut kuvaamaan altisteita, ergonomiaa, tapaturmia ja ammattitauteja: 

  
 
”…altisteiden vaikutus terveyteen. Pitää osata arvioida näitä altisteita ja 
niitten määrää ja kuinka paljon se työntekijä on niiden kanssa tekemisissä.” 
(TH5.) 

 
”Hoitajat on unohtaneet, ja ne lääkärit ehkä vielä enemmän, nämä perinteiset 
asiat, että melu vie kuulon ja pöly vaikuttaa epäterveellisesti keuhkoihin ja 
tärinä ja liuotinaineet ja lyijyt ja niitäkin vielä vaan on ja kosteusvauriosta 
puhumattakaan, että onhan siellä” (A2). 
 
”Selvitetään näitä fyysisiä ongelmia ergonomia mukaan lukien, mennään ja 
havainnoidaan, vedetään johtopäätöksiä ja tehdään riskinarviointi 
toimenpiteiden pohjaksi” (A2). 
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”…tietää ammattitaudin syntymisen kannalta tai työperäisen altisteen 
kannalta toisaalta yksilötason asioita ja sitten toisaalta työympäristön 
tapaturmista” (A3). 

 
 

Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää myös työpaikan 
altisteiden, vaarojen ja haittojen arvioimisen osaamista. Tällöin 
terveydenhoitajan on osattava tehdä erilaisia perusanalyysejä ja -mittauksia. 
Haastateltavat kuvasivat mittareiden ja tietokoneavusteisten ohjelmien käytön 
hallinnan helpottavan työoloihin kuuluvien riskien arvioimista. 
Terveydenhoitajan tulee tietää myös, millaisilla menetelmillä työntekijöiden 
altistumista voidaan mitata. Työterveyshuoltoon on kehitetty erilaisia lomakkeita 
työn suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toteutuksen helpottamiseksi. 
Haastateltavat kertoivat lomakkeiden käyttämiseen liittyvän ammatillisen 
osaamisen olevan myös koulutuksen aikana hankittavaa tietämäystä. 
Työterveyshoitajat korostivat kirjallisen raportin laatimiseen liittyvää osaamista. 
Tämä edellyttää terveydenhoitajalta kirjallisten taitojen lisäksi kykyä nähdä 
työympäristöön ja työn tekemiseen liittyvät asiat terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulmasta. Seuraavat ilmaisut konkretisoivat näitä asioita: 
 

 
” …perusanalysointiasiat ainakin, niiden ymmärtäminen ja selvittäminen”  
(A3). 
 
”…mittareita, jotain konkreettista. Koulussa tärkein asia on, että käydään läpi 
ne, että niitä on olemassa. (TH5.) 
 
”…lomakkeet on tärkeitä opettaa, lomakkeiden ajan tasalla pitämistä…” 
(TH6.) 
 
”…myöskin tämmöinen niin kuin kirjoitus, tai niin kuin sanotaan, tekstin 
tuottamistaito. Sitähän tarvitaan täällä paljon, raportteja ja muutakin tehdään, 
osaa sen oleellisen ottaa sinne raporttiin, ettei lässytä kaikkea 
turhanpäiväistä.” (TH1.) 

 
 
Kokemukseni mukaan työpaikkakäynti ja -selvitys ovat työterveyshuollon 
terveydenhoitajan kaiken työn perusta. Hänen on osattava selvittää työn 
aiheuttamat terveydelliset vaikutukset sekä mahdolliset haitat ja vaarat. 
Työterveyshoitajan tulee ymmärtää työntekijän terveyden ja mahdollisten 
sairauksien tai oireiden merkitys työssä selviytymiselle. Työntekijän 
terveydentilaa tulee tarkastella yhdessä altisteiden kanssa. Esimerkiksi raskaana 
olevan naisen altistumisen selvittäminen on tärkeää. Ilman perusteellisesti tehtyä 
työpaikkakäyntiä ja -selvitystä työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
ei onnistu. Työn terveydellisen merkityksen selvittäminen edellyttää työnantajan, 
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työntekijän ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Tämän onnistumiseksi 
tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, ihmisen kohtaamisen taitoja sekä toisten 
mielipiteiden  arvostamista ja  huomioon ottamista.  Työpaikkakäynnin ja -
selvityksen jälkeen tehtävä kirjallinen raportti on  kirjoitettava siten, että siitä 
näkyy työn terveydellinen merkitys. Johtopäätöksistä ja muutosehdotuksista 
keskusteleminen yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa  vahvistaa 
yhteistyötä, joka edistää osaltaan työikäisen terveyttä ja hyvinvointia. Työnantaja 
ja työntekijä ovat työn tekemisen asiantuntijoita, mutta terveydenhoitajalla tulee 
olla työn terveydellisen merkityksen arvioimiseen liittyvää ammatillista 
osaamista. 
 
Työn ja työelämän muuttuessa myös altisteet muuttuvat ja niitä koskevat tiedot 
lisääntyvät. Terveydenhoitajan tulee tietää perustiedot altisteista ja osata hakea 
jatkuvasti uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä tietää, keneltä tai mistä 
hän voi saada lisätietoa. Yhteistyö uutta tietoa tutkivan ja julkaisevan 
Työterveyslaitoksen kanssa on erityisen tärkeää. Työterveyslaitoksen 
asiantuntijuutta on syytä käyttää altisteiden terveydellisiä vaikutuksia 
arvioitaessa. Terveydenhoitajan ei tarvitse tietää kaikkea altisteista ja niiden 
terveydellisistä vaikutuksista, mutta hänen tulee osata epäillä ja käynnistää 
tarpeellisia selvityksiä asioiden tarkentumiseksi. Koulutuksen aikana olisi  
tarkasteltava terveystottumuksia yhdessä työympäristön ja siihen liittyvien 
altisteiden kanssa. Esimerkiksi alkoholi ja tupakka ja tietyt altisteet yhdessä 
aiheuttavat erityisen terveysriskin. Työikäisten sairauksista tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet, hengityselinsairaudet, allergiat ja 
mielenterveyden häiriöt saattavat olla yhteydessä työn aiheuttamiin haittoihin ja 
vaaroihin.  
 
Terveydenhoitajalla on mahdollisuus tehdä ja määrätä biologisia 
altistumistutkimuksia työntekijöille. Mittauksia voidaan kohdistaa myös 
työpaikan työoloihin. Koulutuksen aikana terveydenhoitajan tulee tietää 
erilaisista työolojen selvittämiseen käytettävistä välineistä. Välineitä ja 
mittauksia tehdessään terveydenhoitajan tulee arvioida oman ammatillisen 
osaamisensa riittävyyttä, ettei hän ryhdy toimintaan, johon tietotaito ei riitä. 
Erilaisten mittausten osalta on syytä muistaa yhteistyön mahdollisuus. On 
asiantuntijuutta, jota voi käyttää hyödyksi. Laaja-alaiseen tarkasteluun ja 
yhteistyöhön kannustaminen on tärkeä koulutuksen tehtävä. Työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on otettava huomioon myös työyhteisön 
merkitys.  

3.3.7  Työyhteisöön kohdistuvat asiat 

 
Työyhteisön merkityksen ymmärtäminen työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä edellyttää laaja-alaista tarkastelua. Tällöin tarkastelu kohdistuu 
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työntekijän ja työn tekemisen vuorovaikutukseen. Työn organisoinnilla, 
johtamisjärjestelyillä sekä työntekijöiden ja esimiesten välisellä 
vuorovaikutuksella sekä työympäristöllä on keskeinen merkitys. Työyhteisön 
merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon työntekijöiden osaaminen ja siihen 
liittyvät kehittämistarpeet sekä heidän  työ- ja toimintakykynsä. 
 
Korppoon (2003) mukaan työyhteisöllä on tärkeä merkitys työntekijän työ- ja 
toimintakyvyn edistämisessä.  Työterveyshuoltolaki määrittelee työkykyä 
ylläpitävän toiminnan työntekijöiden, työnantajien ja työterveyshuollon 
yhteistyönä toteutettavaksi työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistettuvaksi 
suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. Työ- ja toimintakykyyn 
vaikuttavat oleellisesti työntekijän terveys ja kunto, joten terveyden edistämiseen 
ja sairauksien ehkäisemiseen sekä toimintakyvyn parantamiseen tähtääviä toimia 
on syytä edelleen tehostaa.  Suomalaisten työ- ja toimintakyky on parantunut 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 1980-luvun jälkeen. Kehitys johtuu osaltaan 
kansansairauksien vähenemisestä, mutta myös toteutuneesta terveyspolitiikasta 
ja terveyden edistämisestä sekä sairauksien ehkäisemisestä. (Aromaa 2004, 2.) 
 
Viime vuosina työkyky ja työkykyä ylläpitävän toiminnan käsitteiden rinnalla on 
alettu käyttää työhyvinvoinnin käsitettä, joka kuvaa laaja-alaisesti työ- ja 
toimintakykyä. Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijöihin ja heidän terveytensä 
edistämiseen liittyvien toimintojen lisäksi työympäristöön, työoloihin ja 
työyhteisöön kohdistettuja toimintoja sekä työntekijöiden ammatillista 
osaamista. (Mäkitalo 2003, 142−144.) Työterveyshuollossa tulee tarkastella 
työyhteisöjä laaja-alaisen työhyvinvoinnin käsitteen mukaisesti.   
 
Työministeriön (2004) julkaisema työssä jaksamisen ohjelma 2000−2003 on 
tuottanut uusinta tutkimustietoa, oppaita, esitteitä ja raportteja muun muassa 173 
työyhteisön kehittämishankkeista. Niiden mukaan hyvän työyhteisön piirteitä 
ovat työntekijöiden sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys sekä avoimet suhteet 
esimiehiin. Työhyvinvoinnin vahvistamisen keinoiksi on osoittautunut hyvä 
johtaminen, arjessa oppiminen ja toimivat työjärjestelyt. Työntekijöiden 
jaksamiseen panostaminen näkyy tuottavuutena ja taloudellisena tuloksena. 
Työssä jaksamisen ohjelman mukaan työyhteisön laatuun vaikuttavia tekijöitä 
ovat seuraavat: 

o tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen 
o arvojen ja yrityskulttuurin ihmismyönteisyys 
o ilmapiirin avoimuus ja yhteisöllisyyden tunne 
o oman työn merkitys ja yhteisten tavoitteiden selkeys 
o vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 
o palkka ja palkitsemispolitiikka 
o oppimis- ja kehittymismahdollisuudet 
o tiedon kulku ja tiedon saanti 
o työolosuhteet 
o työn ja perheen (yksityiselämän) yhteensovittaminen. 
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Niin työterveyshuolto- kuin työsuojelulainsäädännössä työnantajan 
velvollisuudeksi on säädetty työikäisten terveyden ja työkyvyn edistäminen. 
Työmarkkinaosapuolet sopivat vuonna 1990 tulossopimuksen yhteydessä 
työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämisestä työpaikoilla.  Valtioneuvoston 
asetuksessa (1484/2001) määritellään hyvän työterveyshuoltokäytännön 
periaatteet ja työpaikkojen työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet siten, että 
työterveyshuolto voi suunnata toimenpiteensä työntekijöiden työ- ja 
toimintakyvyn seurantaan ja tukemiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen koko työuran ajan. Kaukiaisen (1999) ja  Järvikosken, Härkäpään 
ja Mannilan (2001) mukaan työkykyä ylläpitävä toiminta tarkoittaa kaikkea 
kehittämistoimintaa, joka edistää ja ylläpitää työyhteisön toimivuutta ja  
työntekijöiden työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa. Työterveys 2015 
-kehittämislinjoihin on kirjattu työyhteisöä koskevaksi haasteeksi työyhteisön 
toimivuuden tukeminen ja osallistuminen työorganisaatioiden kehittämiseen 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 31). Loppela (2004) korostaa työkykyä 
ylläpitävän toiminnan ja työyhteisön kehittämisen vuorovaikutusta sekä 
toiminnan kohdentamista samanaikaisesti työntekijään, työympäristöön ja 
työyhteisöön. Työkyky koostuu terveydestä, toimintakyvystä, työnteon 
osaamisesta ja tahdosta tehdä työtä.  
 
Työhyvinvointi ja sen edistäminen on yrityksen jokapäiväistä toimintaa, johon 
työterveyshuolto voi osallistua asiantuntemuksensa mukaisesti (Lamberg 1999, 
8−12; Peltomäki 1999, 43). Työkykyä ylläpitävä toiminta on kuitenkin jäänyt 
usein vain työterveyshuollon vastuulle. Niinpä työnantajan ja työntekijöiden 
osallistuminen ja sitoutuminen toimintaan jää heikoksi. Tämä johtuu osin siitä, 
että monet ohjeet ja suositukset korostavat työterveyshuollon roolia 
työhyvinvoinnin edistämisessä. Työterveys 2015 -kehittämislinjauksissa tuodaan 
esiin työterveyshuollon tehtävänä työn ja työympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä työyhteisön toimivuuden kehittäminen. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2004a, 9.) Työterveyshuollolla on hyvät mahdollisuudet 
arvioida työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn vaikuttavien osatekijöiden 
merkitystä toiminnan kehittämiselle.  (Peltomäki & Husman 2000, 1378.) 
Keskeisiä toimintatapoja ovat aloitteenteko, koordinointi, toteutus, tiedottaminen 
ja seuranta. Työ- ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteet, periaatteet ja 
sisältö tulee kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja osaksi työpaikan 
työsuojelun toimintaohjelmaa. (Järvikoski ym. 2001, 3−4.) 
 
Työterveyshuollon keinot työkyvyn ylläpitämiseksi tulisi ulottaa yksilötason 
kuntoutuksesta koko työyhteisöä koskevaksi toiminnaksi. Muutos edellyttää 
organisaatioiden madaltamista, yhteistyön kehittämistä tiimien ja verkostojen 
avulla, joustavaa tehtävien ja ammatillisen osaamisen yhdistämistä, laaja-alaisten 
kokonaisuuksien hallintaa sekä uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittämistä 
asiakkaiden kanssa. (Launis, Kantola, Niemelä & Engeström 1998; Simola 2001, 
10.) Erilaisten työilmapiirikyselyjen avulla voidaan arvioida työntekijöiden työn 
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haitallisista ominaisuuksista saamia kokemuksia. Tavoitteena on työyhteisön ja 
työntekijän ominaisuuksien sekä työn psyykkisten, sosiaalisten ja ammatillisten 
vaatimusten tasapaino. (Martimo 2003a, 86.) 
 
Työkykyä ylläpitävillä toimenpiteillä on liiketaloudellisia, yksilötaloudellisia ja 
kansantaloudellisia vaikutuksia. Liiketaloudelliset vaikutukset muodostuvat 
työaika-, sairaus- ja tapaturmakuluista. Liiketaloudelliset vaikutukset liittyvät 
myös tehokkaaseen työajan määrään, eläkekustannuksiin,  kehitystoimintaan ja 
muihin tuotantokuluihin. Vaikutukset näkyvät toiminnan tuottavuutena ja 
kannattavuutena. Yksilötaloudelliset vaikutukset kohdistuvat suorituskykyyn, 
yksilökehitykseen, työllisyyteen, sairauskuluihin ja tuloihin. Ne näkyvät 
työikäisen elintasona ja elämänlaatuna. Kansantaloudelliset vaikutukset 
kohdistuvat kokonaistuotantoon, sairauskuluihin, eläkekuluihin ja 
työttömyyskuluihin ja näkyvät kansantulona. Työterveyshuolto voi vaikuttaa 
työkykyä ylläpitävän toiminnan kautta työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen, 
jolloin työterveyshuollon toimintaan käytetty raha näkyy pitkävaikutteisena 
investointina. (Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 63; 
Ahonen 2003, 190−195.) 
 
Lambergin (1999) mukaan työkykyä ylläpitävä toiminta tulee nähdä keinona 
ratkaista massatyöttömyyden aiheuttamat taloudelliset ja terveydelliset ongelmat. 
Antti-Poika (2003a) näkee työhyvinvoinnin tukemisen keinona 
työkyvyttömyyden ehkäisyyn, koska tällöin puututaan uhkaaviin ongelmiin ja 
ehkäistään niiden syntymistä. Työkyvyttömyyden ehkäisy vaatii kuitenkin 
työntekijän ja työnantajan yhteistä näkemystä työhyvinvoinnin ylläpitämisen 
merkityksestä. Erilaiset terveydelliset ongelmat ovat edelleen suurin syy 
työkyvyn alenemiseen ja eläköitymiseen. (Lamberg 1999, 8.)  
 
Työterveyshuolto on käynnistänyt ja toteuttanut useita työkyvyn ylläpitämiseen 
tähtääviä hankkeita, vaikka työelämän ja yhteiskunnan muutoksista johtuvat 
työkykyyn vaikuttavat tekijät eivät ole työterveyshuollon perinteistä toiminta-
aluetta. Tämä edellyttää työterveyshuollolta uusia toimintatapoja, menetelmiä ja 
yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Työterveyshuollon rooli työkyvyn 
ylläpitäjänä ja edistäjänä  on olla asiantuntija mutta myös koordinaattori ja 
aloitteentekijä. (Lamberg 1999, 8−12; Peltomäki 1999, 43.) Hyvä työyhteisön 
ilmapiiri kannustaa työntekijää tekemään työtä ja ylläpitää heikoimpien 
työntekijöiden jaksamista. Työterveyshuollolla on puolueettomana 
organisaationa hyvät mahdollisuudet tunnistaa työyhteisössä ilmenevät tilanteet 
ja käynnistää tarvittavia toimenpiteitä. (Korppoo 2003, 148.) 

 
Työkyvyn laaja-alaisuutta kuvataan erilaisten työkykymallien avulla. Sosiaali- ja 
terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kansaneläkelaitoksen (1999) 
työkyvyn laaja-alaisuutta kuvaava malli sisältää ammatillisen osaamisen, 
työyhteisö- ja organisaatiotekijät, työn ja työolosuhteet, työntekijän voimavarat 
ja terveyden (Rantanen 1999b, 146). Työntekijän terveyden ja toimintakyvyn 
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edistämisen lisäksi tavoitteena on työympäristön parantaminen. Työyhteisön 
kehittämiseksi tarkastellaan työyhteisön ihmissuhteita, vuorovaikutusta ja 
johtamista. (Mäkitalo 2003, 144−145.) Työntekijöiden ammatillinen osaaminen 
on tärkeä työyhteisön ilmapiiriin vaikuttava tekijä. Työntekijän tulee verrata 
omaa ammatillista osaamistaan työpaikan tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. 
Kehitysmyönteinen työyhteisön ilmapiiri edistää yhteistä työn tekemistä ja  
jatkuvaa oppimista sekä kannustaa myös syrjäytyneet mukaan oppimaan. 
(Korppoo 2003, 151−152.) Kuvio 14 havainnollistaa laaja-alaista työkykymallia. 

 
 
 
 
 
 

    Työkyky  
 

   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 14. Työkykyä ylläpitävän toiminnan kohdealueita kuvaava tetraedrimalli 
(Työterveyslaitos &  Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 12.) 

 
Työkykyä ylläpitävä toiminta edistää työhön sitoutumista, työpaikan 
houkuttelevuutta ja parantaa henkilöstön tuottavuutta. Lisäksi se mahdollistaa 
työssä viihtymisen ja hyvän työelämän saavuttamisen. (Työterveyslaitos & 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 63−64.) Raution, Piikiven ja Nikkosen 
(2000) mukaan työkyvyn edistämisen merkittäviä motiiveja ovat työpaikan 
psyko-sosiaaliset ja ammattitaitoon liittyvät tekijät. Loppelan (2004) mielestä 
työkykyä ylläpitävä toiminta on ymmärretty aikaisemmin erilaisten yksilön 
ominaisuuksia arvioivien kunto- ja suorituskykytestien tekemisenä. Nykyisin 
kuntotesteillä pyritään kartoittamaan ja seuraamaan työntekijöiden kuntoa ja 
motivoimaan heitä säännölliseen terveysliikuntaan.  Raution (2004, 84) mukaan 
työnantajat näkevät tyky-toiminnan enemmän liikuntana, virkistymisenä ja 
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yhdessä olemisena kuin organisaation työprosessien, henkilöstöpolitiikan ja 
johtamiskäytänteiden kehittämisenä. Sunin (2001) mielestä työntekijän kanssa 
keskustelu voi olla liikuntaneuvonnan onnistumisen kannalta parempi vaihtoehto 
kuin testaus.  Työkykyä ylläpitäviä toimenpiteitä ovat terveystoimenpiteet, 
koulutustoiminta, työympäristön kehittäminen ja työyhteisön kehittäminen 
(Ahonen 2003, 190−195).  
 
Työyhteisössä ilmenevä työväkivalta, joka voi olla väkivallalla uhkaamista, 
kiusaamista, sukupuolista häirintää tai ahdistelua, vaikuttaa työntekijän 
terveyteen ja hyvinvointiin. Kiusaaminen ja henkinen väkivalta ovat yhteydessä 
työtahdin kiristymiseen, organisaatiomuutoksiin ja tulevaisuutta koskeviin 
epävarmuuden tunteisiin. (Merikallio 2001, 44, 61.) Työ ja terveys 2000              
-tutkimuksen mukaan 3,7 % työntekijöistä oli joutunut edeltäneen vuoden aikana 
kokemaan väkivaltaa. Työpaikkakiusatut kokivat enemmän stressiä, 
ahdistuneisuutta, masentuneisuutta sekä keskittymis- ja unihäiriötä kuin ei-
kiusatut. Työn tavoitteiden epäselvyys, huonosti organisoitu työskentely, 
tiedonkulun ongelmat, rooliristiriidat, tyytymättömyys esimiehiin, johtajuus- ja 
esimieskäytänteet ja huono työilmapiiri näyttävät liittyvän myös työntekijöiden 
henkisen väkivallan kokemiseen. Jatkuessaan henkinen väkivalta aiheuttaa 
sairauslomakierteen, syrjäytymisvaaran ja mahdollisesti lopullisen työstä 
poisjäämisen. (Vartia 2003, 131−132, 136−137.) Vuonna 2003 voimaan tullut 
työturvallisuuslaki (738/2002) kieltää häirinnän ja kiusaamisen työpaikalla. 
Mikäli työssä on ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolot tulee järjestää siten, 
että väkivaltatilanteet voidaan ehkäistä. Työturvallisuuslaki edellyttää myös 
työpaikan henkisen kuormituksen arviointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2002b.)   
 
Jatkuva organisaatioiden muuttuminen, kansainvälistyminen ja kilpailu 
edellyttävät työyhteisöiltä joustavuutta ja jatkuvaa muutosvalmiutta. 
Työntekijöillä tulee olla kykyä hallita muutokset ja kehittää jatkuvasti 
osaamistaan ja ammattitaitoaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 24.) 
Työterveyshuollon tehtävänä on tunnistaa tilanteet, käynnistää toimenpiteet ja 
luoda turvallinen ilmapiiri ongelmallisten tilanteiden selvittämiseksi (Sosiaali- ja 
terveysministeriö & Työterveyslaitos 1997, 218−219). 
 
Työpaikan johtamiskäytänteet vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin ja siten myös 
työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma 
(2003) korostaa, että hoitotyössä toimivan tulee tukea työpaikkojen esimiehiä ja 
johtajia ottamaan huomioon terveyden edistäminen päätöksenteossa. Lisäksi 
tarvitaan hoitotyön ja johtamisen yhteistyötä työntekijöiden työssä jaksamisen 
edistämiseksi ja työyhteisöongelmien selvittämiseksi. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 51.) Korppoo (2003) korostaa työterveyshuollon 
peruskoulutuksen lisäksi tarvittavan ryhmädynamiikkaan ja organisaatioiden 
johtamiseen liittyviä opintoja. Organisaatiokulttuuria, johtajuutta ja työyhteisön 
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hyvinvointia koskevien asioiden yhteinen tarkastelu voi Raution (2004, 161) 
mukaan auttaa löytämään relevantteja toimintatapoja. 

 
Johtamisen tutkimus on yleensä keskittänyt mielenkiintonsa tuottavuuteen ja 
työtyytyväisyyteen työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin jäädessä 
tarkastelun ulkopuolelle (Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos & 
Työterveyslaitos 2001, 87). Työyhteisöjen organisatoristen tekijöiden 
parantaminen ja organisaation kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet yhdessä 
työikäiseen kohdistuvien toimenpiteiden kanssa edistävät työikäisen työkykyä ja 
terveyttä (Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos & Työterveyslaitos 
2001, 95−96; Talala, Lahelma & Sarlio-Lähteenkorva 2003, 163−164). Asioiden, 
ihmisten ja ryhmien johtaminen on merkittävä työkykyä edistävä tekijä. 
Organisaation toiminta mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen ja 
vaikutusmahdollisuudet. Johdon tulee laatia työlle tavoitteet ja sopia 
toimintatavat niiden saavuttamiseksi. (Hiisijärvi 1999, 152; Korppoo 2003, 150.) 
Loppelan (2004) mukaan työntekijöiden mahdollisuus sitoutua ”sisältäpäin” 
työyhteisöä koskeviin päätöksiin edistää työn mielekkääksi kokemista. Martimon 
(2003a) ja Mäkitalon (2003) mukaan palautteen saaminen, arvostus, reilu kohtelu 
ja mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ovat myös tärkeitä asioita. Työyhteisön 
psykososiaalisen työympäristön parantaminen on keino työntekijöiden 
mielenterveyden vahvistamiseksi (Talala, Lahelma, & Sarlio-Lähteenkorva  
2003, 171). Raution ym. (2000, 485) mukaan työkyvyn edistämisen kannalta 
tärkeitä ovat työpaikan psykososiaaliset ja ammattitaitoon liittyvät asiat.   
 
Työn hallinnalla ja terveydellä on vaikutusta toisiinsa. Työn hallinnalla 
tarkoitetaan työntekijän valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. 
Kyse on siitä, että hän voi tehdä päätöksiä ja käyttää tietojaan ja taitojaan. Suuri 
työn hallinta ja vähäinen tai keskinkertainen työn vaativuus edistävät terveyttä, 
kun taas vähäisen työn hallinta ja korkea vaativuustaso vaikuttavat  terveyteen 
kielteisesti. Työyhteisön omat pyrkimykset työn sisällön tutkimiseksi ja 
kehittämiseksi sekä henkilöstön osaamisesta huolehtimiseksi koetaan yhteisinä 
kehittämishaasteina ja -mahdollisuuksina, jolloin niillä on myönteinen vaikutus 
työhyvinvoinnin kokemiseen. (Hiisijärvi 1999, 152−153.) Vuoren (1995, 26−27) 
mukaan työn vaatimustason ollessa tasapainossa työntekijän kykyjen kanssa 
aktiivinen työ vahvistaa koettua hyvinvointia. Sen sijaan työn liian suuri 
vaatimustaso aiheuttaa psyykkisiä oireita ja heikentää hyvinvointia ja 
toimintakykyä. Työyhteisö voi edistää työntekijän terveyttä ja hyvinvointia 
lisäämällä työntekijän vaikutusmahdollisuuksia ja ohjaamalla tehtävien ja 
tilanteiden hallittavuutta. 

 
Feldtin (1999) mielestä hyvä työyhteisön ilmapiiri on yhteydessä vahvaan 
elämänhallinnan tunteeseen, joka suojelee työntekijöitä työelämän paineissa. 
Elämänhallinnan ollessa kunnossa myös työyhteisön ja työn korkeat vaatimukset 
lisäävät työntekijän hyvinvointia. Korppoon (2003) mukaan työ pitäisi 
organisoida siten, että se mahdollistaa työssä suoriutumisen ja onnistumisen 
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kokemukset, jotka puolestaan vahvistavat työmotivaatiota ja vaikuttavat työn 
hallintaan. Työyhteisö voi osaltaan vahvistaa työntekijän elämänhallintaa ja 
edistää siten työikäisen terveyttä ja hyvinvointia (Martimo 2003a, 89; Mäkitalo 
2003, 15). 

3.3.8 Tutkimustulokset työyhteisöön kohdistuvien asioiden 
tietotaidosta 

 
Tarkastelen seuraavaksi haastatteluissa esille nousseita työyhteisöön liittyviä 
asioita. Pääluokkaan työyhteisöön kohdistuvien asioiden tietotaito liitin kaksi 
alaluokkaa, jotka ovat työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistuminen ja 
johtamisen sekä henkilöstöhallinnon merkityksen ymmärtäminen. Kuvaan asioita 
myös haastateltavien kertomien ilmaisujen ja oman ymmärrykseni kautta. 
 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää laaja-alaista ja 
monipuolista tarkastelua. Yksilöön ja työympäristöön kohdistuvan toiminnan 
lisäksi työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan tulee ottaa 
huomioon koko työyhteisön toiminta ja vaikutus työntekijöiden terveyteen ja 
hyvinvointiin. Työyhteisöön kohdistuvan toiminnan edellytyksenä on työikäisen, 
työn, työympäristön ja työyhteisön toisiinsa kohdistuvien suhteiden ja 
vaikutusten arvioiminen. Kuvio 15 havainnollistaa pääluokkaan työyhteisöön 
kohdistuvien asioiden tietotaito liittämiäni alaluokkia. 

 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                              

Kuvio 15. Työyhteisöön kohdistuvat asiat. 
 

Työyhteisön ilmapiirillä on vaikutusta työntekijöiden työssä jaksamiseen, joka 
vaikuttaa osaltaan työn tuloksellisuuteen. Terveydenhoitajan on selvitettävä, 
esiintykö työyhteisössä kiusaamista ja uhkailua. Työyhteisöjen kokonaistilanteen 
arvioimiseksi terveydenhoitaja voi käyttää apunaan erilaisia kartoitus- ja 
arviointimenetelmiä. Näiden avulla hän arvioi työyhteisön toimintaa ja 
suosittelee ja käynnistää tarpeellisia toimenpiteitä. Haastateltavat korostivat, ettei 
terveydenhoitajan pidä käyttää sellaisia kartoitus- ja arviointimenetelmiä, jotka 
nostavat esille työyhteisön ongelmia, mutta hänellä tulee olla ammatillista 
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osaamista ongelmien ratkaisemiseksi. Terveydenhoitajan onkin haastateltavien 
mielestä harkittava tarkoin, millaisen roolin hän voi ottaa työyhteisöä koskevissa 
tilanteissa. Rooli voi olla tilanteen tunnistaja, diagnosoija tai aloitteentekijä. 
Terveydenhoitaja tarvitsee ammatillista osaamista erilaisten kriisi-, ongelma- ja 
konfliktitilanteiden, kuten työpaikkakiusaamisen, painostamisen ja väkivallan, 
tunnistamiseksi sekä niissä toimimiseksi. Seuraavat haastateltavien kertomat 
asiat kuvaavat näitä asioita: 
 
 

”…työyhteisön moninaisuuden käsittäminen, mitkä kaikki sävyt ja taustat 
siellä vaikuttaa siihen työn tekemiseen, ja tiedostaa se, mistä tämä 
työyhteisöproblematiikka lähtee” (A1). 

 
”Kyllähän näitä työstressikyselyjä on…mutta onko hössötetty liikaa 
semmoisten asioiden kanssa, jotka varmasti on niitä ongelmia, mutta joihin ei 
ole vastauksia. Terveydenhoitajan on hyvä tietää, että ne on ongelmia 
työpaikoilla, mutta joihin meillä ei ole mitään konsteja vaikuttaa ja niistä 
monet ovat työorganisaatioon ja työyhteisöön liittyviä asioita, joita voidaan 
olla ratkomassa, mutta se on enemmän semmonen diagnosoijan ja 
aloitteentekijän rooli kuin varsinainen terveydenhoitajan tehtävä.” (A2.)  
 
”Työntekijöitten kesken on klikkiytymiä, ettei tulla toimeen toisten kanssa. 
Henkilöstösuhteet, kiusaamiset, niihin valmiudet erikoistumispintojen 
jälkeen… (TH5.) 

 
 

Työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistumista kuvaavaan alaluokkaan 
liitin haastateltavien kertomat asiat työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. 
Terveydenhoitajalla tulee olla tietoa työkykyä ylläpitävän toiminnan 
järjestämisestä, suunnittelemisesta ja käynnistämisestä. Toteutuksen tulee 
tapahtua yhteistyössä; työyhteisö on tärkein toimija työkykyä ylläpitävää 
toimintaa koskevissa hankkeissa. Haastateltavat toivat esiin, että 
terveydenhoitajan tulee osata  käynnistää erilaisia työkykyä ylläpitäviä kursseja. 
Seuraavat ilmaisut kuvaavat työkykyä ylläpitävän toiminnan merkitystä yhtenä 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamiseen 
kehittämiseen liittyvänä asiana. 

 
 
”Kyllä mä vannon sen tykyn nimiin, jossa yksilö, terveys ja työolot ja sitten 
se työorganisaatio ja työyhteisökysymykset ja se ammatillinen osaaminen, 
että yksilötasolla pitäisi kiinnittää siellä sitten nykyistä enemmän 
huomiota…” (A2.) 
 
”Tyky-asiat eivät ole vain työterveyshuollon heiniä. Vastuun alueet 
selvitettävä koulutuksessa ja se ettei tyky ole vain liikuntaa ja viihdykettä. 
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Työnantajan tulisi uskoa, ettei työterveyshuolto voi ratkaista heidän 
ongelmiaan. Koulutuksessa esille, että vastuu on työnantajalla…” (TH5.) 

 
 
Johtamisen ja henkilöstöhallinnon merkityksen tunteminen työyhteisön 
toimintaan sekä työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä oli 
asiantuntijoiden mielestä tärkeää. Terveydenhoitajan tulee hahmottaa 
työyhteisön esimies-alainen-suhteiden merkitys. Tapa, jolla työyhteisössä 
johdetaan ihmisiä ja asioita, vaikuttaa osaltaan  työntekijöiden terveyteen ja 
hyvinvointiin. Haastateltavien mielestä myös työn organisointiin liittyvät asiat 
vaikuttavat työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin. Haastatteluissa nousi esiin 
myös työ- ja organisaatiopsykologiaan liittyvän ammatillisen osaamisen tärkeys. 
Näitä asioita kuvaavat seuraavat ilmaisut: 

 
 
”…ihmisten toimintaan, esimies-alainen-suhteisiin liittyvät perustekijät, että 
työyhteisö olisi sellainen, joka tukisi hyvin pitkälle näitä työntekijöitä. Koska 
työntekijät sitten lähtevät oireilemaan ja näille burn-out-lomille, he eivät ole 
kokeneet sitä tukea ja kannustusta työympäristössään eivätkä saaneet tukea 
esimiehiltä tai työympäristöltä.” (A1.) 

 
”…johtaminenkin tässä työyhteisössä…perusosaaminen ja tietäminen ja siitä 
johtamisen ja henkilöstöhallinnon vaikutuksista siihen työyhteisöön” (A1). 
 
”…työn organisaatio usein sotketaan, että työyhteisöasiat on usein kuitenkin 
vain tällaisia psyykkisiä juttuja. Organisaatio tarkoittaa, että joillakin on liian 
vähän töitä, niitä ottaa pannuun, ja joillakin on liikaa töitä, ihan 
yksinkertaisesti työn järjestelykysymykset.” (A2.) 

 
 

Työyhteisön laaja-alainen hahmottaminen on mielestäni suuri haaste 
työterveyshuollossa toimivalle terveydenhoitajalle ja kaikille työterveyshuollon 
ammattihenkilöille ja asiantuntijoille. Onko täydellinen työyhteisön asioiden 
tunnistaminen ja asioiden merkityksen ymmärtäminen kuitenkaan mahdollista? 
Esimerkiksi työyhteisön taloudelliseen kasvuun liittyvät tekijät ovat asioita, 
joihin terveydenhoitaja ei voi kovinkaan paljon vaikuttaa. Kuitenkin 
työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet 
mahdollistavat työntekijöiden pysymisen työssä ja tehtävien tuloksellisen 
hoitamisen. Mielestäni terveydenhoitajan rooli työyhteisöön kohdistuvassa 
toiminnassa on syytä rajata koskemaan niitä asioita, joiden avulla hän voi 
vaikuttaa tai osallistua työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.  
Koska työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan pitää osata monia 
asioita, hän voi joutua työssään tilanteisiin, joissa hänellä ei ole riittävää 
tietotaitoa. Hänen onkin osattava arvioida, mitä ja millä tasolla hän voi  
osallistua työyhteisön toimintaan.  
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Terveydenhoitajan rooli työyhteisöön kohdistuvassa toiminnassa on 
haasteellinen. Onko terveydenhoitaja työyhteisön jäsen, vai onko hän konsultti, 
tilanteiden kartoittaja vai aloitteiden tekijä? Joissakin työyhteisöissä 
terveydenhoitaja hyväksytään yhteisön jäseneksi. Työpaikalla on ymmärretty, 
että mitä enemmän terveydenhoitajalla on tietoa työyhteisöstä, sitä paremmat 
mahdollisuudet hänellä on edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. 
Joissakin työyhteisöissä terveydenhoitaja jää ulkopuoliseksi. Tällöin hänelle 
kerrotaan työyhteisöä koskevista asioista mahdollisimman vähän. Pyrkiessään 
laadukkaaseen terveydenhoitotyön toteutukseen terveydenhoitajan on luotava 
luottamukselliset ja avoimet suhteet työpaikkoihin. Tässä korostuu jälleen 
terveydenhoitajan vuorovaikutustaitojen merkitys. Tieto ja taito eivät riitä, jos 
keskusteluyhteys ja yhteistyökyvyt puuttuvat. Terveystarkastuksissa, 
sairasvastaanottokäynneillä ja työpaikkakäynneillä terveydenhoitaja voi havaita 
työyhteisöön liittyviä asioita. Samalla terveydenhoitaja voi arvioida asioiden 
merkitystä myös työikäisen terveydelle ja hyvinvoinnille.  
 
Johtajuuskysymykset ja työn organisointi vaikuttavat osaltaan työikäisen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Näin on myös terveydenhoitajan omassa 
työpaikassa. Johtamiseen liittyvien asioiden tarkastelu terveydenhoitajan omasta 
työpaikasta käsin voisi auttaa ymmärtämään asioiden merkityksiä myös 
asiakasyrityksissä. Työterveyshuoltoyksikkö on samalla tavalla työpaikka kuin 
mikä tahansa yritys, ja niin terveydenhoitajan omaan työympäristöön liittyvien 
asioiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen on tärkeää. On vaikea panostaa 
muiden työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jos omat asiat 
eivät ole järjestyksessä.   
 
Terveydenhoitaja joutuu usein tilanteisiin, joissa hän havaitsee ongelmallisia 
asioita, joita hän ei osaa ratkaista. Ammatilliseen osaamiseen kuuluu myös se, 
että tietää, mitä ei tiedä tai ei osaa. Erilaisten yhteistyötahojen ja -verkostojen 
kanssa työskennellessään terveydenhoitaja saa uutta tietotaitoa ja oppii 
löytämään asiantuntemusta työterveyshuoltoyksikön ulkopuolelta. Tällaisia 
yhteistyötahoja ovat alueelliset ja valtakunnalliset organisaatiot, erityisesti 
Työterveyslaitos, ja kolmas sektori, joiden kanssa työterveyshuollon on hyvä 
verkostoitua. 
 
Työkykyä ylläpitävä toiminta, työhyvinvointi on yksi työterveyshuollon 
näkyvimpiä tehtäviä. Viime aikoina vastuu työhyvinvoinnin hankkeista on 
alkanut siirtyä yrityksille. Olen ollut mukana Eepee Osuuskaupan 
työvireprojektissa, joka osoittautui onnistuneeksi tavaksi edistää työikäisten 
terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnassa korostui verkostoituminen, uusien 
yhteistyötahojen osallistuminen ja työntekijöiden ja esimiesten aktiivinen 
toiminta. Loppelan (2004) väitöskirja, jossa hän on rakentanut toimintamallin 
työyhteisön kehittämiseksi työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä, 
liittyy Eepee Osuuskaupan työvirehankkeeseen.  



 
 
 
 

116 

4 AMMATILLINEN OSAAMINEN 

Tässä luvussa selvitän ammatilliseen osaamiseen liittyviä kvalifikaation ja 
kompetenssin käsitteitä. Ymmärryksen laajentamiseksi käsittelen kvalifikaatio- 
ja kompetenssiluokituksia. Mielenkiintoni kohdistuu erityisesti asiantuntijan 
taitoprofiilia koskevan luokituksen selvittämiseen. Viimeisessä alaluvussa 
tarkastelen ammatillisen kasvun merkitystä työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Erilaisia tietoja 
reflektoiden olen muodostanut mallin työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan  ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan 
ammattikorkeakoulutuksessa. 

 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää terveydenhoitajalta 
ammatillista osaamista, kompetenssia. Tämä muodostuu tiedosta ja taidosta, 
yleisistä työelämävalmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksista.  Ammatillinen 
osaaminen perustuu tutkittuun, näyttöön perustuvaan tietoon, jota 
terveydenhoitaja soveltaa työssään. Tietäminen muodostuu teoreettisten 
opintojen ja käytännön kokemuksen yhdistyessä. Koulutuksen ja työelämän 
tehtävänä on yhteistyössä osallistua oppijan potentiaalisten kykyjen 
kehittämiseen, jotta hän selviytyy työtehtävissä.  Kompetenssit muuttuvat 
työelämän muuttuessa kvalifikaatioiden ollessa pysyvämpiä. Kvalifikaatiot ovat 
ulkopuolelta annettuja vaatimuksia ja ne näkyvät terveydenhoitajien 
tutkintovaatimuksina. 

 
Taito, taitaminen, näkyy tekemisen valmiutena ja tulosten saavuttamisena. 
(Karttunen 1999, 23−24.) Taito kuvaa työelämästä nousevia toiminnallisia 
valmiuksia. Pelttarin (1997, 24) mukaan taito on silta työelämän ja koulutuksen 
välillä. Ammattitaito on taas yhteiskunnallinen tietyllä koulutuksella tai 
kokemuksella hankittu yksilöllinen valmius tai pätevyys työskennellä tietyssä 
ammatissa (Eteläpelto 1994, 20−21). Hoitotyöntekijän yksilöllinen tieto- ja 
taitorakenne muodostuu osaamisesta, tietämisestä ja arvostamisesta (Leino-Kilpi 
2001, 157−158). Jaakkolan (1995, 119) mukaan ammatillinen osaaminen 
tarkoittaa tiedoista, taidoista ja yksilön ominaisuuksista muodostuvaa 
toimintakykyisyyttä, jonka avulla tämä selviytyy työssään. Ammatillinen 
osaaminen on siten yksilöllinen ominaisuus, kompetenssi, jota tarvitaan tietyn 
tehtävän suorittamiseen. 
 
Terveydenhoitajat työskentelevät työterveyshuollon jatkuvasti muuttuvissa 
tehtävissä. Heiltä vaaditaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, tietojen ja taitojen 
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päivittämistä sekä elinikäisen oppimisen merkityksen oivaltamista, jotta he  
kykenisivät vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.  Tämä edellyttää 
ajattelemista, uutta toimintaa, johtamistaitoja ja joustavuutta. Ruohotien (1997) 
mukaan oppimaan oppimisen taidon merkitys korostuu tiedon nopean kasvun ja 
ammattitehtävien jatkuvan muuttumisen vuoksi. Tulevaisuudessa työntekijät 
vaihtavat uraa ja ammattia yhä useammin elämänsä aikana. 
 
Oikarisen (2003) mukaan terveydenhuoltoalan henkilöstön ammatillisten 
valmiuksien kehittäminen on suuri tulevaisuuden haaste etenkin 
ammattikorkeakouluille. Tutkintotodistukset antavat muodollisen pätevyyden, 
luvan, työn tekemiseen, mutta ne eivät vielä takaa riittävää ammatillista 
osaamista ja työpaikan saamista. Ihmisten tulee reflektoida kokemuksiaan, ja 
heillä tulee olla kyky oppia läpi elämän hankkimalla tietoja ja taitoja aina, kun 
heidän roolinsa ja tehtävänsä niin vaativat. (Ruohotie 2000, 167, 178.) 
Muodollisen pätevyyden lisäksi koulutuksen tulee taata oppijalle sellaiset 
valmiudet, jotka mahdollistavat selviytymisen työelämän muuttuvissa tehtävissä 
ja haasteissa. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan oppijalla on vastuu omasta 
oppimisestaan. Tämä edellyttää sitä, että oppija tietää, mitä hän tietää  
opittavasta asiasta ja mitä ei tiedä, ymmärrä tai ei osaa. Tällöin korostuvat 
oppijan itsearviointivalmiudet, reflektointitaidot ja kyky säädellä omaa 
kehittymistä. (Ruohotie 2002a, 13; Liljander 2002, 108.) 
 
Yhteiskunnalliset muutokset, työelämän jatkuva muutos, kansanterveyden 
kehityssuunnat ja väestökehitys aiheuttavat uusia osaamistarpeita 
terveydenhuollon henkilöstölle. Työterveyshuollossa työskentelevät 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat tarvitsevat 
substanssiosaamisen lisäksi moniammatillisen yhteistyön ja tiimityön taitoja 
vastatakseen uusiin haasteisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
edellyttää monitasoista verkostoitumista, prosessimaisuutta ja projekti-
suuntautunutta toimintatapaa. Lisäksi terveyden edistäminen vaatii ajattelu- ja 
suunnitteluvalmiuksia, johtamiskykyä ja oman elämän tietoista terveys-
orientaatiota. (Oikarinen 2003, 145−146.) Työelämässä toimiminen kysyy 
työntekijöiltä yleisiä työelämävalmiuksia, kuten elämänhallintaa, kommuni-
kointitaitoja, johtamistaitoja sekä innovatiivista ja muutoshakuista toimintaa. 
Muutos on haaste koulutuksen jatkuvalle kehittämiselle ja arvioinnille. 
Koulutuksen tulee ennakoida ja reagoida  nopeasti painopistealueiden 
muutoksiin. Koulutuksen kilpailukyvyn ja menestymisen turvaaminen edellyttää 
myös oppimiskäsitysten arvioimista. (Ruohotie 2002a, 13; Liljander 2002, 108; 
Nieminen 2002, 9−10.)  
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4.1 Kvalifikaation ja kompetenssin määrittelyä 

 
Tässä alaluvussa määrittelen kvalifikaation ja kompetenssin käsitteitä, koska 
ammatillista osaamista voidaan tarkastella niiden kautta. Kyseisten käsitteiden 
määrittely on osoittautunut epäselväksi, koska niitä käytetään usein 
synonyymeinä. Käsitteillä on yhteinen ydin, mutta niiden sisällöt ovat saaneet 
myös erilaisia merkityksiä. (Ellström 1994, 19−20; Jaakkola 1995, 114−115.) 
Kvalifikaation käsitettä voidaan soveltaa laajasti, ja minkä tahansa toiminnan 
taustalla voidaan nähdä jokin kvalifikaatio. Kompetenssi liittyy yksilöön ja 
hänen potentiaaliseen kykyynsä suoriutua tietystä työtehtävästä. Kvalifikaatio 
liittyy työhön ja sen asettamiin vaatimuksiin, jotka kohdistuvat yksilön 
kompetenssiin. Yksilöllä voi olla tietoja ja taitoja, jotka eivät ole tietyssä työssä 
tarvittavia kvalifikaatioita. (Ellström 1994, 29−30.) Metsämuurosen (1999a) 
mukaan työ ja työnantaja edellyttävät työntekijältään kvalifikaatioita, joihin 
työntekijä vastaa. Koulutuksen aikana kvalifikaatiovaatimukset alkavat kehittyä 
ammatin edellyttämiksi valmiuksiksi, koulutuksen sisällöiksi, jotka näkyvät 
ammatillisena osaamisena ja ammattiin kuuluvien tehtävien suorittamisena.  
 
Takalan (1983) mukaan kvalifikaatio tarkoittaa yksilön valmiuksia toimia 
yhteiskunnassa ja yhdessä toisten ihmisen kanssa. Andersenin, Illerisin, 
Kjaersgaardin, Larsenin, Olesenin ja Ulriksenin (1994) mukaan on olemassa 
työtehtäviä, joista selviytyminen edellyttää selviytymistä myös muilla elämän 
alueilla. Koulutukselle asetetaan korkeita kvalifikaatioita, ja sen edellytetään 
vastaavaan jatkuvaan muutokseen. Koulutuksen jälkeen työntekijät ovat 
yhteistyökykyisiä, aloitteellisia, sosiaalisia, ongelmanratkaisukykyisiä, 
reflektoivia ja jatkuvasti osaamistaan uudistavia. Ammattispesifisen osaamisen 
lisäksi työntekijöillä on valmiudet yrittäjyyteen ja kansainväliseen toimintaan,  
riittävät atk-taidot, sosiaaliset taidot ja valmiudet jatkuvaan opiskeluun. Oppija 
kehittää ammatillista osaamistaan ja identiteettiään tunnistaessaan koulutuksen 
aikana omat kykynsä ja mahdollisuutensa suhteessa työhön. Myös 
jokapäiväiseen elämänhallintaan liittyvät kvalifikaatiot ovat koulutuksen 
kehittämisessä merkityksellisiä. (Ruohotie 2000, 177−179.)  

 
Kvalifikaatioita voidaan kuvata työelämän näkökulmana ammatilliseen 
osaamiseen. Tällöin työmarkkinat määrittelevät työhön liittyvän vaatimustason.  
Helakorven, Aarnion, Kuisman, Mäkisen ja Torttilan (1988) mukaan 
kvalifikaatiot ovat ihmiselle asetettuja pätevyysominaisuuksia, jotta hänen 
työsuorituksensa olisi ammattitaitoista.  Toikka (1984) korostaa ihmisen ja työn 
yhteiskunnallisesta suhdetta. Tämän yhteiskunnallisen ominaisuuden ihminen 
voi hankkia työprosessin ehtojen rajoissa. Keskeisiä asioita ovat ihmisestä 
riippumattomat työn edellyttämät pätevyysvaatimukset, mutta myös hänen 
psyykkiset ominaisuutensa. Kvalifikaatio on työvoiman pätevyys suorittaa 
työtehtävä. Väärälän (1995) mukaan ammattiin johtavassa koulutuksessa yksilö 
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kohtaa valmiina annettuja työelämän kvalifikaatiovaatimuksia, joiden 
tuottamiseen hän osallistuu oman toimintansa kautta. Koulutuksessa näkyvät 
työelämän kvalifikaatiot, jotka määrittävät koulutuksen toteutusta ja lisäävät 
työntekijän työmarkkinakelpoisuutta. Tällöin työelämän vaatimukset ja 
työntekijän ammatillinen osaaminen kohtaavat. (Lohiniva 1999, 25−26.) 
 
Ellström (2001) määrittelee kvalifikaation kompetenssiksi, jota työtehtävä 
edellyttää ja joka määräytyy työntekijän ominaisuuksista. Ellström (1994) näkee 
kvalifikaatio käsitteen liittyvän koulutuksen  ja työelämän välisen yhteyden 
tutkimukseen. Kvalifikaatio kuvaa siten työstä johdettujen vaatimusten ja 
työntekijän taitojen välistä suhdetta (Jaakkola 1995, 119). Streumer ja Björkquist 
(2001) katsovat kvalifikaation tarkoittavan yksilön kykyä suoriutua muuttuvissa 
työtehtävissä. Streumerin (1993) mukaan kvalifikaatio on yksilön ja hänen 
työnsä välinen suhde. Kvalifikaatio on suhde-käsite kuten kompetenssikin, mutta 
kvalifikaatio-käsitteen painopiste liittyy työn asettamiin yksilön vaatimuksiin. 
Työelämän muutosten vuoksi on tärkeää tarkastella kvalifikaatiovaatimuksia ei-
stabiileina ominaisuuksina, koska työelämä ja yhteiskunta muuttuvat jatkuvasti. 
(Helakorpi ym. 1988, 157; Lohiniva 1999, 27.)  

 
Kvalifikaatio voidaan määritellä lain avulla muodolliseksi pätevyydeksi tai 
valmiuksiksi, joita työn tekeminen edellyttää. Tällöin työstä nousevat 
vaatimukset ovat tärkeämmät kuin työnantajan vaatimukset. (Ellström 1994, 30-
31.) Perinteisen kvalifikaatiotutkimuksen mielenkiinto kohdistuu työelämän ja 
yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. Sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen 
näkökulma työstä täydentävät toisiaan. Ne molemmat vaikuttavat 
kvalifikaatioiden syntyyn. Kivisen (1994) mukaan kvalifikaatiot ovat työntekijän 
laadullisia, yksilöllisiä valmiuksia, joihin kuuluvat yksilöön, työtoimintaan ja 
yhteiskunnallisiin ehtoihin liittyvät tekijät.  

 
Robinsonin (1985) ja Thomasin (1992) mukaan kvalifikaatiot on hoitotyön 
kirjallisuudessa kuvattu tutkintopätevyytenä, joka on koulutuksen tuottamaa. 
Vartola (1982) näkee kvalifikaatiot valmiuksina, tietoina ja taitoina, joita 
saadaan koulutuksen ja erilaisten elämän toimintojen kautta ja joita käytetään 
työssä. Ne muodostavat perustan tehtäväkokonaisuuksille, ammateille.  
Tossavainen (1998) tuo esiin, että kvalifikaatiovaatimukset muuttuvat 
koulutuksessa ammatissa tarvittaviksi valmiuksiksi, joita edellytetään 
ammattitehtävien suorittamisessa.  
 
Kompetenssi on lähellä kvalifikaation käsitettä, mutta se kuvaa työntekijän 
ominaisuuksia eikä ulkopuolelta asetettuja vaatimuksia (Streumer 1993; Taalas 
1993; Taalas & Venäläinen 1994; Lohiniva 1999). Jaakkolan (1995), Kirjosen 
(1997) ja Pelttarin  (1997) mukaan kompetenssia voidaan tarkastella työntekijän 
kykyjen ja tehtävien välisenä suhteena. Leppänen (1994) sekä Taalas ja 
Venäläinen (1994) sanovat kyseessä olevan ammatillisen pätevyyden, joka 
edellyttää yksilön kykyä tiedollisesti ja taidollisesti hallita ammatin 
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toiminnallisia kokonaisuuksia. Kompetenssi voidaan nähdä myös laajasti, jolloin 
se tarkoittaa elämänhallintaan liittyviä kykyjä sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti 
täysipainoista elämää. Kompetenssi on muuttuva, prosessiluonteinen käsite; se 
on jotain, jota voidaan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan ja tilanteiden muuttuessa. 
(Söderström 1990, 7−8.) Ruohotie (2004, 22) viittaa Mulderiin (2001), jonka 
mukaan kompetenssissa yhdistyvät tietojen ja taitojen lisäksi asenteet.  
 
Ellströmin (2001) mukaan ammatillista kompetenssia voidaan tarkastella 
kolmesta näkökulmasta. Kyse voi olla työn vaatimuksista, yksilön 
ominaisuuksista tai yksilön todellisesta pätevyydestä, jota hän voi hyödyntää ja 
kehittää työssään. Kun kompetenssia tarkastellaan työn vaatimuksina,  
keskeisessä asemassa ovat viralliset pätevyysvaatimukset tai työn tekemisen 
edellyttämä pätevyys. Ammattijärjestöjen esittämien kompetenssivaatimusten 
taustalla on ammattitaidon statuksen ylläpitäminen kun taas virallisten 
kompetenssivaatimusten taustalla ovat laatuvaatimukset. Työn tekemisen 
kompetensseihin liittyy näkemys siitä, millaista todellista osaamista työtehtävien 
suorittaminen edellyttää. (Ruohotie 2002c, 109,  2002d, 14−15.)  
 
Kompetenssia voidaan tarkastella myös yksilöllisenä, inhimillisenä resurssina ja 
pääomana (Ruohotie 2002d, 15). Mulderin (2001) mukaan kompetenssi 
tarkoittaa yksilön kykyjä saavuttaa tavoitteet. Tällöin kompetenssit näkyvät 
suoriutumisena erilaisissa tehtävissä. (Ruohotie 2004a, 22.) Kauhasen (2000) 
mukaan kompetenssi muodostuu yksilön ominaisuuksista, motivaatiosta, 
energiasta, tiedoista, taidoista, kokemuksesta, ihmissuhteista sekä arvoista ja 
asenteista. Tietyistä tehtävistä selviytyäkseen ihminen tarvitsee motorisia, 
kognitiivisia, affektiivisia, persoonallisia ja sosiaalisia taitoja. Ammatillinen 
kompetenssi on määriteltävissä yksilöllisenä kapasiteetin ja tehtävän vaatimusten 
vastaavuutena, tietona ja älyllisinä taitoina sekä ei-kognitiivisina valmiuksina, 
joita ovat esimerkiksi motivaatio ja itseluottamus. Edellisten lisäksi siihen 
kuuluvat potentiaaliset kyvyt, joita tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tehtävä 
koetaan erityisen haasteelliseksi. (Ruohotie 2002c, 109, 2002d, 14.) Yksilön 
ominaisuuksina määritelty kompetenssi näyttäytyy kykynä selviytyä 
työtehtävistä.  
 
Muodollinen kompetenssi voi poiketa työelämän edellyttämistä kompetensseista. 
Tämä tarkoittaa yksilön muodollista pätevyyttä tutkintotodistusten ja    
vaatimusten kautta, joissa näkyvät opetussuunnitelmien tavoitteet ja tutkintojen 
edellyttämät kompetenssivaatimukset. Tietyn ammatin osaaminen, ammatillinen 
kompetenssi, muodostuu yksilön kyvyistä, tiedoista  taidoista ja ominaisuuksista, 
joiden avulla hän selviytyy  työtehtävistään. (Jaakkola 1995, 119) Kompetenssi 
voidaan määritellä myös korostamalla yksilön ja työn välistä vuorovaikutusta ja 
pätevyyttä, joita yksilö voi hyödyntää ja kehittää työssään. (Ruohotie 2002c, 
109−110;  2002d, 15.)  
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Ruohotie (2004, 23) viittaa Meerienboerin, Van der Klinkin ja Henriksin (2000) 
tutkimukseen, jossa kirjallisuusanalyysin ja eksperttihaastattelujen avulla 
esitetään kompetenssi-käsitteelle kuusi ominaisuutta. Kompetenssit ovat 
kontekstisidonnaisia ja jakamattomia; kyse on tietojen, taitojen ja asenteiden 
integroitumiseta. Kompetenssit ovat muuttuvia, ja ne ovat yhteydessä 
aktiviteetteihin ja tehtäviin. Lisäksi kompetenssit ovat sidoksissa toisiinsa ja 
oppiminen ja kehittyminen ovat riippuvaisia kompetensseista.  
 
Kuvio 4 havainnollistaa ammatillisen kompetenssin näkökulmia. Ulkoapäin 
määriteltyyn kompetenssiin liittyvät työmarkkinoiden ja ammattijärjestöjen 
ilmaisemat kompetenssivaatimukset, samoin kuin työpaikan edellyttämät 
vaatimukset työn menestykselliseksi suorittamiseksi. Muodollinen kompetenssi 
voidaan hankkia koulutuksen avulla, jolloin keskeisiä asioita ovat 
opetussuunnitelmiin, tutkintovaatimuksiin ja todistuksiin kirjatut asiat. Todellista 
kompetenssia kuvaa yksilön todellinen, potentiaalinen pätevyys. (Ruohotie 
2002d, 16.) 

 
Työelämän muuttuessa ammattispesifinen tieto vanhenee nopeasti. Tämä 
edellyttää työntekijöiltä tietojen ja taitojen uusimista, jotta he voisivat vastata 
työelämän muuttuviin tarpeisiin ja selviytyä työtehtävistä. Työntekijöiden on 
reagoitava muutoksiin ja muutettava joustavasti toimintatapojaan. Yksilöiden 
tiedot siitä, mitä he tietävät ja mitä eivät tiedä, vaihtelevat suuresti. Kykyä 
arvioida omaa tietämistään, tietoa tiedosta, kutsutaan metatiedoksi. Tämä 
tarkoittaa yksilöiden arviointikykyä siitä, mitkä ovat heidän kompetenssinsa ja 
mahdollisuutensa suoriutua tiettyjen tehtävien tekemisestä. Ruohotien (2002c, 
2002d) mukaan yksilöt, jotka tietävät itsestään enemmän ja osaavat soveltaa 
tietoa käytäntöön, selviytyvät paremmin vaikeissa tehtävissä ja 
ongelmanratkaisuissa. Tämä edellyttää yksilön valmiuksia tarkkailla omia 
kognitiivisia prosesseja ja tuloksia, joiden avulla hän tulee tietoiseksi omasta 
ajattelusta ja oppimisprosessista sekä kokemuksista tietojen ja taitojen 
soveltajana. Samalla yksilö tulee tietoiseksi metatason tiedosta, omien 
kompetenssiensa tarpeellisuudesta ja soveltuvuudesta sekä puutteista. 
Metakompetenssit mahdollistavat uuden tiedon nopean hankkimisen ja nopean 
reagoimisen työn ja tehtävien muutoksiin. Ne mahdollistavat oman 
urakehityksen hallinnan ja edistävät tavoitteiden saavuttamista ja tehtävien 
hallintaa muuttuvissa tilanteissa. Metakompetenssit ovat luonteeltaan 
abstraktimpia kuin ammatti- ja kenttäspesifiset kvalifikaatiot. (Ruohotie 2002b, 
5−6;  2002c, 110−111;  2002d, 16−18.) Tarkastelen metakompetensseihin 
liittyviä asioita tarkemmin luvussa 4.3.3.3. 
 
Käsittelen työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillista 
osaamista kompetenssina, joka tarkoittaa yksilöllisiä ominaisuuksia selviytyä 
tietyistä tehtävistä. Ammattikorkeakoulutuksen tehtävänä on kouluttaa 
työelämän kompetenssit täyttäviä ammattihenkilöitä. Ammatillinen osaaminen 
perustuu koulutuksen kautta hankittuihin tietoihin ja taitoihin, mutta siihen 
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vaikuttavat myös oppijan oppimaan oppimisen taidot ja niiden kehittäminen. 
Työikäisen terveydenhoitotyön koulutuksen ja työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen tarkoituksena on antaa muodollinen pätevyys toimia 
terveydenhoitajan tehtävissä työterveyshuollossa. Muodollinen pätevyys on 
kirjattuna tutkintovaatimuksiin ja opetussuunnitelmiin, ja se voidaan osoittaa 
todistuksen avulla. Työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksoa ja 
työterveyshuollon erikoistumisopintoja suunniteltaessa  tulee ottaa huomioon  
ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon asiantuntijoiden näkemykset 
terveydenhoitajien työterveyshuoltoon liittyvistä kompetenssivaatimuksista. 
Työelämän kanssa yhdessä suunniteltu koulutus takaa työn edellyttämien 
kompetenssien huomioon ottamisen koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa. 
Kompetenssi näkyy terveydenhoitajan todellisena  potentiaalisena osaamisena. 
Koulutuksen tulee mahdollistaa työn ja oppijan välinen vuorovaikutus siten, että 
terveydenhoitaja voi hyödyntää ja kehittää pätevyyttään toimiessaan 
työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa työskentely ja ammatillisen osaamisen 
kehittäminen edellyttävät terveydenhoitajalta jatkuvaa tiedon hankkimista, 
jolloin korostuu metakompetenssien merkitys.  

 

4.2 Kvalifikaatio- ja kompetenssi luokitusten tarkastelua 

 
Tarkastelen seuraavaksi kvalifikaatio- ja kompetenssiluokituksia. Ne tuovat esiin 
työelämän ja yhteiskunnan vaatimuksia sekä yksilön ominaisuuksia koskevia 
asioita, joita jatkuva työelämän muutos edellyttää. Lopuksi selvitän tarkemmin 
asiantuntijan taitoprofiilia (Ruohotie 2002b, 11) koskevaa luokitusta. Sen avulla  
jäsensin tutkimustuloksia  rakentaessani mallin työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajien ammatti-
korkeakoulutuksessa.  

 
Ollus, Lovio, Mieskonen, Vuorinen, Karko, Vuori ja Ylä-Anttila (1990) jakavat 
kvalifikaatiot tuotannollisiin, normatiivisiin ja innovatiivisiin kvalifikaatioihin.  
Tuotannolliset kvalifikaatiot kuvaavat teknisesti painottuvia ammatillisia tietoja 
ja taitoja. Ammatti on joukko työtehtäviä, ja ammattitaito on suoriutumista näistä 
tehtävistä. Normatiiviset kvalifikaatiot jaetaan mukautumis-, motivaatio- ja 
sosiokulttuurisiin kvalifikaatioihin. Mukautumiskvalifikaatiot kuvaavat työhön 
sopeutumisen perusvalmiuksia. Motivaatiokvalifikaatiot kuvaavat työhön 
sitoutumista, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä otetta. Sosiokulttuuriset 
kvalifikaatiot kuvaavat työn kehittämisen mahdollisuutta. Tällöin työntekijän 
sopeutuessa työprosessiin hän osaa samanaikaisesti arvioida työprosessin 
muutostarpeita ja kykenee muuttamaan niitä. Tähän liittyy myös jatkuva 
oppiminen ja täydennyskoulutus. (Ollus ym. 1990, 138−139.) 
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Nijhof ja Remmes (1989) jakavat kvalifikaatiot kolmeen ryhmään: perustaidot, 
ydin- tai yleiset taidot ja siirrettävissä olevat taidot. Perustaidot mahdollistavat 
selviytymisen yhteiskunnassa ja antavat perusvalmiudet työelämään sekä 
mahdollistavat jatkokouluttautumisen. Ydintaitoja tai yleisiä taitoja opitaan 
reflektiivisen toiminnan avulla, ja ne voivat olla kaikille ammateille yhteisiä tai 
vain tietylle ammatille ominaisia. Siirrettävissä olevia taitoja opitaan koko 
elämän ajan. Ne liittyvät oman toiminnan johtamiseen, metakognitioihin tai 
itsesäätelytaitoihin. Siirrettävissä olevat taidot mahdollistavat valintojen ja 
päätösten tekemisen. Pratznerin (1978) tutkimuksen mukaan siirrettäviä taitoja, 
ovat matemaattiset taidot, kommunikointitaidot, päätöksentekotaidot ja 
psykomotoriset taidot. Näitä yksilö tarvitsee selviytyäkseen uusissa 
työtehtävissä. Niiden rinnalle on myöhemmin nostettu perustaidot, generaaliset 
taidot, ydintaidot ja hybridiset taidot (Ruohotie 2002c, 112−113; 2002d, 20). 

 
Andersonin ja Marchallin (1994) luokittelun mukaan työelämän taitojen 
oppiminen edellyttää työllistymisen kannalta välttämättömiä perustaitoja, 
työtehokkuutta määrittäviä taitoja, tietoja ja asenteita sekä organisaation 
maksimaaliseen suoritukseen johtavien kykyjen kehittymistä.  Perustaidot ovat 
lukutaito, kirjoitustaito, suullinen viestintä ja laskutaito sekä persoonalliset 
taidot, kuten avoimuus, rehellisyys ja luotettavuus. Työtehokkuutta määrittävät 
ammattispesifiset taidot, generaaliset taidot, kuten kommunikointitaidot ja 
ongelman ratkaisutaidot, sekä henkilökohtaiset kompetenssit, kuten itsevarmuus, 
aloitekyky ja johtamiskyky. Organisatorinen kyvykkyys edellyttää jatkuvan 
oppimisen toteutumista ja asiakassuuntautuneisuutta. (Ruohotie 2002c, 113; 
2002d, 31−32.) 

 
Evers, Rush ja Berdrow (1998) tarkastelevat elinikäistä oppimista ja 
työllistymistä edistäviä taitoja neljän kompetenssialueen kautta. Ensimmäinen 
kompetenssialue on oman toiminnan hallinta, elämänhallinta. Tämä tarkoittaa 
sellaisten käytäntöjen ja rutiinien kehittämistä, jotka edistävät epävarmuuden 
hallintaa muuttuvassa työelämässä. Tällaisiksi taidoiksi luetaan oppimaan 
oppiminen, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, omien vahvuuksien 
tunteminen ja hyödyntäminen sekä ongelmanratkaisutaito ja analyyttisyys. 
Toinen kompetenssialue on kommunikaatiotaito, joka edellyttää vuorovaikutus- 
ja kuuntelutaitoja sekä suullisia  ja kirjallisia viestintätaitoja. Näiden taitojen 
avulla on mahdollista toimia yhteistyössä eri henkilöiden ja ryhmien kanssa. 
Kolmanteen kompetenssialueeseen, ihmisten ja tehtävien johtamiseen, liittyvät 
taidot ovat koordinointikyky, päätöksentekotaito, johtamistaito, taito hallita 
konflikteja sekä suunnittelu- ja organisointitaito. Nämä taidot mahdollistavat 
tehtävien suorittamisen.  Neljänneksi kompetenssialueeksi on nimetty 
innovaatioiden ja muutosten hallinta. Näihin kuuluvat hahmottamiskyky, 
luovuus, innovatiivisuus ja muutosherkkyys, riskinottokyky sekä visiointikyky, 
jotka käynnistävät asioiden uudenlaisen tarkastelun ja mahdollistavat uusien 
käytäntöjen muuttamisen. Kommunikointitaito ja elämänhallintataito ovat 
keskeisiä taitoja, sillä niiden avulla kyetään johtamaan ihmisiä ja tehtäviä sekä 
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käynnistämään muutoksia. (Ruohotie 2002c, 113−114; 2002d, 22−23; 2002e, 
241; 2004a, 24−25.) 

 
Nijhof (2001) kuvaa avainkvalifikaatioita ja/tai -kompetenssia neljän taitoluokan 
avulla. Laaja-alaisia taitoja voidaan soveltaa erilaisissa konteksteissa ja 
tilanteissa. Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa matemaattiset taidot, 
ihmissuhde-, kommunikaatio-, stressinhallinta- ja päätöksentekotaidot. Lisäksi 
niihin sisältyvät ongelmanratkaisu-, organisointi- ja johtamistaidot sekä 
strategiset taidot. Hybridinen taitoluokka liittyy ajatukseen työelämän ja 
informaatioteknologian yhteydestä. Näkemyksen mukaan työntekijän taidot ja 
kognitiot ovat integroituneena toisiinsa. Kolmas luokka muodostuu ydintaidoista, 
jotka ovat laaja-alaisia käytännön elämään ja työtilanteisiin siirrettäviä taitoja. 
Lisäksi niiden osalta mielenkiinto kohdistuu akateemisen ja ammatillisen 
osaamisen välisten yhteyksien rakentamiseen. Siirrettävät taidot ovat tietoja ja 
asenteellisia ja manuaalisia taitoja, jotka työntekijällä on työhön tulleessaan ja 
jotka muodostavat hänen ammatillisen kompetenssinsa. (Ruohotie 2002c, 
114−116;  2002d, 24−26.) 
 

4.3 Asiantuntijan taitoprofiili terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittämisen viitekehyksenä 

 
Seuraavaksi tarkastelen asiantuntijan taitoprofiilin mukaista luokitusta, johon 
integroin tutkimustulokset. Tältä pohjalta kehitin mallin sisällöllisen osuuden 
työterveyshuollossa tarvittavan  ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 
terveydenhoitajien ammattikorkeakoulutuksessa. Asiantuntijan taitoprofiili 
koostuu yleisistä työelämävalmiuksista, ammattispesifisistä taidoista ja tiedoista 
sekä itsesäätelyvalmiuksista. Työelämän ja työhön liittyvien kompetenssien 
muuttuessa jatkuvasti on perusteltua kehittää koulutuksen malli sellaiseksi, että 
se mahdollistaa jatkuvan oman toiminnan arvioinnin, analysoinnin ja 
kehittämisen. 

 
Asiantuntijan taitoprofiilin mukaan asiantuntijuus edellyttää ammatillista 
tietoperustaa ja ammattispesifistä tietoa, joka ei saisi unohtua tehokkuutta 
säätelevien taitojen korostamisen alle. Asiantuntijuudella tarkoitetaan  
ammatillista osaamista, joka hankitaan koulutuksen  avulla ja joka kehittyy 
työssä ja erilaisissa työtehtävissä. Naumanen-Tuomela (2001, 17) esittää 
asiantuntijuuden perustuvan tietoon ja koulutukseen. Asiantuntijuuden 
kehittäminen edellyttää arviointia siitä, millaista osaamista asiantuntijuuteen 
liitetään (Rissanen 2004, 194). Asiantuntijuutta voidaan tarkastella 
kompetenssina, jonka kehittäminen käynnistyy koulutuksen aikana. Stenströmin, 
Laineen ja Valkosen (2005, 27) mukaan asiantuntijuus muodostuu teoreettisesta 
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ja käytännöllisestä tiedosta sekä itsesäätelytaidoista. Asiantuntijuus liittyy 
asioiden osaamiseen, prosesseihin, joissa toimitaan kompetenssien ylärajoilla 
jopa ne ylittäen. Kyseessä on muuttuva ja jatkuvasti kehittyvä ominaisuus. 
 
Työterveyshuollon kontekstissa (ks. laki 1373/2001 ja asetus 1474/2001) 
asiantuntija-käsite tarkoittaa muun muassa fysioterapeutteja ja psykologeja.  
Terveydenhoitajat ja lääkärit arvioivat ja pyytävät tarpeelliseksi katsomiaan 
henkilöitä mukaan työterveyshuollon toimintoihin. Työterveyshuollon 
kontekstissa terveydenhoitaja on määritelty ammattihenkilöksi samoin kuin 
lääkäri. Kuitenkin tarkastellessani asiantuntijan ammattitaitoprofiilin mukaisia 
asioita tarkoitan asiantuntijalla työterveyshuollossa työskentelevää 
terveydenhoitajaa. 
  
Asiantuntijan taitoprofiilin ensimmäinen pääkategoria, ammattispesifiset taidot 
ja tiedot, korostaa tiedollisen osaamisen merkitystä asiantuntijaksi kehittymisen 
mahdollistajana ja jatkuvan oppimisen perustana. Toinen pääkategoria, yleiset 
työelämävalmiudet, edellyttää kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, tietotekniikan ja 
sähköisen viestinnän taitoja, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä ihmisten ja 
tehtävien johtamistaitoja. Kolmas pääkategoria muodostuu ammatillista 
kehittymistä edistävistä itsesäätelyvalmiuksista, joilla tarkoitetaan oppimisen, 
tietämisen ja toimimisen tahdonalaista kontrollia. Tämä vaatii oman toiminnan 
tietoista analysointia, arviointia ja kykyä reflektoida. Se edellyttää myös kykyä 
olla tietoinen omasta elämänhallinnasta ja terveysorientaatiosta. (Ruohotie 
2002d, 23; 2002e, 244.)  
 
Valitsin asiantuntijan taitoprofiilin mukaisen luokituksen jäsentämään 
tutkimustuloksia ja rakentamaan mallia, koska tarkastellessani tuloksia havaitsin 
niissä samankaltaisia asioita. Terveydenhoitotyö työterveyshuollossa perustuu 
substanssiin, ammattispesifiseen osaamiseen. Terveydenhoitajan työ on 
luonteeltaan ihmissuhdetyötä, joka edellyttää vuorovaikutustaitoja, oman 
toiminnan hallintaa, elämänhallintaa ja päätöksenteon valmiuksia. Lisäksi 
tarvitaan johtamisosaamista. Työelämän muutoksessa korostuu jatkuva 
oppiminen ja uuden tiedon hakeminen. Oppijan on osattava analysoida 
ammatillista osaamistaan ja hankkia sellaista tietotaitoa, jota hän tarvitsee 
selviytyäkseen työtehtävissään. Asiantuntijan taitoprofiilin ymmärtämiseksi 
tarkastelen pääkategorioita tarkemmin. 

4.3.1 Terveydenhoitajan ammattispesifinen tietotaito  

 
Asiantuntijan taitoprofiilissa korostuu ammattispesifisen tiedon merkitys, johon 
taitojen kehittäminen perustuu. Ammatillinen osaaminen rakentuu yleisistä, 
tahtoon liittyvistä ja spesifisistä kognitiivisista kompetensseista. Nämä 
tarkoittavat kognitiivisia valmiuksia, joiden avulla ihminen suoriutuu tehtävistä. 
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Spesifiset kompetenssit voivat olla kapea-alaisia, laajoja tai avoimia, ja ne 
mahdollistavat tietojen ja taitojen soveltamisen erilaisissa tilanteissa ja 
tehtävissä. Soveltaminen edellyttää vahvaa ammattispesifistä osaamista. 
Kriittinen päättely, ongelmanratkaisu ja luova ajattelu edistävät 
ammattispesifistä osaamisen kehittymistä ja mahdollistavat tietojen ja taitojen 
siirtämisen muihin tilanteisiin. Ammatillisen osaamisen kehittäminen kysyy 
tiedollista osaamista ja asioiden syvällistä ymmärtämistä. (Ruohotie 2002, 28; 
2003, 64−65.) 
 
Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen tietoperusta on hoitotieteessä, 
näyttöön perustuvassa, tutkitussa tiedossa. Hoitotieteellisen tiedon lisäksi 
terveydenhoitaja tarvitsee tietoperustaa tukevia muita tieteitä, joita ovat muun 
muassa kansanterveystiede, filosofia, kasvatustiede, käyttäytymistieteet, 
lääketiede, yhteiskuntatiede, ravitsemustiede, liikuntatiede, epidemiologia ja 
luonnontieteet. Terveydenhoitajan toiminta edellyttää tietoon perustuvien 
taitojen kehittämistä. Tietotaidon kehittyessä teoria ja käytäntö integroituvat. 
Tällöin korostuvat terveydenhoitajan reflektoinnin, päättelykyvyn, 
ongelmanratkaisun ja systeemisen ajattelun taidot.  
 
Eettinen osaaminen ja arvo-osaaminen kuuluvat terveydenhoitajan 
ammattispesifisten taitojen ja tietojen oppimiseen. Terveydenhoitajakoulutus 
perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja 
vastuuseen ihmisestä. Lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus terveyteen, 
hyvinvointiin, arvokkaaseen elämään ja kuolemaan sekä terveyttä tukevaan 
ympäristöön. (Oikarinen 2003, 148.) Kalkas ja Sarvimäki (1996) korostavat, että 
terveydenhoitotyössä ihminen nähdään vastuulliseksi, tietoiseksi ja 
päämäärähakuiseksi, jolloin hän voi itse tehdä elämäänsä koskevia valintoja 
voimavarojensa mukaan. Ihmisellä on oikeus osallistua omaa hoitoaan 
koskevaan päätöksentekoon. Terveydenhuollon koulutuksen tulee turvata 
oppijalle valmiudet itsenäiseen päätöksentekoon ja pohdintaan. (Oikarinen 2003, 
149.) 

 
Oikarinen (2003) on jäsentänyt terveyden edistämisen valmiuksia asiantuntijan 
taitoprofiilin mukaisesti. Ammattispesifiset tiedot ja taidot tarkoittavat terveyden 
edistämisessä yhteiskunnallisen tehtävän ymmärtämistä, eettisen osaamisen ja 
arvo-osaamisen kehittämistä, teoreettisen tietoperustan omaksumista, terveyden 
edistämisen menetelmien hallintaa, vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia 
avoterveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja hyvinvointipalvelujen alueella. 
Yhteiskunnallisen tehtävän ymmärtäminen kattaa yksilön ja yhteisöllisen 
terveyden edistämisen, terveyspalvelujen järjestämisen ja uudelleen 
suuntaamisen terveyttä tukevan ympäristön aikaansaamiseksi. Terveyden 
edistäminen näkyy yhteiskuntapolitiikassa. 

 
Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeinen tavoite on hänen 
psykososiaalisten voimavarojensa tukeminen. Tämä tarkoittaa elämänhallinnan 
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vahvistamista sekä sosiaalisten ja ihmissuhdetaitojen merkityksen ymmärtämistä. 
Terveydenhoitotyön tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden elämäntilanteet, 
tarpeet, terveyttä koskevat valinnat ja terveyden edistämisen mahdollisuudet. 
Ihmisen elämänhallinnan tunnistaminen ja voimavarojen huomioon ottaminen 
erilaisissa muutosprosesseissa on tärkeää. Terveyteen yhteydessä olevien 
asioiden merkityksen oivaltaminen mahdollistaa asiakkaan terveyden kannalta 
mielekkäiden valintojen tekemisen. (Oikarinen 2003, 152.) 

 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan toiminta perustuu 
hoitotieteeseen, mutta hän tarvitsee myös muiden tieteiden tuottamaa tutkittua 
tietoa. Työikäisen kohtaaminen edellyttää eettistä osaamista ja arvo-osaamista, 
jotka todentuvat yksilöön, työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvissa 
toiminnoissa. Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on 
terveydenhoitajan toiminnan keskeinen tavoite, jonka saavuttaminen vaatii 
kokonaisvaltaista toimintaa. Tällöin otetaan huomioon yksilö, työympäristö ja 
työyhteisö sekä yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset asiat. 
Työterveyshuollon terveydenhoitaja perustaa toimintansa ammattispesifiseen 
tietotaitoon, johon liittyviä asioita olen tarkastellut luvussa 3. 

4.3.2 Terveydenhoitotyön yleiset työelämävalmiudet  

 
Asiantuntijan taitoprofiilin toisen pääkategorian, yleisten työelämävalmiuksien, 
jäsentely perustuu Eversin, Rushin ja Berdrowin (1998) luokitukseen, jonka 
tavoitteena ovat elinikäiseen oppimiseen ja työllistymiseen liittyvät 
kompetenssit. Eversin ym. (1998) mukaan yleisissä työelämävalmiuksissa on 
kyse elämänhallinnasta, kommunikointitaidoista, ihmisten ja tehtävien 
johtamisesta sekä innovaatioiden ja muutosten käynnistämisestä. Ruohotien 
(2002d) jäsentelyssä on mukana kaikki Eversin, Rushin ja Berdrowin 
luokituksen elementit, mutta siihen on lisätty tietotekniikan ja sähköisen 
viestinnän valmiudet. Kuviossa 16 näkyvät yleisiin työelämävalmiuksiin liitetyt 
asiat. 
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Kuvio 16. Yksilölliset työelämävalmiudet (Ruohotie 2002d, 23).  

 
 
Elämänhallintataidot kehittävät sellaisia toimintatapoja, joiden avulla voidaan 
hallita epävarmuutta työelämän muuttuessa. Elämänhallintataidot sisältävät 
oppimisen taidot, kyvyn organisoida ja hallita ajankäyttöä, henkilökohtaisten 
vahvuuksien tunnistamisen, ongelmanratkaisutaidot ja kyvyn analyyttiseen 
toimintaan. Oppimisen taitojen avulla osaaminen pysyy ajan tasalla. 
Organisointikyky edistää asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen ja realistista 
ajankäytön organisointia. Henkilökohtaiset vahvuudet tarkoittavat sellaisten 
persoonallisuuden piirteiden hyödyntämistä, jotka auttavat selviytymään 
tehtävistä. Tällaisia vahvuuksia ovat muun muassa kyky itsenäiseen 
työskentelyyn, positiivisuus, motivoituneisuus sekä  palautteen ja kritiikin 
hyödyntäminen. (Ruohotie 2002d, 23, 42.) 
  
Kommunikointitaidot koostuvat vuorovaikutus- ja kuuntelutaidosta sekä, 
suullisesta, kirjallisesta ja sähköisestä viestintätaidosta. Vuorovaikutustaidot 
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mahdollistavat yhteistyön toisten kanssa ottamalla huomioon heidän tarpeensa ja 
olemalla avoin muiden näkemyksille ja mielipiteille. Tämä edellyttää myös 
muiden ajatusten kuuntelemista ja niistä keskustelemista. Suullinen viestintätaito 
on perusedellytyksiä kommunikointitaidoille samoin kuin kyky välittää 
kirjallisesti ja sähköisesti tietoja. (Ruohotie 2002d, 23, 42.) Tiimeissä ja 
verkoissa toimimiseksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tulla 
toimeen toisten kanssa. Työntekijän täytyy osata kuunnella ja tulla kuulluksi 
rohkenemalla kertoa omat mielipiteensä asioista. Terveydenhoitotyö on 
vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, joka edellyttää ihmissuhdetaitoja, 
kuten empatiaa, itsereflektiota, itseilmaisutaitoja, aktiivista kuuntelua ja taitoa 
hyödyntää saatu palaute. (Ruohotie 1997, 61−62, 1998a, 109.) 
 
Ihmisten ja tehtävien johtaminen tarkoittaa koordinointikykyä, päätöksen-
tekotaitoa, johtamistaitoa, taitoa hallita konflikteja sekä kykyä suunnitella ja 
organisoida asioita. Koordinointikykyinen ihminen saa työntekijät 
työskentelemään yhdessä. Johtamistaitoinen ihminen kykenee ohjaamaan ja 
delegoimaan tehtäviä siten, että työntekijät pysyvät motivoituneena. Ihmisten ja 
tehtävien johtamiseen tarvitaan myös kykyä tunnistaa konfliktitilanteet ja niiden 
aiheuttajat sekä löytää keinot tilanteiden laukaisemiseksi. Päätöksentekotaidot 
edellyttävät arviointiin perustuvien päätösten tekemistä. Suunnittelu- ja 
organisointikykyjen avulla voidaan määritellä tehtävät ja arvioida niiden 
etenemistä, jotta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. (Ruohotie 2002d, 23, 
42−43.) 
 
Ihmisen tulee olla innovatiivinen ja osata hallita muutoksia. Tämä vaatii 
hahmottamiskykyä, luovuutta, innovatiivisuutta, muutosherkkyyttä sekä 
riskinotto- ja visiointikykyä. Innovatiivinen toiminta mahdollistaa aloitteiden 
tekemisen ja entisten käytänteiden muuttamisen. Hahmottamiskykyisyys 
tarkoittaa kykyä hankkia informaatiota useista eri lähteistä ja kykyä integroida ja 
soveltaa saatua tietoa erilaisissa tilanteissa. Luovuus, innovatiivisuus ja 
muutosherkkyys edistävät kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin, tehdä aloitteita ja 
toteuttaa muutoksia. Riskinottokyky tarkoittaa erilaisten vaihtoehtojen ja 
toimintatapojen tarkastelua, arviointia ja rohkeutta ottaa harkittuja riskejä. 
Visiointikykyinen ihminen osaa hahmottaa tulevaisuutta ja toimia sen 
mukaisesti. (Ruohotie 2002d, 23, 43.) 
 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan toiminta perustuu 
ammattispesifisen tietotaidon lisäksi yleisiin työelämävalmiuksiin. 
Terveydenhoitajan tehtävässä selviytyminen edellyttää jatkuvaa uuden tiedon 
oppimista ja ongelmien ratkaisua. Terveydenhoitaja työskentelee usein yksin, ja 
tällöin päätöksentekotaidot korostuvat. Omien henkilökohtaisten vahvuuksien 
tunnistaminen edistää ammatillisen osaamisen kehittämistä. Työikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi terveydenhoitaja tarvitsee 
kommunikointitaitoja, joita ilman yksilöön, työympäristöön ja työyhteisöön 
kohdistuva toiminta ei onnistu. Terveystarkastusten ja työpaikkakäyntien 
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tavoitteiden saavuttaminen vaatii vuorovaikutustaitoja ja suullisia, kirjallisia ja 
sähköisen viestinnän taitoja. Työterveyshuollon terveydenhoitaja kohtaa 
toiminnassaan myös johtamiseen liittyviä haasteita sekä omassa 
työterveyshuollon yksikössä että asiakasyrityksissä. Johtamistaidot, konflikteista 
selviytymisen taidot ja koordinointitaidot ovat tällöin tärkeitä. Työelämän 
jatkuvan muutoksen vuoksi terveydenhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluu 
myös kyky hallita muutoksia,  reagoida niihin ja visioida tulevaisuutta.  
 
Pohdinnoissani, missä määrin yleiset työelämävalmiudet ovat yleisiä kaikkien 
ammattien kesken, korostuu terveydenhoitajan työn hoitotieteellinen 
tietoperusta. Tällä tarkoitan sitä, että terveydenhoitaja tarkastelee yleisiä 
työelämävalmiuksia ihmiskäsityksensä ja terveyskäsityksensä sekä hoitotieteen 
peruskäsitteiden kautta. Nimesin asiantuntijan taitoprofiilin toisen pääkategorian 
terveydenhoitotyön yleiset työelämävalmiudet, johon liittyviä asioita olen 
selvittänyt luvussa 3 teorian ja tutkimustulosten kautta.  

4.3.3 Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämistä 
edistävät itsesäätelyvalmiudet 

 
Asiantuntijan taitoprofiilin kolmas pääkategoria kuvaa oppijan 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämistä. Tämä tarkoittaa oppijan oppimisen tietoista, 
kriittistä tarkastelua ja arviointia sekä osallistumista oppimisprosessiin. Oppija 
kontrolloi, reflektoi ja pyrkii ymmärtämään toimintaansa. Pintrichin (1995) 
mukaan itsesäätelyvalmiudet mahdollistavat oppijan tietoisuuden omasta 
toiminnasta, motivaatiosta ja kognitiosta. Oppimista edistäviä tekijöitä ovat 
metakognitiiviset taidot sekä motivationaaliset ja toiminnalliset prosessit, joissa 
tahto ja motivaatio ovat keskeisessä asemassa. Koulutuksen avulla ja arkielämän 
tilanteissa tapahtuvan oppimisen keskeisiä tekijöitä ovat  tahdonalainen kontrolli 
ja oman toiminnan arviointi. Oppija säätelee oppimistaan myös emootioiden 
avulla ja käyttämällä erilaisia strategioita, jotka edistävät toimintaan 
sitoutumista. (Ruohotie 2002a, 8, 59;  2002c,118;  2002d, 28; Oikarinen 2003, 
154.) 
 
Samalla kun oppija asettaa tavoitteita oppimiselleen, hän miettii, millaisten 
strategioiden avulla hän voi ne saavuttaa. Oppimisstrategiat voidaan jakaa 
kognitiivisiin ja metakognitiivisiin strategioihin sekä resurssien 
hallintastrategioihin. (Pintrich & McKeachie 2000, 41−46; Ruohotie 2000, 
97−101.) Kognitiivisten strategioiden avulla oppija varastoi tietoa, hyödyntää 
aiempaa tietoa, syventää ymmärrystään sekä rakentaa ja järjestelee yhteyksiä 
uuden ja aikaisemman tiedon välille. (Pintrich & McKeachie 2000, 41.) 
Metakognitiiviset strategiat liittyvät oppimisen suunnitteluun, tarkkailuun, 
arviointiin ja oppijan tietoon itsestä oppijana. Resurssien hallintastrategiat 
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kuvaavat niitä keinoja ja välineitä, joiden avulla oppija käyttää hyödyksi aika- ja 
voimaresurssejaan sekä ulkopuolista apua. (Ruohotie 1998b, 99−101.)  
 
Itsesäätelyvalmiudet yhdistävät tavoitteet ja motivaation sekä mahdollistavat sen, 
että oppija tuntee omat vahvuutensa, heikkoutensa ja mahdollisuutensa 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Itseä koskevan tiedon hankkiminen ja 
palautteen saaminen edistää itsetuntemusta ja on edellytys oppijan kasvulle ja 
kehittymiselle. (Ruohotie 1998a, 74; 2000, 55, 62−63.) Fenomenologia 
menetelmänä edistää oppijan ajattelun ja toiminnan ymmärtämistä sekä 
ulkopuolisen maailman ajattelun ja toiminnan merkitysten pohtimista. Se   
mahdollistaa oppijan  käyttäytymisen ja toiminnan suuntaamisen kohti tavoitteen 
saavuttamista. Oppijat oppivat kehittämään kompetensseja, tekemään valintoja, 
kontrolloimaan omaa toimintaansa ja vastaamaan omasta oppimisestaan. 
(Ruohotie 2002a, 8.)  
 
Ruohotie (2002a) viittaa itsesäätelyvalmiuksien toimivuutta koskeviin 
tutkimuksiin (Pintrich 1995; Snow, Corno & Jackson 1996; Winne 2001; 
McCombs 2001; Schunk 2001; Zimmerman 2001, 2002), joiden mukaan 
itsesäätelyvalmiuksien avulla oppijan sisäinen motivaatio ja vastuuntunto 
kasvavat, oppimistulokset paranevat ja tehokkuususkomukset kehittyvät.  Lisäksi 
oppijan kognitiiviset ja metakognitiiviset valmiudet säädellä ja kontrolloida 
omaa kehittymistään vahvistuvat. Ehtoina itsesäätelyvalmiuksien kehittämiselle 
ovat minä-uskomusten roolin ymmärtäminen, tietoisuus omista 
itsesäätelyvalmiuksista ja niiden merkityksestä oppimisessa sekä 
oppimistehtävien kokeminen merkitykselliseksi. Oppijan on uskottava omiin 
kykyihinsä selviytyä tehtävistä. Tämä mahdollistuu, kun oppija itse voi valita ja 
harjoittaa kontrollia. (Ruohotie 2002a, 11.) 

 
Zimmerman (2000) määrittelee itsesäätelyvalmiuksien viittaavan ”itse 
tuotettuihin” ajatuksiin, tunteisiin ja toimintoihin, jotka ovat suunnitelmallisia ja 
syklisesti sidoksissa henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa. Metakognitiivisilla 
kyvyillä, motivaatiolla, uskomuksilla, affektiivisilla reaktioilla ja minä-
uskomuksilla on tärkeä merkitys oppimisessa. Oppijan on opittava ohjaamaan 
tehokkaasti itsesäätelyvalmiuksiin liittyviä tekijöitä oppimisprosessinsa aikana. 
Ruohotie (2002a) viittaa Zimmermaniin (1998), jonka mukaan oppija voi 
säädellä toimintaansa seuraavilla alueilla: motiivit, menetelmät, ajankäyttö, 
tuotokset, fyysinen ympäristö ja sosiaalinen ympäristö. Kyseessä on syklinen 
prosessi, jossa toiminnasta saatu palaute ja itsehavainnointi ovat merkityksellisiä.  

4.3.3.1 Oppimissykli itsesäätelyvalmiuksien kehittäjänä 

Itsesäätelyvalmiuksiin liittyvä oppimissykli muodostuu kolmesta vaiheesta, jotka 
ovat motivaatio ja toimintaan sitoutuminen, toiminnan kontrolli sekä 
itsereflektio. Motivaatio ja toimintaan sitoutuminen sisältävät tavoitteen 
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määrittelyn, strategisen suunnittelun ja motivoitumiseen liittyvät uskomukset. 
Tavoitteen asettaminen kohdistuu spesifisen tehtävän tai päämäärän 
saavuttamiseen. Taitavat oppijat osaavat asettaa haastavia tavoitteita, jotka 
mahdollistavat lähi- ja välitavoitteiden avulla ammatillisen osaamisen 
kehittämisen seuraamisen. Strateginen suunnittelu tarkoittaa sellaisten 
oppimisstrategioiden ja metodien valintaa, joiden avulla tavoite voidaan 
saavuttaa. Oppijan henkilökohtaiset tehokkuususkomukset, tulosodotukset, 
tavoiteorientaatio, sisäinen mielenkiinto ja arvostus vaikuttavat motivaatioon ja 
toimintaan sitoutumiseen. Tehokkuususkomukset edistävät motivaatiota, 
tulosodotukset motivoivat itsesäätelyä, ja oppimisen etenemistä korostava 
tavoiteorientaatio edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen mielenkiinnon 
avulla oppija voi pitää yllä motivaatiotaan, joka näkyy aktiivisuutena ja 
oppimiseen panostamisena myös vaikeissa tilanteissa. (Ruohotie 2003, 94−95, 
105;  2002a 9−11; 1998a, 69.) 
 
Oppimissyklin toinen vaihe, toiminnan kontrolli, ohjaa oppimisprosessia ja 
auttaa oppijaa keskittymään tehtävään. Tarkkaavaisuuden keskittämisen lisäksi 
toiminnan kontrolliin kuuluu strategian toteuttaminen, joka tarkoittaa 
oppimismenetelmän valintaa.  Oppijan mielenkiinto kohdistuu myös ajankäytön 
hallintaan ja toisten apuun turvautumiseen. Hän miettii ajallisesti tavoitteiden 
saavuttamisen realistisuutta. Oppija pohtii, keiltä oppijoilta, ohjaajilta ja muilta 
henkilöiltä hän voi saada apua oppimisessaan. Jatkuva itsetarkkailu pitää 
sisällään oman toiminnan ja ympärillä olevien olosuhteiden vaikutusten 
tarkkailun. (Ruohotie 1998a, 69, 2002a, 9−11.)  Zimmerman (2000, 21) korostaa 
systemaattisen itsearvioinnin edistävän syvän henkilökohtaisen ymmärryksen ja 
toimintaan kohdistuvan tahdonalaiseen kontrollin kehittymistä.  
 
Oppimissyklin kolmas vaihe on itsereflektio, joka koostuu itsearvioinnista, 
attribuutiotulkinnoista ja itsereaktioista. Oppija tarkastelee toimintaansa  
asettamiansa tavoitteita, oppimistuloksia ja –prosesseja vasten. Itsetarkkailu 
kohdistuu myös ajankäyttöön. Oppija tarvitsee jatkuvaa palautetta muilta ja omia 
tulkintoja siitä, miten hän onnistuu tehtävässään. Attribuutiotulkintojen avulla 
oppija arvioi mahdollisia onnistumistensa ja epäonnistumistensa syitä, jotka 
johtavat positiivisiin tai negatiivisiin itsereaktioihin. Positiivinen tulkinta 
vahvistaa oppijan uskoa omiin kykyihin, strategiavalintoihin ja mahdollisuuksiin 
selviytyä tehtävästä sekä vahvistaa sisäistä mielenkiintoa ja sitoutumista 
toimintaan. (Ruohotie 1998a, 69; 2002a, 9−11.) Kuvio 17 kuvaa oppimissyklin 
vaiheita. 
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Kuvio 17. Oppimissyklin vaiheet. Ruohotien (2002a, 10) muunnelma 
Zimmermanin mallista. 

4.3.3.2 Konatiivisten, kognitiivisten ja affektiivisten rakenteiden merkitys 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämisessä 

Tarkastelen seuraavaksi itsesäätelyvalmiuksien kehittämistä ja oppimista 
konatiivisten, kognitiivisten ja affektiivisten rakenteiden kautta. Kognitio auttaa 
tiedostamaan, jäsentämään ja saamaan tietoa. Kognitiiviset rakenteet liittyvät 
havaitsemiseen, ymmärtämiseen, ajatteluun, järkeilyyn ja päättelyyn. 
Affektiiviset rakenteet kuvaavat tunnetta, emootiota, mielialaa ja 
temperamenttia. Affektiivinen alue liittyy persoonallisuuteen, joka on sidoksissa 
myös kognitiiviseen alueeseen. Persoonallisuuden ymmärretään yleensä 
käsittävän tekijät, jotka kuvaavat ihmisen yksilöllisyyttä ja inhimillisyyttä. 
Affektiivinen alue voidaan jakaa temperamenttiin ja tunteeseen. Temperamentti 
kuvaa ihmisen biologisia luonteenpiirteitä, jotka ovat vain vähän riippuvaisia 
erilaisista tilanteista. Tunne voi olla voimakkaasti sidoksissa tilanteisiin. Ihmisen 
arvot ja asenteet liittyvät sekä temperamenttiin että tunteeseen. Affektiiviset 
reaktiot vaikuttavat osaltaan itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen. Oppijan 
kokemukset onnistumisesta ja epäonnistumisesta vaikuttavat hänen uskoonsa 
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organisoida omaa toimintaa ja selviytyä spesifisistä tehtävistä. (Ruohotie 2000, 
77-80; 2002a, 8.) 
 
Oppimisen itsesäätelyvalmiuksien näkökulmasta keskeisiä tekijöitä ovat tahto ja 
motivaatio, jotka kuuluvat konatiiviseen alueeseen. Konaatio tarkoittaa 
mentaalisia prosesseja, jotka vaikuttavat sisäiseen epätasapainotilaan tai 
tietoiseen toimintaan tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. (Snow ym. 1996, 
243−244; Ruohotie 1998a, 59; 1998b, 31.) Konatiivisia käsitteitä ovat halu, 
impulssi, tahto ja määrätietoinen pyrkimys. Edellä mainitun luokittelun 
ylätasolla ovat käsitteet älykkyys ja persoonallisuus. Persoonallisuuden voidaan 
nähdä käsittävän yksilön luonteenpiirteet, temperamentin ja tunnealueen. 
Toisaalta persoonallisuus voi kattaa kaikki ne tekijät, jotka tekevät ihmisestä 
yksilöllisen ja inhimillisen. Älykkyys tarkoittaa kykyä toimia tehokkaasti, 
tavoitteellisesti ja abstraktisti. (Snow ym. 1996, 243−244; Ruohotie 1998a, 33, 
59−60, 1998b, 31; 2000, 75−76; Ruohotie & Koiranen 1999, 36−37.) Kuvio 18 
havainnollistaa persoonallisuuden ja älykkyyden sijoittumista affektiiviseen, 
konatiiviseen ja kognitiiviseen alueeseen. 
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Kuvio 17. Henkisten ominaisuuksien taksonomia (Ruohotie 2002d, 29). 
 

 
Itsesäätelyvalmiudet kuuluvat konatiiviseen alueeseen. Konaatio puolestaan 
liittyy mentaalisiin prosesseihin, joiden avulla oppiminen mahdollistuu. 
Konatiivisia rakenteita ovat muun muassa tahto ja motivaatio, jotka liittyvät 
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osana persoonallisuuteen ja älykkyyteen. Tilaa ennen päätöksentekoa kutsutaan  
motivaatioksi ja tilaa sen jälkeen tahdoksi, joten tavoitteen saavuttamiseksi 
tehdyt päätökset ovat tahdonalaisia tiloja. Oppijalla on mahdollisuus säädellä 
toimintoja ja tehdä valintoja itsesäätelyn kontrolloidessa toimintaa. (Ruohotie 
1998a, 63.)  
 
Motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat itsearvostus, usko omiin kykyihin ja 
mahdollisuuksiin. Motivaatioon liittyviä rakenteita ovat saavutusorientaatiot ja 
orientaatiot itseen. Saavutusorientaatiot  koostuvat ego-orientaatiosta, 
tehtäväorientaatiosta ja suoriutumisen tarpeesta. Näitä tekijöitä kuvaavat 
yksilölliset tarpeet suoriutua, usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, pelot 
epäonnistumisesta, tulosodotukset, ajankäyttöön liittyvät tekijät sekä sisäiset ja 
ulkoiset tavoitteet. Itseen kohdistuvia orientaatioita voidaan tarkastella 
tehokkuususkomuksina, kontrolliuskomuksina ja minäarvostuksena. Arvot, 
asenteet ja mielenkiinnon kohteet näkyvät myös asetettuina tavoitteina. 
(Ruohotie 1998a, 44, 60−61; 2002d, 28−29; 2002e, 246.) 
 
Tahtoon liittyviä rakenteita ovat toiminnan kontrollirakenteet ja orientaatiot 
muihin. Toiminnan kontrollirakenteita ovat metakognitiiviset taidot, kriittinen 
ajattelu ja resurssien hallinta. Niiden avulla on mahdollista suunnitella ja valita 
oikeat strategiat, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Metakognitiiviset tiedot ja 
taidot ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa, jolloin teoria on välttämätöntä taidolle. 
Metakognitiiviset strategiat liittyvät oppijan omien skeemojen, strategioiden ja 
prosessien tunnistamiseen ja käsitykseen itsestä oppijana. Ne mahdollistavat 
oman oppimisen tarkkailun ja oppimisen tehostamisen itsesäätelyvalmiuksien ja 
kriittisen ajattelun avulla. Orientaatiot muihin koostuvat sosiaalisesta 
kyvykkyydestä, empatiasta, taivuteltavuudesta  ja herkkäuskoisuudesta. Koska 
ihmiset ovat alttiita ulkoisille vaikutteille ja pyrkivät vaikuttamaan toisten 
ihmisten toimintaan, toisiin kohdistuvat orientaatiot ovat tärkeitä. 
Henkilökohtaisten tyylien avulla oppija  voi ratkaista, millä tasolla hänen 
oppimisensa tapahtuu ja miten syvällisesti hän paneutuu asiaan. Tahtoon liittyviä 
rakenteita kuvaavat sitkeys ja halu oppia, ponnistelu, yrittäminen, sisäiset 
seuranta- ja arviointiprosessit, erilaiset toiminnan kontrollirakenteet sekä oikea ja 
realistinen resurssointi. (Ruohotie 1998a, 60−61, 80, 87−88; 2002d, 28−29; 
2002e, 246.)  
 
Ihmisen mielenkiinnon kohteita ja tyylirakenteita ei voi sijoittaa vain joko 
tahtoon tai motivaatioon liittyviin rakenteisiin. Monet tyylirakenteet ja 
oppimisen tavat ovat  tahdosta riippuvaisia. Oppija itse ratkaisee, miten 
syvällisesti hän haluaa asian oppia ja ymmärtää. Snow`n ym. (1996) mukaan 
konatiiviset tekijät ovat yhteydessä myös kognitiivisiin kykyihin, niillä on 
vaikutusta koulutuksen tuloksiin, ihmisen tunteisiin ja tilannesidonnaisiin 
tekijöihin. Kognitiivis-konatiiviset rakenteet yhdessä voivat auttaa oppijaa 
arvioimaan omaa kehitystä ja rakentamaan kompetenssia suunnitelmallisesti. 
(Ruohotie 2000, 83−84.) 
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Kognitiivinen alue voidaan jakaa deklaratiiviseen ja proseduraaliseen tietoon. 
Deklaratiivinen tieto nähdään käsitteiden ja asiatietojen tietoverkkona. Tiedon 
yhdistyessä syntyy uutta tietoa. Proseduraalinen tieto tarkoittaa tietoa, joka on 
sääntöjen ja reseptien muodossa ja helpottaa muistamista ja soveltamista. Tieto 
ei ole sovellettavissa ilman taitoa. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 42; 
Ruohotie 1998a, 33−34, 59−60.) Deklaratiivinen metakompetenssi muodostuu 
kokemuksesta ja tiedosta, joka liittyy tehtävien vaikeuteen, kuten 
ongelmanratkaisutaidot. Proseduraalinen metakompetenssi koostuu erilaisista 
strategioista, joiden avulla oppijan on mahdollista jäsentää tehtäviä ja auttaa 
ongelmanratkaisussa, esimerkiksi käyttämällä erilaisia apuvälineitä. Oppija 
kykenee suunnittelemaan, tarkkailemaan, arvioimaan ja säätelemään toimintaa 
koskevia kognitiivisia prosessejaan. Oppija kehittää tietoisesti erilaisia 
strategioita, metakognitiivisia kompetensseja. Proseduraalinen metakompetenssi 
on tarpeen, että metakognitiivinen tieto voitaisiin käyttää hyödyksi. (Ruohotie 
2002c; 119−120, 2002d, 30−31; 2004a, 26−27.) 

 
Metakognitiivinen kompetenssi on yksilön itsensä tuntemista oppijana, tietäjänä 
ja toimijana. Oppija tulee tietoiseksi siitä, millaisia asioita hän osaa, millaisia 
valmiuksia ja kehittämisen haasteita hänellä on ja miten tarpeellisia omat 
kompetenssit ovat. Nelsonin ja Narensin (1990) mukaan tiedon tietämistä 
kutsutaan metatiedoksi. Oppija saa metatason tietoa osaamisestaan, ajattelustaan, 
oppimisprosessistaan ja kokemuksistaan tietojen ja taitojen soveltajana sekä 
omien kompetenssiensa soveltuvuudesta. Oppijan omien kognitiivisten 
prosessien ja tulosten tarkastelu mahdollistaa metakompetenssien oppimisen. 
(Ruohotie 2002c, 119−120; 2002d, 29−30.) Kuvio 19 havainnollistaa 
metakompetenssien sisältämää ammatissa kehittymistä koskevaa tietämystä, 
deklaratiivista metakompetenssia, ja ammatissa kehittymistä ohjaavia taitoja, 
proseduraalista metakompetenssia. Deklaratiivinen metakompetenssi kattaa 
tietämyksen itsestä oppijana, omista kyvyistä ja taidoista, opittavista tehtävistä ja 
asioista sekä oppimisstrategioista. Lisäksi siihen kuuluuvat kokemus ja tieto 
tehtävien vaikeudesta ja omista osaamisen puutteista sekä 
ongelmanratkaisukyvyistä. Proseduraalinen metakompetenssi käsittää strategiat, 
jotka auttavat oppimisessa, muistamisessa ja ongelmanratkaisussa, ja 
strategioiden soveltamisen. Tämä mahdollistaa suunnittelun ja suorituksen 
jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin. (Ruohotie 2002a, 12−13; 2003, 69−70.)  
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Kuvio 19. Metakompetenssit ammatissa kehittymisen ohjaajina (Ruohotie 
2002a.13). 
 
Metakompetenssien määrittelemiseksi ei ole olemassa selkeitä kriteereitä, vaan 
määrittely perustuu siihen viitekehykseen, jossa metakompetensseja 
tarkastellaan. Niihin liittyvät yksilön kognitiiviset kyvyt ja tyylit, jotka eroavat 
yksilöittäin toisistaan. Taustalla ovat myös käsitykset sosialisaation ja 
kasvatuksen mahdollisuudesta ja rajallisuudesta, samoin kuin käsitykset 
koulutuksen laaja-alaisuudesta ja erikoistumisesta. Metakompetenssien 
yleisyyden taso vaikuttaa ongelmatilanteiden ratkaisuun: mitä yleisempi taso, 
sitä heikompi mahdollisuus ratkaista spesifinen ongelma. Sisältöspesifinen tieto 
ja kokemus ovat tarpeen hankalien ja spesifisten käytännön asioiden 
ratkaisemisessa. (Ruohotie   2002b, 6;  2002c, 111−112;  2002d, 18−19; 2004a, 
22−23.) 
 
Metakompetenssien kehittämistä on mahdollista tukea ja edistää koulutuksen 
aikana. Kouluttajien tulee edistää kriittistä reflektiota ja tarjota erilaisia malleja 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseksi ja erilaisten oppimisstrategioiden 
soveltamiseksi, jotta metakompetenssien kehittäminen mahdollistuu. (Ruohotie 
1997, 99; 2002c, 125; 2002d, 32.) Jokaiseen ammattiin kuuluu spesifisiä 
ominaispiirteitä, mutta niissä on myös kaikille yhteisiä tekijöitä. Kyseisten 
taitojen oppiminen mahdollistuu harjoittelemalla aidoissa työelämän tilanteissa. 
Tällöin erilaisten ammattien edellyttämät generaaliset taidot määräytyvät 
työkontekstista käsin. (Ruohotie 2002d, 35−38.) 
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4.3.3.3 Itsesäätelyvalmiudet terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittäjänä  

Seuraavaksi tarkastelen itsesäätelyvalmiuksien merkitystä työterveyshuollossa 
tarvittavan ammatillisen osaamisen  kehittäjänä. Pohdin, voiko itsesäätely-
valmiuksien kehittämistä tukeva koulutus edistää työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämistä. Pyrin vastaamaan neljänteen 
tutkimustehtävään.  
 
Työelämän, yhteiskunnallisten ja kansanterveydellisten tekijöiden muuttuminen 
edellyttää  työntekijän kehittävän jatkuvasti ammatillista osaamistaan. Tämän 
vuoksi koulutuksen aikana metakompetenssien kehittämisen käynnistyminen on 
tärkeää. Tulevaisuudessa tarvitaan laaja-alaisia työelämävalmiuksia, kuten 
ajattelun taitoa, kommunikointitaitoja, ihmissuhdetaitoja ja asenteellisia 
valmiuksia. (Ruohotie 2004a, 32.) Ammatillisen osaamisen kehittäminen on läpi 
elämän kulkeva oppimisprosessi. Kyetäkseen vastaamaan muuttuviin haasteisiin 
työntekijän on hankittava itselleen erilaisia kompetensseja. Tällöin koulutuksen 
tavoitteeksi nousee työntekijän itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen, joka edistää 
metakompetenssien kehittymistä.  
 
Itsesäätelyvalmiuksia voidaan Pintrichin (1995) mukaan parantaa muun muassa 
seuraavasti:  

• Oppija tulee tietoiseksi omasta toiminnastaan, motivaatiostaan ja 
kognitiostaan. 

• Oppijan  omaksuu myönteisiä motivaatioon liittyviä uskomuksia. 
• Kouluttajat tarjoavat oppijoille malleja itsesäätelystä. 
• Oppijoille annetaan mahdollisuuksia harjoitella erilaisten oppimis-

strategioiden soveltamista. 
• Oppimistehtävät mahdollistavat monipuolisen itsesäätelyn kehittämisen. 

(Ruohotie 1998a, 91.) 
 

Metakompetenssien kehittämisen tukemista ja edistämistä tarkastellessaan 
Ruohotie (2004) viittaa tutkimuskirjallisuudessa (esim. Nijhof & Streumer 2001; 
Rychen & Salganik 2001) esitettyihin suosituksiin. Ammatilliset taidot tulee 
määrittää työkontekstista käsin, koska monet taidot opitaan harjoittelemalla 
aidoissa tilanteissa. Oppimisympäristöt pitää  suunnitella siten, että ne 
muistuttavat mahdollisimman paljon aitoa toimintaympäristöä ja stimuloivat 
työntekoon. Oppiminen aidoissa toimintaympäristöissä edistää 
itsesäätelyvalmiuksien kehittymistä. Kyseiset valmiudet auttavat metatiedon ja 
metakompetenssien tunnistamista. (Ruohotie 2002c, 118−119, 124; 2002d, 
29−30.)  
 
Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön on toimittava hyvin. Kouluttajat ja 
oppijat rakentavat siltoja työn ja oppimisen välille. Työpaikalla oppiminen 
edistää ammattispesifisten ja generaalisten taitojen lisäksi myös 
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metakognitiivisia ja motivationaalisia valmiuksia. Generaaliset työelämä-
valmiudet määritetään työpaikan kontekstista käsin. Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen vahvistaa oppijan uskoa omiin kykyihin, oppimiseen, työpaikan 
muutosten hallitsemiseen ja kykyyn selviytyä epävarmoissa ja vaativissa 
tilanteissa. Itsesäätelyvalmiudet mahdollistavat muutoksessa mukana pysymisen 
ja elinikäisen oppimisen ja edistävät metakompetenssien kehittämistä. (Ruohotie 
2002c, 118−119, 124; 2002d, 29−30, 35−38; 2004a, 32−34.) 

 
Työterveyshuoltoyksiköissä toteutettu ammattitaitoa edistävä, ohjattu harjoittelu 
hyödyttää oppijaa, työelämää ja koulutusta. Se mahdollistaa vuoropuhelun, 
yhteisen suunnittelun ja oppijan omien tavoitteiden toteutumisen. Koulutuksen 
aikana yhteistoiminnallisten taitojen hallinta vahvistuu. Koulutuksen ja 
työelämän välisen yhteistyön tulee olla muuta kuin vain rutiinien hoitamista. 
Siihen tulee sisältyä työprosesseihin tutustumista, yhteistä opetussuunnitelma-
työtä ja opiskelijoiden ohjausta. Työelämän tarpeista lähtevien erilaisten 
kehittämistehtävien ja -projektien  liittäminen koulutuksen tutkimus- ja 
opetustoimintaan, tuo erinomaisia mahdollisuuksia koulutuksen ja työelämän 
sekä oppijan ammatillisen osaamisen kehittämiselle. (Ruohotie 1998a, 29−30, 
48; 2000, 101; Luopajärvi 1999, 37; Hilden, 2002, 41.) Rissanen (2003, 39) 
näkee ammattikorkeakoulun haasteeksi oppijoiden harjoittelun aidoissa 
toimintaympäristöissä. Rautio (2004) esittää, että kontekstiin sidotut, kokeilevat 
ja reflektiiviset työskentelymenetelmät tuottavat työyhteisöön omia ratkaisuja. 
Sama ajatus toimii myös oppijan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. 
Oppijalla vahvistuu halu jakaa ideoita ja asiantuntemusta toisten kanssa. 
 
Harjoittelu on oppilaitoksen, työelämän ja oppijan välistä yhteistyötä. Oppilaitos 
suunnittelee ja koordinoi kokonaisuutta ja on arviointivastuun kantaja. Tähän 
yhteistyöhön myös työelämä sitoutuu. Oppija vastaa henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatimisesta ja huolehtii asiakaslähtöisen, 
yhteistoiminnallisen ja vuorovaikutuksellisen toiminnan toteutumisesta. 
Arviointiin osallistuvat kaikki kolme tahoa. Työssä harjoittelu edellyttää 
ohjausta, joka rohkaisee oppijaa soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja 
erilaisissa tilanteissa. Spesifisissä tilanteissa opitut tiedot ja taidot ovat 
siirrettävissä muihin tilanteisiin. (Ruohotie 2002c, 125; 2002d, 37.) Ohjatun 
harjoittelun aikana hankitut kokemukset ja niiden merkitykset näkyvät oppijan  
toiminnoissa (Lauder 1996, 91−97; Annels 1996, 378−384; Antrobus 1997, 829, 
835; Conway 1998, 75−82). Pohjonen (2002, 14−20) toteaa, että työssä 
harjoittelun osalta ohjaajien määrään ja laatuun on kiinnitettävä huomiota.  

 
Kyetäkseen reflektoimaan omaa toimintaansa oppija tarvitsee ohjausta ja 
palautetta toiminnastaan mahdollisimman monilta eri tahoilta. Palaute helpottaa 
oppimista uusien tavoitteiden asettamista ja lisää motivaatiota. Palautteella on 
myös itsetuntemusta ja itsearviointia lisäävä vaikutus. Itsetuntemus ja -arviointi 
ovat tärkeitä tekijöitä itsesäätelyn kehittymisessä. (Rauste-von Wright & Wright 
1997, 101; Ruohotie 2000, 62−63.) Rissanen (2003, 122) toteaa, että oppijan 
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tulee osallistua dialogiin voidakseen oppia ymmärtämään ammattikäytäntöjä. 
Koulutuksen aikana tulisi kehittää metakognitiivisia taitoja itsearvioinnin tueksi. 
Oppijan arvioidessa oppimistaan koko koulutuksen ajan hän saa samalla 
palautetta tavoitteiden saavuttamisesta, valitsemistaan strategioista ja 
oppimisensa edistymisestä.  
 
Zimmerman (2000) lähestyy itsesäätelyvalmiuksien kehittymistä neljän vaiheen 
avulla. Hän kuvaa oppijan ja ohjaajan välistä toimintaa. Sosiaalista mallia 
observoimalla oppija seuraa ohjaajan suorituksia ja rakentaa siten mentaalisia ja 
verbaalisia malleja. Toinen vaihe, jäljittelyvaihe, mahdollistaa oppijan 
omaksumaan ohjaajan toimintamallin. Itsekontrolloidun vaiheen aikana oppija 
sisäistää mallin ja toimii itsenäisesti mallin mukaisesti. Tämän jälkeen oppija 
osaa mukauttaa toimintansa erilaisissa konteksteissa. Tällöin korostuu 
oppimisympäristöjen merkitys itsesäätelyvalmiuksien kehittämisen 
mahdollistajana. (Ruohotie 2003, 103−104.) 

 
Oikarinen (2003) kuvaa terveydenhoitajan käytännön harjoittelujakson 
arviointimallia ammatillista osaamista edistävien itsesäätelyvalmiuksien 
kehittämisen kautta. Mallin tarkoituksena on ohjata oppijaa oppimistavoitteiden 
määrittelyyn terveydenhoitajan taitoprofiilin mukaisesti ja reflektoimaan omaa 
osaamistaan elämänhallinnan ulottuvuuksien kautta. Oppija kirjaa ammattitaitoa 
edistävälle harjoittelujaksolle tavoitteet, etsii yhdessä ohjaajan kanssa niille 
teoreettiset perusteet ja määrittelee keskeiset käsitteet. Oppija pohtii yhdessä 
ohjaajan kanssa käytännön tilanteiden ja teorian yhteyttä sekä niiden 
henkilökohtaisia merkityksiä. Mallin tavoitteena on oppia itsesäätelyvalmiuksien 
kehittymisen tahdonalaista kontrollia käytännön harjoittelujakson aikana. 
(Oikarinen 2003, 154−155.) Koulutuksen aikana oppijoiden tulee kehittää 
suunnittelu-,  itsetarkkailu- ja itsearviointitaitojaan. Heidän tulee arvioida, 
millaiset oppimisstrategiat ovat hyödyllisimpiä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
(Ruohotie 2000, 102−103.)  

 
Päivi Tynjälä (1999) puhuu itsesäätelytaidoista, jotka ovat metakognitiivisia ja 
reflektiivisiä tietoja ja taitoja. Ne liittyvät toiminnan tietoiseen ja kriittiseen 
tarkasteluun sekä arviointiin. Asioiden tietoinen pohtiminen ja havainnointi 
teorian avulla sekä omakohtainen kokemus edistävät oppimista. Käytännön 
kokemus voi toimia tarttumapintana, johon teoria kiinnittyy. Sen avulla 
teoreettiset asiat saavat subjektiivisen merkityksen. Teoreettinen tieto on 
informaalia, yleispätevää ja eksplisiittistä teoreettisen tiedon ollessa formaalia ja 
implisiittistä. Ammatissa toimiminen edellyttää näitä molempia. (Tynjälä 2003, 
8−20) Oppijan ammatillinen osaaminen rakentuu teoreettisista opinnoista ja 
käytännöllisestä harjoittelusta. Reflektointi yhdistää käytännön kokemusta ja 
teoriaa. (Ruohotie 2000, 140.)   
 
Reflektio jäsentää hoitotyön  tilanteita ja tavoitteita uudelleen, mutta edellyttää 
oppijalta kehittyneitä tiedon käsittelytaitoja (Karttunen 1997, 186; Jarvis 1997, 
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13). Reflektointi edellyttää oman sisäisen toiminnan tiedostamista ja tulkintaa. 
Tällöin tarkastelun kohteena ovat omat intentiot ja motiivit. Kriittisen 
reflektoinnin avulla oppija näkee työn ja oppimiensa tietojen ja taitojen välisiä 
yhteyksiä. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 68−69.) Oppija ymmärtää 
toimintaansa uudella tavalla, joka edistää ammatillisen osaamisen kehittämistä. 
Schönin (1983) mukaan vanhoja ja uusia ajattelu- ja toimintamalleja arvioimalla 
oppija kehittää ja laajentaa perustaa, jonka avulla hän suoriutuu työtehtävistä.  
Reflektiivisyys on kyky  kyseenalaistaa oman toiminnan rutiinit, analysoida ja 
arvioida niitä kriittisesti. Siihen liittyy myös intentionaalinen halu suunnata 
toiminta kohti haluttuja tavoitteita ja päämääriä. (Ruohotie 2000, 158−159.) 
Mezirow  (1995, 29) erottaa reflektiivisyyden, jonka mukaan oppija kyseen-
alaistaa vakiintuneet tavat ja omat ennakko-olettamuksensa. Cranton (1996, 75) 
esittää, että vain kriittinen reflektio mahdollistaa uudistavan oppimisen.  
 
Itsesäätelyvalmiuksien avulla oppija pystyy muokkaamaan opittavan asian 
käyttöönsä soveltuvaksi lisäämällä siihen omat henkilökohtaiset merkityksensä 
ja kokemuksensa (Ruohotie 1998a, 75). Itseään tarkkaileva oppija kerää 
informaatiota, jota hän tarvitsee voidakseen asettaa itselleen realistisia 
tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi oppija suunnittelee ja toteuttaa erilaisia 
strategioita, tekee valintoja ja arvioi tuloksia. Mezirow (1997, 5) kuvaa 
uudistavaa oppimista, jonka tarkoituksena on muuttaa ihmistä, ihmisen 
perusolettamuksia ja käyttäytymistä reflektiivisen ajattelun kautta. 
Reflektoidessaan oppijalla on käytössään erilaisia strategioita, joiden avulla hän 
voi ennustaa ja suunnitella asioita, vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä 
valintoja (Rauste-von Wright & von Wright, 1997, 67−68). Itsesäätelyvalmiudet 
liittävät motivaation ja tavoitteet yhteen. Oppija alkaa ymmärtää ajattelun 
vaikutukset emootioihin, motivaatioon ja suoritukseen. Itsesäätelyvalmiudet 
omaava oppija osaa myös verrata oppimistaan aikaisempiin suorituksiinsa ja 
arvostaa oppimistaan. Lisäksi oppija osaa muokata tiedon sellaiseksi, että se on 
sovellettavissa käytännön tilanteisiin. (Ruohotie 1998a, 75; 1998b, 89−90; 2000, 
102, 170−171.)  

 
Itsesäätelyn tunnistaminen voi kehittyä myös automaation tasolle. Itsesäätely 
perustuu aikaisempiin oppijan toimintaan integroituneisiin tietoihin, taitoihin ja 
uskomuksiin. Niiden hyödyntäminen opetuksen järjestelyssä luo pohjaa 
itsesäätelyvalmiuksien oppimiselle. Reflektion avulla oppija tulee tietoiseksi 
siitä, mitä kokemuksessa tapahtuu, miten siihen tulee suhtautua ja miten siihen 
on reagoitava. Kokemukset saavat merkityksiä, ja  niistä voidaan tehdä toimintaa 
johtavia johtopäätöksiä. Opetus- ja oppimistilanteet tulisi rakentaa siten, että ne 
mahdollistavat ja edellyttävät oppimisprosessin reflektointia ja 
metakognitiivisten taitojen optimaalista hyödyntämistä. (Ruohotie 1998a, 89, 
113; 2000, 101; 2002c, 121.)   
 
Tynjälän (1999, 162) mukaan konstruktivismi ei sinällään ole oppimisteoria vaan 
tietoteoreettinen näkemys siitä, mitä oppiminen on ja miten oppija hankkii tietoa. 
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Oppiminen on oppijan aktiivista tiedon konstruoimista. Konstruktivismi korostaa 
tietoa ja tietämistä oppijan oman aktiivisen toiminnan tuloksena. Olennaista on, 
että oppijassa herää omiksi koetut, opittavaan asiaan liittyvät kysymykset, oma 
kokeiluhalu ja halu ymmärtää ja ratkaista ongelmia. Minän kasvu ja 
itsereflektiiviset valmiudet ovat mahdollisia, mutta ne on opittava. Simonsin 
(1992, 291−313) mukaan konstruktivistinen oppiminen on kumulatiivista, 
päämäärähakuista, reflektoivaa ja diagnosoivaa. Oppija arvioi oppimistaan ja 
tulee tietoiseksi siitä, mitä hän osaa ja mitä ei. Konstruktivistinen 
oppimisnäkemys korostaa itseohjautuvuutta. (Glaserfeld 1995, 14.) Tynjälän 
(1999, 162−163) mukaan konstruktivismi tarkoittaa ihmisen tapaa hankkia tietoa 
ja tulkita asioita rakentaen uutta tietoa aikaisempien  tietojensa, käsitystensä ja 
uskomustensa perustalle. Konstruktivistinen oppiminen on tilanne- ja 
kontekstisidonnaista, jolloin oppija on aktiivinen osallistuja oppimisympäristössä 
(Honebeim, Duffy & Fishman 1992, 87−108).  

 
Mezirowin (1978) teorian mukaan oppiminen on merkityksen antoa. Asioita 
tulkitaan oppimisen  kautta, ja oman kokemuksen kautta rakennetaan uutta 
tulkintaa, jolla voidaan ohjata tulevaa toimintaa (Mezirow 1996, 162). 
Mezirowin teorian merkitysskeemat liittyvät asiaa koskevan merkityksen 
sisältöön ja rakenteeseen. Merkitysperspektiivit liittyvät odotuksiin ja niitä 
ohjaaviin strategioihin ja toimivat siten linssinä, jonka läpi oppija suodattaa ja 
tulkitsee asioita. Merkitysperspektiivin muuttumisen kautta oppija tulee 
tietoiseksi tavasta, jolla hän havaitsee ja ymmärtää maailmaa ja jolla hän 
muokkaa uudelleen olettamuksiaan. Ruohotie (2000, 185−186) viittaa 
Meziroviin (1990), jonka mukaan reflektiossa on kyse ajattelu- ja 
toimintamallien tiedostamisesta. Näin elämän aikana muodostuneiden 
kokemusten ja kriittisen reflektoinnin avulla voidaan aikaansaada uudistavaa 
oppimista ja toimintakäytäntöjen muuttumista. Koulutuksen velvollisuutena on 
edistää oppijan kriittistä reflektiota. (Ruohotie 2000, 185−186.) 

 
Ongelmanratkaisun valmiudet ovat merkityksellisiä oppijan käsitellessä uutta 
tietoa entisen tiedon avulla. Vaikka oppija on vastuussa oppimisestaan, hän 
tarvitsee ohjausta oppimisstrategioiden valinnassa. Oppimisstrategia säätelee 
sitä, mitä ja miten opitaan. Tämä korostaa opittavan asian ymmärtämisen 
merkitystä ja tietojen ja taitojen uudistumista perustellusti. Uuden tiedon 
merkityksen ymmärtäminen ja tarpeellisuuden osoittaminen käytännön elämässä 
ja työtehtävissä edistää oppimista. Reflektointi edellyttää omien ajatusten 
tarkastelua ei vain itsensä kanssa vaan myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
(Rauste-von Wright & von Wright 1997, 121−123.)  
 
Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuva oppiminen edistää 
itsesäätelyvalmiuksien kehittymistä, mikä perustuu ammatillisen osaamisen 
vaatimusten, kompetenssien, tunnistamiseen ja oppijan aikaisempien tietojen ja 
taitojen huomioon ottamiseen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma edistää 
ammatillisen osaamisen jatkuvaa ja motivoitunutta kehittämistä yhdessä ohjaajan 



 
 
 
 

143

kanssa reflektoiden. (Pohjonen 2002, 15−17.) Sen laadinnassa voidaan soveltaa  
itsesäätelyyn perustuvan oppimissyklin mukaista etenemistä. Jokainen oppija 
pohtii, arvioi ja kirjaa henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa oppimissyklin 
mukaisesti ammatillisen osaamisensa kehittymisen. Itseohjautuva oppija sitoutuu 
ja voi vaikuttaa oppimisprosessiinsa. Rissanen (2004, 152) toteaa, että työelämän 
muutokset edellyttävät kykyä toimia itseohjautuvasti. Henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman avulla oppija konstruoi jatkuvasti omaa 
oppimisprosessiaan ja merkitysrakenteitaan ja säätelee oppimiseen liittyviä 
resursseja.  
 
Oppijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma mahdollistaa tavoitteiden 
asettamisen siten, että ne ovat realistisia ja oppijalle merkityksellisiä. 
Suunnitelmassa voidaan ottaa huomioon oppijan aikaisemmat tiedot, taidot ja 
kokemus. Tällöin edellytetään asioiden reflektointia. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi valittujen strategioiden avulla oppija vaikuttaa ja tekee 
haluamiaan valintoja. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekeminen 
edellyttää sitä, että oppija arvioi omia tietojaan ja taitojaan sekä ammatillisen 
osaamisensa tasoa. On myös tärkeää keskittyä siihen, kuinka oppija suunnittelee 
ja kontrolloi toimintaansa. Koulutuksen suunnittelussa opetussuunnitelmat tulisi 
rakentaa siten, että ne mahdollistavat oppijan kokemusmaailman ja aikaisempien 
tietojen ja taitojen huomioon ottamisen. Lisäksi opetussuunnitelmien pitäisi olla 
joustavia ja avoimia jatkuvalle muutokselle. (Rauste-von Wright & von Wright 
1997, 121−123.)   
 
Limon Luquen (2003, 159) mukaan ammattispesifisellä osaamisella ja 
itsesäätelytaidoilla on merkittävä yhteys. Oppijat, joilla on vahva 
ammattispesifinen tietotaito ja vahvat itsesäätelyvalmiudet, kykenevät  
intentionaaliseen käsitteelliseen muutokseen. He kokevat tavoitteet 
haasteellisiksi ja relevanteiksi ja haluavat lisätä kompetenssiaan. Heillä on hyvät 
valmiudet siirtää ammatillista osaamistaan uusille alueille. Tulevan koulutuksen 
suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä tulee ottaa huomioon tiedon 
jatkuva ja nopea uusiutuminen. Ammattispesifisen tietotaidon ja yleisten 
työelämävalmiuksien lisäksi on tarpeen kehittää sellaisia valmiuksia, jotka 
mahdollistavat uuden tiedon nopean hakemisen ja omaksumisen.  
 
Ruohotien (1998b) mukaan itsesäätelyn kehittämistä korostavat 
koulutusohjelmat ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia. Itsesäätelyvalmiuksien 
kehittymistä edistävän koulutuksen tulee perustua konstruktiivisuuteen, 
intentionaalisuuteen, reflektiivisyyteen, yhteistoiminnallisuuteen, siirtovaiku-
tukseen ja kokemuksellisuuteen. Reflektiivisyyteen kannustava oppimisilmapiiri 
rohkaisee opiskelijoita kertomaan omat mielipiteensä ja perustelemaan ne, ja 
samalla uusien skeemojen muodostuminen edistyy. Kouluttajan tehtävänä on 
toimia valmentajana ja fasilitaattorina, toimintojen käynnistäjänä, joka ottaa 
oppijan tarpeet huomioon. Oppijan ohjaaminen taitoa vaativissa tilanteissa 
edistää itsesäätelyvalmiuksien oppimista. (Ruohotie 2002c, 125; 2002d, 37.) 
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Jatkuva uuden tiedon omaksuminen ja soveltaminen mahdollistavat 
organisaatioiden  kyvyn vastata muuttuviin haasteisiin. Tämä edellyttää sitä, että 
jokainen työntekijä ottaa vastuun omasta oppimisesta, tietojen päivittämisestä ja 
ammatillisesta uusiutumisesta. (Ruohotie 1997, 57−59.)  

4.3.3.4 Tutkimustulokset ammatillisen tietotaidon edistämisestä 

 
Edellä tarkastelemani asiat ovat tärkeitä oppijan itsesäätelyvalmiuksien 
kehittämisessä. Niiden ottaminen huomioon terveydenhoitajan koulutuksen 
kehittämiseksi on tärkeää. Haastatellessani työterveyshuollon asiantuntijoita ja 
terveydenhoitajia en kysynyt heiltä, miten terveydenhoitajien koulutuksessa 
voidaan kehittää työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista. Löysin 
kuitenkin menetelmää kuvaavia ilmaisuja, joista muodostin pääluokan 
ammatillisen tietotaidon edistäminen. Tarkastelen seuraavaksi tätä pääluokkaa ja 
siihen liittämiäni alaluokkia haastateltavien kertomien ilmaisujen ja oman 
ymmärrykseni kautta. 
 
Haastateltavat korostivat työterveyshuoltoyksiköissä toteutuvan ammattitaitoa 
edistävän ohjatun harjoittelun tärkeyttä. Työterveyshuollon terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittäminen edellyttää tiedon harjoittelemista taidoksi.  
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavat tiedot ja taidot 
integroituvat harjoittelujakson aikana tietotaidoksi. Oppijalla on mahdollisuus 
olla mukana todellisissa työelämän tilanteissa ja harjoitella yhteistyötä 
työelämän ja työntekijöiden kanssa. Haasteltavat pitivät harjoittelun kuulumista 
terveydenhoitajan opintoihin välttämättömänä. Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi on tärkeää ottaa huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja taidot, 
joihin perustuen voidaan  laatia  henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kuvio 
20 tuo esiin tähän pääluokkaan liittämäni alaluokat. 

 
                                                                   

    
  
 
 
  
 
 
 
  
   

 
Kuvio 20. Ammatillisen tietotaidon edistäminen.  
  

Ammattitaitoa edistävä 
harjoitteleminen (30)  

Teorian ja harjoittelun integroituminen 
(8) 

Henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatiminen (8) 

 
Ammatillisen 
tietotaidon  
edistäminen 
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Haastateltavien mielestä oppija tarvitsee työterveyshuollon vaatiman 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi ohjattua harjoittelua 
työterveyshuoltoyksiköissä sekä perustutkintoon johtavassa koulutuksessa että 
erikoistumisopintojen aikana. Työterveyshoitajat ja asiantuntijat pitivät tärkeänä, 
että kouluttajat ja työelämän ohjaajat ovat päteviä ja sitoutuneita ohjaukseen. 
Harjoittelujakson pituus herätti myös ajatuksia. Muutama työterveyshoitaja piti 
kahden kolmen viikon mittaista ohjattua harjoittelua perustutkinnon aikana 
riittävänä. Toiset arvioivat kolmen neljän viikon mittaisen ohjatun harjoittelun 
olevan tarpeellinen.  Erikoistumisopintojen osalta terveydenhoitajat kertoivat, 
että ohjattua harjoittelua olisi oltava kaksi kuukautta. Asiantuntijat eivät 
nostaneet esiin ohjatun harjoittelun pituutta, mutta kaikki korostivat sen 
tarpeellisuutta. Haastateltavat kritisoivat ammattikorkeakoulujen erilaisia tapoja 
toteuttaa työterveyshuoltoon liittyvää koulutusta. Asiaa konkretisoitiin 
kertomalla, että ohjattu harjoittelu puuttui joidenkin ammattikorkeakoulujen 
opetussuunnitelmista. Tämän uskottiin heikentävän koulutuksen laatua ja 
ammatillisen osaamisen kehittämistä. Haastatteluissa tuli esiin käsitys siitä, että 
työterveyshuoltoon liittyviä asioita pitäisi harjoitella yhtä paljon kuin muita 
terveydenhoitotyön alueita. Valitsin seuraavat haastateltavien ilmaisut 
kuvaamaan edellä mainittuja asioita: 

 
 
”…täytyy turvata, että opiskelijalla on ohjattu harjoittelu, ohjaajana 
semmoinen, joka kykenee ohjaamaan ja haluaa ohjata, ja 
ammattikorkeakoulun tehtävänä on varmistaa se. Mutta sen lisäksi tulee 
tehdä yhteistyötä käytännön kentän kanssa, että kenttä tietää, mitä 
opiskelijalta voi edellyttää ja mitä hän voi tehdä ja mitä tulee harjoitella.” 
(A1.) 
 
”Harjoittelua pitää ehdottomasti olla perustutkinnossa, ehkä kolme tai neljä 
viikkoa ja erikoistumisopinnoissa ehdottomat, elikkä ei terveydenhoitajan 
peruskoulutus riitä tuohon työhön. Kyllä työterveyshuolto on semmonen ala, 
että se vaatii ehdottomasti erikoistumista.” (T1.) 
 
”Kyllä nyt vähintään joku kaksi kolme viikkoa mun mielestä. No viikossahan 
ei nyt saa yhtään mitään käsitystä, ja sitten erikoistumisopintojen aikana  se 
on erittäin tarpeellista…kahdessa neljän viikon jaksossa, että se on hyvä.” 
(TH2.)  
 
” Jos muita neuvolasektoreita on kolme viikkoa, niin tätäkin on oltava” 
(TH3). 

 
 

Haastateltavien mielestä työterveyshuolto on oma terveydenhoitotyön sektori, 
joka edellyttää työterveyshuollon ammattispesifistä tietotaitoa. Koska 
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terveydenhoitajatutkinnon jälkeen on mahdollista työskennellä 
työterveyshuollossa kahden vuoden ajan ilman varsinaista työterveyshuollollista 
koulutusta, perustutkinnon aikana opiskeltavia asioita on mietittävä tarkkaan 
sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Muutamat haastateltavat toivat esiin huolen 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen erilaisista toteutuksista eri 
ammattikorkeakouluissa. Esimerkkinä kuvattiin koulutuksen pituutta. 
Haastateltavien mielestä vuoden mittaiset opinnot voivat taata ammatillisen 
osaamisen kehittämisen käynnistymisen. Muutama työterveyshoitaja kuvasi 
sairaanhoitajaopiskelijoiden kielteistä suhtautumista työterveyshuollon 
opiskeluun. Haastateltavien mielestä myös sairaanhoitajien peruskoulutuksessa 
tulee olla työterveyshuoltoon liittyvää opiskelua. Erään haastateltavan mukaan 
terveydenhoitaja-oppijoiden olisi hyvä osallistua muuhunkin työelämään, jotta 
työterveyshuollollisia asioita opiskeleva saisi kokemusta erilaisten töiden 
tekemisestä. Haastatteluissa nousi esiin työelämän, oppijan ja ammattikorkea-
koulun yhteistyön merkitys.  Seuraavat asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien 
ilmaisut kuvaavat heidän käsityksiään: 

 
 
”Mietin sitä, että jos toimitaan lain mukaan, niin se on kaksi vuotta, kun sä 
ehdit pyöriä siellä ja tehdä tuhoja, tai niin kun et, miten paljon sitä tietoa 
kohdennetaan sinne perustutkintoon” (A3). 
 
”Ammattikorkeakoulujen ohjelmissa ei ole mitään koordinaatiota, ja sehän 
on törkeää. Kuulostaa koko ammattikorkeakoulun opinnot tämän perusteella 
pelkältä silmänlumelta.” (A2.)  
 
”…vähän kyllä sitä mieltä, että 20 opintoviikkoa ei riitä ammatillisiin 
valmiuksiin. Kyllä semmonen 40 opintoviikkoa on riittävä, siihen mahtuu 
riittävän paljon.” (TH2.) 
 
”Nämä sairaanhoitajat purnas kyllä, että ei heidän tartte tietää tuosta mitää 
vaikka kyllä se on musta niillekin ihan tarpeen” (TH5). 
 
”No, harjootella pitää. Kaikkein parasta se on, että menisi jonnekin, missä 
tehdään oikeata työtä, oppisi ymmärtämään julkisen tai yksityisen sektorin 
työelämää.” (A2.) 

 
 

Asiantuntijoiden ja työterveyshoitajien mielestä ammattitaitoa edistävä 
harjoittelu työterveyshuoltoyksiköissä mahdollistaa teorian integroitumisen 
käytännön taidoksi. Haastateltavien mielestä teorian ja käytännön yhdistymisen 
tulee perustua tutkittuun, näyttöön perustuvaan tietoon. Oppijat harjoittelevat 
teoriatiedon soveltamista käytännön taidoksi. Laboraatioharjoittelu ennen 
työterveyshuoltoyksiköissä toteutettavaa ohjattua harjoittelua edistäisi 
teoreettisen tiedon integroitumista. Työterveyshoitajat kertoivat tutkimusten ja 
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toimenpiteiden harjoittelun olevan tarpeellista ennen työterveyshuoltoyksikön 
harjoittelujaksoa. Ammatillista kasvua edistäväksi tekijäksi nähtiin 
kollegiaalisuuden merkityksen ymmärtäminen ja konkretisoituminen 
harjoittelujakson aikana. Tähän liitettiin myös työelämäyhteyksien tärkeyden 
ymmärtäminen. Työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee 
yhteistyövalmiuksia. Näitä asioita valitsin kuvaamaan seuraavat ilmaisut: 

 
 
”…harjoittelun aikana opittava ydinasiat taidoksi. Olisi sillä tavalla niin kuin 
käytäntötietoa, ja haettais aina sitä näyttöä taakse.” (A3.) 

 
”…on hyvä käydä ihan entiseen malliin näissä harjoitusluokissa läpi, niin 
kuin me ollaan käyty aikoinaan, kun ollaan valmistuttu, ettei kylmiltään sinne 
työelämään. On tietty pohja, perustieto, jota sitten täydennetään ja lisätään 
käytännön harjoittelussa.” (A1.) 

 
”Kollegiaalisuus on hirveän tärkeätä ja ammattikorkeakoulun ja kentän 
välillä tehtävä yhteistyö…” (A1.) 
 

 
Haastatteluissa tuli esiin, että opintojen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon 
oppijan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemus työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvästä ammatillisesta osaamisesta. Erääksi 
keinoksi esitettiin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Tämä 
mahdollistaisi aikaisempien tietojen ja taitojen tunnistamisen ja syventämisen.  
Haastateltavat kertoivat, että samojen asioiden opiskeleminen  moneen kertaan 
on turhauttavaa. Koulutus pitäisi suunnitella ja toteuttaa siten, että 
terveydenhoitajan tutkinnon aikana opiskeltuja tietoja ja taitoja voi  syventää 
erikoistumisopintojen aikana. Koska oppijat ovat erilaisia ja oppivat erilaisten 
menetelmien avulla, kouluttajien on käytettävä monenlaisia menetelmiä ja 
hyväksyttävä erilaiset tavat oppia. Eräs asiantuntija oli huolissaan siitä, että 
opiskelu on muuttunut liiaksi itsenäisiksi suorituksiksi, koska kontaktiopetusta 
on jatkuvasti vähennetty. Haastateltavat korostivat kohtuullisten saavutettavissa 
olevien  tavoitteiden asettamista. Seuraavat ilmaisut kuvaavat näitä asioita: 

  
  

”…tuota harjoittelua ainakin erikoistumisopinnoissa pitää pikkusen miettiä sitä 
mukaa, mitä se tausta on” (TH3). 

 
”Terveydenhoitajan perustutkinnossa pitää kaikki nämä taidot osata ja hallita ja 
tietää, ja sitten siinä erikoistumisessa pitää saada syventyä vain tähän 
työterveyshuoltoon, ettei tarvi siellä opetella tai harjoittelujaksolla pistämistä ja 
muuta” (TH3). 
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”…sellainen avoin yhteistyö ja erilaisuuden hyväksyminen, ettei kaikkien tartte 
tehdä samalla lailla, mutta tulokset voi olla hyviä” (TH1). 

 
”…omaehtoista opiskelua täytyy olla, sitä vastuunottoa tiedon etsimisestä ja 
hankinnasta, mutta kun tuntuu, että me ollaan nyt menty niin pitkälle siinä, että 
on jo se vaara, että täytyy ottaa vähän takaisinpäin, että opettaja on 
henkilökohtaisesti antamassa sitä opetusta” (A3). 

 
”…jos ajattelee, että tässä laaja-alaisesti erilaisia asioita, niin pysyttäis 
kuitenkin kohtuudessa niiden tavoitteiden kanssa” (A3). 

 
 

Ammattitaitoa edistävän, ohjatun harjoittelun toteutuminen mahdollistaa osaltaan 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämisen. Harjoittelun avulla teoreettiset tiedot kohtaavat käytännön ja 
muuttuvat taidoiksi. Ammattikorkeakoulun odotetaan mahdollistavan työterveys-
huollon laaja-alaisten tietotaitojen oppimisen. Kokemukseni mukaan ohjaajan ja 
kouluttajan sitoutuminen oppijan ohjaukseen on tärkeää. Ohjaukseen tulee 
käyttää riittävästi aikaa ja resursseja. Jokainen oppija on erilainen ja oppii omalla 
tavallaan. Dialogisuuteen perustuvan keskustelun avulla on mahdollista löytää ne 
menetelmät, jotka sopivat parhaiten kullekin oppijalle.   
 
Oppijan oppiminen on aina sidoksissa siihen ympäristöön, jossa oppiminen 
tapahtuu. Oppija säätelee toimintaansa, johon ympäristö vaikuttaa. 
Oppimisympäristö edistää työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon, 
terveydenhoitotyön yleisten työelämävalmiuksien ja itsesäätelyvalmiuksien 
kehittymistä. Harjoittelu työterveyshuollon yksiköissä mahdollistaa uuden 
osaamisen kehittämisen ja kollektiivisen osaamisen. Työelämän ja koulutuksen 
välinen yhteistyö on tärkeää. Koulutus pitää suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä 
työelämän kanssa.  
 
Työterveyshuollon erikoistumisopintojen lehtorina toimiessani olen laatinut 
yhdessä opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. Yhteinen 
keskustelu on mahdollistanut heidän aikaisempien kokemusten, tietojen ja 
taitojen esille tulemisen. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma motivoi oppijaa 
ja antaa hänelle mahdollisuuden opiskella juuri niitä asioita, joita hän ei vielä 
osaa tai joihin hän haluaa lisää osaamista. Henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma edellyttää oppijan reflektointia. Koulutusta koskevissa 
palautteissa oppijat ovat kokeneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman  
edistävän ammatillisen osaamisen kehittämistä. Pidän tarpeellisena  sellaisen 
opiskelusuunnitelman kehittämistä, johon kuuluu sekä sisällöllinen että 
menetelmällinen tarkastelu. 
 
Lyhyet ja pirstaleiset harjoittelujaksot eivät anna oppijalle todenmukaista kuvaa 
työterveyshuollossa toteutettavasta laaja-alaisesta terveydenhoitotyöstä. Lyhyt 
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harjoittelujakso kuluu työterveyshuoltoyksikköön tutustumiseen. Tällöin 
varsinaiseen tavoitteeseen, työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, 
tähtäävä oppiminen ei ehdi kunnolla käynnistyä. Erilaisten toimenpiteiden ja 
tutkimusten harjoitteleminen laboraatiotunneilla rohkaisee oppijaa osallistumaan 
työhön heti harjoittelujakson alusta. Muutamat sairaanhoitajaoppijat ovat 
kertoneet, että työterveyshuoltoon liittyvä teoreettinen opiskelu ja harjoittelu 
työterveyshuoltoyksiköissä on tarpeetonta, koska sairaanhoitajat eivät voi 
työterveyshuoltolain ja asetuksen mukaan työskennellä työterveyshuollossa. 
Sairaanhoitajat hoitavat kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa työikäisiä, joiden 
sairaudet ja oireet voivat olla työperäisiä. Oppiakseen ymmärtämään työn, 
työympäristön ja terveyden vaikutukset toisiinsa sairaanhoitajien ja 
terveydenhoitajien tutkintoon pitää sisältyä perustiedot ja taidot 
työterveyshuollosta.  
 
Opintojen suunnitteleminen ja toteutuminen jatkumona edellyttävät jatkuvaa 
tavoitteiden tarkastelua. Terveydenhoitajatutkinnon aikana asetetut tavoitteet ja 
niiden arviointi ovat työterveyshuoltoon liittyvän ammatillisen osaamisen 
perusta. Tämän edellytyksenä on oppijan, kouluttajan ja käytännön ohjaajan 
yhteinen dialogi. Kokemukseni ja saamani palautteen mukaan oppijat ja 
käytännön ohjaajat pitävät ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmiin kirjattuja 
tavoitteita vaikeasti ymmärrettävinä ja usein mahdottomina saavuttaa. Mikäli 
näin on, on tarpeen miettiä niiden merkitystä ammatillisen osaamisen 
kehittämisen edistäjänä. Täytyy oppia luottamaan oppijoiden itsearviointiin ja 
reflektointiin. Oppijat voivat itse miettiä ja valita, miten ja missä heillä on 
parhaat mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamistaan.  
 
Oppijoilla on opintojen aikana mahdollisuus saada kokemuksia 
työelämäyhteistyöstä ja harjoitella yhteistyötaitoja. Ammattikorkeakoulun  
tehtävänä on myös alueellinen vaikuttavuus. Tähän haasteeseen vastaaminen 
toteutuu muun muassa yhteisten työelämälähtöisten opinnäytetöiden sekä 
kehittämis- ja projektitehtävien avulla. Kehittämisyhteistyö on mahdollistanut 
oppijan osallistumisen kiinteämmin työterveyshuoltoyksikköjen ja 
asiakasyritysten toimintaan. Tämä on edistänyt kollegiaalisuuden tunteen 
kehittymistä  ja motivoinut osaltaan oppijaa oppimaan. Onnistunut 
työelämäyhteistyö näkyy  myös valmistuvien terveydenhoitajien työllistymisenä.  
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4.4 Ammatillisen kasvun ja kehittymisen merkitys 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämisessä 

 
Ammatillinen kasvu ja kehittyminen tarkoittavat erilaisia laadullisia ja 
määrällisiä muutoksia (Beairsto 1996, 91−113). Kasvu tarkoittaa jonkin koon, 
määrän tai asteen lisääntymistä kehityksen kuvatessa siirtymistä uusille 
toiminnan alueille. Kehittäminen tuo mukaan näkemyksen oppijan ja kouluttajan 
yhteisestä päämäärästä oppijan ammatillisen osaamisen kasvuksi ja 
kehittymiseksi. Ora-Hyytiäisen (2004) mukaan ammatillinen kasvu ja kehitys 
kohdistuvat ammattiin, työtehtäviin, työprosesseihin ja kulttuuriin sisältäen 
ammatin arvot ja toimintatavat. Terveydenhoitaja oppii koulutuksen aikana  
työterveyshuollon ammattispesifistä tietotaitoa, terveydenhoitotyön yleisiä 
työelämävalmiuksia, kuten ammatin eettiset periaatteet, ja arvioi toimintaansa 
niiden pohjalta. Oppija tarkastelee omia tunteitaan, arvojaan ja toimintatapojaan 
jatkuvasti reflektoiden saavuttaakseen persoonallisuutensa eheän kehittymisen ja 
kasvun. Lisäksi oppijan itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen on tärkeää. 
 
Mentkowski kumppaneineen (2000) kuvaa ammatillisen kasvun mallin, jossa 
integroituvat oppiminen, kehittyminen ja suoritus. Mallissa tarkastellaan oppijan 
kasvua ohjaavia rakenteita ja oppimisen sidonnaisuutta konteksteihin, jotka 
vaikuttavat tehtävien suorittamiseen.  Kasvua ohjaavat henkiset rakenteet 
liittyvät ajatteluun, tunteisiin ja eettisiin valintoihin.  Mallissa tarkastellaan myös 
oppijan suhtautumista oppimiseen. Yhtäältä oppija voi tavoitella ulkoista 
fokusta, työelämän kompetenssiin vastaamista. Toisaalta oppijan tavoitteena voi 
olla sisäinen fokus, jolloin oppija kiinnittää huomiota itsen sisäiseen maailmaan, 
persoonallisuutensa kehitykseen ja itsereflektioon. (Ruohotie 2004b, 31−32.)  
 
Riippuen siitä, painotetaanko sisäistä vai ulkoista fokusta, on mahdollista erottaa 
neljä ammatillisen kasvun aluetta. Nämä alueet ovat ajattelu, suoritus, 
itsereflektio ja persoonallisuuden kehittyminen. Ammatillisen kasvun alueet 
integroituvat transformatiivisiin oppimissykleihin, joita kuvio 21 havainnollistaa. 
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Ajattelu                Suoritus 
(abstraktinen, syvällinen,                  (tehokkuus) 
oivaltava) 

 
 
 
 
                  Metakognitiivinen suoritus 
     
 
 
 
 
                   Identiteetti oppijana/ 
                    ammatti-ihmisenä 
 
 
 

Persoonallisuuden 
kehittyminen   Itsereflektio 
(integratiivinen,   (tarkkaileva, oivaltava, 
eettinen)   adaptiivinen) 

 
 

Kuvio 21. Ammatillisen kasvun eri alueita integroivat transformatiiviset 
oppimissyklit (Mentkowski & Associates 2000, 192). 
 
Ruohotie (2004b, 32−33) on tarkastellut ammatillisen kasvun alueita. Hänen 
mukaansa ajattelu on sidoksissa deklaratiivisiin tietorakenteisiin, formaaliseen, 
abstraktiseen ja systemaattiseen päättelyyn sekä kognition rakenteisiin. Suoritus 
näkyy oppijan ja ympäristön vuorovaikutuksena, jolloin tiedot, taidot ja emootiot 
yhdistyvät. Itsereflektio on oman toiminnan arviointia, johon vaikuttavat 
aiemmat kokemukset  ja senhetkinen tilanne. Itsereflektoimalla oppija  muuttaa 
käsityksiään asioista, jotka saavat uusia merkityksiä. Neljäs ammatillisen kasvun 
alue, persoonallisuuden kehittyminen, keskittyy persoonalliseen integriteettiin, 
eheyteen ja elämän tarkoitukseen. Tällöin tärkeitä asioita ovat sisäisen eheyden 
kasvu ja eettinen vastuu. Koulutuksen tulee pyrkiä edistämään oppijan 
itsenäistymistä ja itseohjautuvuuden kasvua unohtamatta, että oppija on aina 
sidoksissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. 

 
Transformatiiviset oppimissyklit (kuvio 22) liittyvät ammatilliseen kasvuun ja 
edistävät oppijan yksilöllistä kasvua ja mahdollistavat kehittymisen aktiiviseksi 
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oppijaksi. Niissä on kyse metakognitiivisten strategioiden soveltamisesta, oman 
suorituksen arvioimisesta ja perehtymisestä erilaisiin näkökulmiin ja 
aktiviteetteihin. (Mentowski & Associates 2000, 193; Ruohotie 2003, 72.) 
Transformatiivinen oppimissykli käynnistyy oppijan ajattelun ja suorituksen 
yhdistyessä. Ensimmäisen syklin, metakognitiivisten strategioiden soveltamisen, 
tarkoituksena on saada oppija tunnistamaan, mitä hän tietää ja kuinka hän osaa 
soveltaa osaamistaan. Oppimissykli lähtee liikkeelle mallin tunnistamisesta. 
(Ruohotie 2004b, 33−34.) 
 
Oppijat odottavat käytäntöön soveltuvia reseptejä. Keskeistä on, että oppijan 
suoritukseen liittyvä ajattelu ja kriittinen tietorakenteiden reflektointi suhteessa 
omaan toimintaan käynnistyvät. Oppijan ajattelu syvenee ja laajenee hänen 
pohtiessaan kriittisesti erilaisten toimintamallien merkityksiä. Koulutuksen 
edetessä oppija kehittyy metakognitiivisten strategioiden soveltamisessa. Myös 
kouluttajalla on tässä keskeinen merkitys. Oppijan tulee voida kokeilla 
oppimiaan asioita käytännössä. (Ruohotie 2003, 73−74, 2004b, 35.) 
Työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämiseksi ja 
ammatillisen kasvun mahdollistamiseksi koulutuksen tulee mahdollistaa 
erilaisten tietojen ja taitojen reflektointi, soveltaminen ja harjoitteleminen 
erilaisissa konteksteissa.   
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A: Metakognitiivisten strategioiden 
     soveltaminen 
    suoriutumisen edellyttämät 

     metakognitiiviset strategiat 

 
Tiedon  mallin/ Mallin 

konstruointi   tunnistaminen  

              
     

Kehysten            Ajattelu suorituksen                B: Oman suorituksen 
ajatteleminen           aikana  arviointi 
                          Roolisuorituksen           

    tarkkailu 
                     
   

          Mielikuva        Itsearviointi

  roolisuorituksesta   

  

 
C: Perehtyminen erilaisiin 
näkökulmiin ja aktiviteetteihin               Reflektiivinen 

                   oppiminen 

              Eri näkökulmien 

                  arvostaminen 

 

Todellisuuden    Oppimisen laajuus  

uudelleen 

konstruointi 

 
  
    Itsenäinen    Perehtyminen erilaisiin lähestymis- 

    oppiminen    tapoihin, näkökulmiin ja aktiviteetteihin 

 

 

Kuvio 22. Transformatiiviset oppimissyklit (Mentkowski & Associates 2000, 
193). 

 
 

Oman suorituksen arviointiin perustuva transformatiivinen oppimissykli auttaa 
oppijaa näkemään, mitä hän osaa tehdä eri ympäristöissä ja kuinka hän voi 
parantaa suoritustaan.  Tällöin ammatillisen kasvun alueista suoritus ja 
itsereflektio integroituvat. Suoritus tarkoittaa sekä pedagogisessa kontekstissa 
että työelämässä tapahtuvaa toimintaa. Oppimissykli perustuu oman suorituksen 
tarkkailuun, itsearviointiin, reflektiiviseen oppimiseen ja mielikuvaan 
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roolisuorituksesta. Oppijalle on tärkeää tunnistaa oma ammatillisen osaamisen 
tasonsa, jolloin hän saa varmuutta toimintaansa ja uskoa itseensä oppijana. 
(Ruohotie 2003, 74; 2004b, 35.) Ruohotie (2004b, 35) esittää, että oppija ottaa 
oppimisen omiin käsiinsä. Tämä mahdollistaa myös jatkuvan ammatillisen 
osaamisen kehittämisen ja antaa rohkeutta kohdata uusia haasteita ja vaikeuksia.  
 
Koulutuksen aikana kouluttaja rohkaisee oppijoita itsearvioimaan jatkuvasti 
suorituksiaan. Tarkkailemalla, arvioimalla ja saamalla palautetta toiminnastaan 
oppija löytää vahvuutensa ja tunnistaa kehittämisen tarpeensa, jolla on vaikutusta 
myös itsetunnon rakentumiseen. Erilaisten asioiden ja mallien esille tuominen 
mahdollistaa oppijan uusien tavoitteiden asettamisen ja sopivien  strategioiden 
löytämisen niiden saavuttamiseksi. Työterveyshuollossa työskentelevällä 
terveydenhoitajalla tulee olla luottamus omaan suoritukseen, usko itseen ja omiin 
kykyihin. Lisäksi hänen on osattava reflektoida ja kehittää ammatillista 
osaamistaan. Oppijan toimintaa leimaavien arvojen ja eettisten periaatteiden 
tunnistaminen ja reflektoiminen muiden hoitotyöntekijöiden toimintaan edistävät 
osaltaan terveydenhoitajan persoonallisuuden kehittymistä. 
 
Kolmas transformatiivinen sykli, perehtyminen erilaisiin näkökulmiin ja 
aktiviteettihin osoittaa sen, kuka oppija on ja millaiseksi hänen pitäisi tulla. 
Oppija tarkastelee opittavaa asiaa laajasti erilaisten vaihtoehtojen kautta. Laaja-
alainen tarkastelu ja erilaisten näkökulmien arvostaminen mahdollistavat 
todellisuuden uudelleen konstruoimisen. Erilaisiin vaihtoehtoihin perehtyminen 
edistää oppijan itseohjautuvuutta. Pohtiessaan syvällisesti henkilökohtaisia 
uskomuksiaan, arvojaan ja identiteettiään oppija tunnistaa oman olemassaolonsa 
maailmassa. Muiden kanssa vaihdetuilla ajatuksilla ja mielipiteillä on merkitystä 
myös oppijan omalle oppimiselle. Turvallisen ja rohkaisevan oppimisympäristön 
järjestäminen on tärkeää oppijan henkilökohtaiselle kasvulle. (Ruohotie 2003, 
76, 2004b, 35−36.) Ruohotie (2004b, 36) viittaa tutkimusten osoittaneen, että 
monipuolisten näkökulmien tarkastelu näkyy oppijoiden älyllisenä ja eettisenä 
kasvuna. Tämä edistää oppijoiden elinikäisen oppimisen halua. 
 
Tarkastellessaan erilaisia näkökulmia oppija asettaa itselleen uusia tavoitteita ja 
kehittää ammatillista osaamistaan. Itsenäinen, aktiivinen ja vastuullinen toiminta 
mahdollistaa sen, että hän tulee tietoisemmaksi omasta toiminnastaan. 
Tarkastellessaan ja pohtiessaan asioita eri näkökulmista tutkitun, näyttöön 
perustuvan tiedon avulla oppija rakentaa uutta tietotaitoa. Koulutuksessa tulee 
ottaa huomioon oppijan ammattispesifisen tietotaidon oppimisen lisäksi myös se, 
että hän löytää sopivat oppimisstrategiat tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa kouluttajien tulee paneutua 
koulutuksen sisältöteemojen esittelyyn siten, että oppija tunnistaa sen hetkisen 
tietotaitonsa ja kykenee asettamaan itselleen tavoitteita, jotka laajentavat ja 
syventävät hänen ammatillista osaamistaan. Tämä on tärkeää myös siksi, että  
oppijoilla on erilaiset teoreettiset ja käytännölliset lähtötasot.   
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Polo (2004, 62−63) viittaa Ruohotien esittämään ammatillista kehittymistä 
kuvaavaan kehämalliin, jossa yksilön itseohjattu, uudistava oppiminen ja 
kriittinen reflektio sekä niiden välinen vuorovaikutus ja yksilön suhde 
ympäristöön aikaansaavat ammatillista kasvua. Itseohjattu oppiminen korostaa 
yksilön omia valmiuksia säädellä oppimista, jolla hän saavuttaisi tavoitteensa 
havainnoimalla ja arvioimalla toimintaansa. Rissasen (2003, 148) mukaan  
uudistavan  oppimisen kautta oppija arvioi omia ajatus- ja toimintamalleja 
reflektiivisen ajattelun kautta. Tällöin yksilö näkee itsensä ja maailman uudella 
muuttuneella tavalla. Kriittinen itsereflektio edellyttää oppijan kriittistä 
arviointia, kun hän asettaa tavoitteita ja pohtii niiden saavuttamisen merkitystä 
ammatillisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Mezirowin (1997) ja 
Crantonin (1996) mukaan uudistava oppiminen on yhteydessä kriittiseen 
reflektioon ja itseohjautuvuuteen. 

 
Ammatillisen kasvun eri alueita integroivia transformatiivisiä oppimissyklejä 
voidaan tarkastella myös integratiivisen kasvumallin kautta. Kuvio 23 esittää 
integratiivista kasvumallia, johon kuuluvat ajattelu, suoritus, itsereflektio ja 
persoonallisuuden kehittyminen sekä transformatiiviset syklit. 
Transformatiivisten syklien kautta oppija vahvistaa ja uudistaa kompetenssiaan 
sekä soveltaa tietotaitoaan erilaisissa tilanteissa. Itsereflektion avulla asiat saavat 
uudenlaisia merkityksiä, muuttuvat ja rakentuvat uudelleen. Affektiiviset, 
kognitiiviset ja konatiiviset rakenteet kehittyvät ja mahdollistavat kompetenssin 
vahvistumisen ja uudistumisen. (Mentkowski & Associates 2000, 207−208.) 
Työterveyshuollon terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämistä voi 
edistää suunnittelemalla koulutuksen eteneminen integratiivista kasvumallia 
hyödyntäen. Jatkuvien transformatiivisten syklien eteneminen terveydenhoitajan 
perustutkinnon, työterveyshuollon erikoistumisopintojen ja 
täydennyskoulutuksen aikana mahdollistavat ammatillisen osaamisen 
kehittämisen  jatkumona.    
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Kuvio 23. Integratiivinen kasvumalli  (Ruohotie 2003, 79). 
 

 
Terveydenhoitajan koulutuksessa tulee ottaa huomioon yleiset ja spesifiset 
kompetenssit. Työterveyshuollon terveydenhoitajan ammatillista osaamista pitää 
kehittää siten, että hän osaa toimia todellisissa, spesifistä tietotaitoa 
edellyttävissä hoitotyön tilanteissa ja että hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot, 
eheä minäkuva ja luottamus itseen. Lisäksi terveydenhoitaja tarvitsee kykyä 
kriittiseen ajatteluun ja valmiuksia toimia ongelmallisissa tilanteissa. 
Työterveyshuollossa tarvittava ammatillinen osaaminen muodostuu kapea-
alaisesta työterveyshuollon ammattispesifisestä tietotaidosta ja 
terveydenhoitotyön laaja-alaisesta tietotaidosta.  
  
Terveydenhoitajatutkinnon jälkeen suoritettavien työterveyshuollon erikois-
tumisopintojen tarkoituksena on laajentaa ja syventää erityisesti 
työterveyshuollon ammattispesifistä tietotaitoa. Koulutuksen aikana tulee edistää 
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deklaratiivisen ja proseduraalisen tiedon integroitumista ja oppijan kykyä 
soveltaa tietotaitoaan erilaisissa tilanteissa. Kouluttajan tulee järjestää 
oppimistilanteita, jotka mahdollistavat ammatillisen osaamisen siirtovaikutuksen. 
Työterveyshuollon erikoistumisopintojen aikana oppijan ammatillisen osaamisen 
kehittäminen etenee kohti ekspertiisiä. Tämän saavuttamisen lähtökohtana on 
työterveyshuollon ammattispesifinen tietotaito, soveltamistaito, metataito ja 
metakognitiiviset taidot. Työelämän muutokset edellyttävät työterveyshuollossa 
työskentelevältä terveydenhoitajalta myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, jonka 
avulla hän päivittää ammattispesifistä tietotaitoaan. Itsesäätelyvalmiuksien 
kehittäminen on yksi keino ammatillisen osaamisen elinikäiseen kehittämiseen. 
Tämä mahdollistaisi metakompetenssien kehittämisen. Tällöin terveydenhoitajan 
ammatillinen osaaminen laajenee ja syvenee kohti työterveyshuollon 
ekspertiisiä.  Ruohotien (2003, 65) laatima kuvio havainnollistaa asiaa. (Kuvio 
24.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Kuvio 24. Ammatillisen osaamisen kehittäminen kohti ekspertiisiä (Ruohotie 
2003, 65). 
 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittäminen on alkanut terveydenhoitajatutkinnon aikana, jolloin tavoitteena on  
ollut työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon ja terveydenhoitotyön 
yleisten työelämävalmiuksien oppiminen ja soveltaminen. 
Terveydenhoitajatutkinnon aikana on käynnistynyt myös oppijan 
itsesäätelyvalmiuksien ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen. 
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Terveydenhoitajatutkinnon jälkeen suoritetut työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot ja jatkuva täydennyskoulutus mahdollistavat oppijan 
ammatillisen osaamisen laajentumisen ja syvenemisen.   
 
Itsesäätelyvalmiuksilla ja työterveyshuollon ammattispesifisellä tietotaidolla on 
yhteys: mitä vahvempi ammattispesifinen osaaminen oppijalla on, sitä paremmat 
mahdollisuudet hänellä on hyödyntää itsesäätelyvalmiuksiaan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi. Toisaalta vahvat itsesäätelyvalmiudet mahdollistavat 
käsitteellisen muutoksen. (Ruohotie 2003, 68−69.) Intentionaalinen käsitteellinen 
oppiminen on Pintrichin ja Sinatran (2003) mukaan tavoitesuuntautunutta 
toimintaa. Intentionaalinen käsitteellinen muutos vaatii metakognitiivista tai 
metakäsitteellistä ymmärrystä ja oppijan tietoista halua muuttaa omia 
käsityksiään tavoitteen mukaisesti. Muutos on sidoksissa aktiviteettiin, 
tahdonalaiseen kontrolliin ja itsesäätelyyn. Limon Luquen (2003) mukaan 
intentionaalinen käsitteellinen muutos edellyttää, että oppija tunnistaa 
muutostarpeensa, haluaa muutosta ja osaa säädellä oppimistaan. Kyse on kyvystä 
suunnitella, tarkkailla ja arvioida muutosprosessia. (Ruohotie 2004b, 28−30.) 
Riittävä ammattispesifinen osaaminen mahdollistaa taitojen soveltamisen.  
 
Itsesäätelytaidoilla on yhteys ammattispesifiseen osaamiseen. Koska ekspertiisin 
kehittyminen edellyttää itsesäätelytaitoja, ei ole mahdollista löytää oppijaa, jolla 
olisi vahva ammattispesifinen osaaminen mutta heikot itsesäätelyvalmiudet. Jos 
sekä itsesäätelyvalmiudet että ammattispesifinen osaaminen on heikkoa, 
käsitteellinen muutos on epätodennäköistä. Vahvat itsesäätelytaidot ja heikko 
ammattispesifinen osaaminen  eivät mahdollista taitojen siirtämistä ja 
soveltamista toisiin tilanteisiin. Silloin kun oppijan ammattispesifinen osaaminen 
ja itsesäätelytaidot ovat vahvat, intentionaalinen käsitteenmuutos on 
todennäköistä. Tätä edistää tehtävän kokeminen haasteelliseksi ja relevantiksi 
sekä oppijan oma tavoite lisätä omaa kompetenssia. (Limon Luque 2003, 158; 
Ruohotie 2004b, 30; 2003, 69.) 
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5 MALLI 
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 
TARVITTAVAN AMMATILLISEN 
OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI 
TERVEYDENHOITAJAN 
AMMATTIKORKEA-
KOULUTUKSESSA 

Ruohotien (2002d, 13−16.) mukaan ammatillisen tutkinnon suorittaneet 
kohtaavat laaja-alaisuuden, joustavan osaamisen ja uuden osaamisen vaatimukset 
työelämässä. Ammattispesifisen tietotaidon kompleksisuus vaatii koulutuksen 
jatkuvaa kehittämistä sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti. Koulutuksen 
kehittämisessä tulee ottaa huomioon eri tahojen näkemykset siitä, millaista 
ammatillista kompetenssia työelämässä selviytyminen edellyttää. (Ruohotie 
2002d, 16.) Olen tarkastellut kyseisiä tahoja Ellströmin esittämän ammatillisen 
kompetenssin jäsentelyn (kuvio 4) mukaisesti. Ammattispesifisen tietotaidon 
jatkuvasti muuttuessa oppija tarvitsee elinikäisen oppimisen valmiudet sekä 
tahdon ja motivaation tietotaidon päivittämiseen, laajentamiseen ja 
syventämiseen. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on kouluttaa ammatillisia 
osaajia tehtäviin, jotka edellyttävät ajattelun taitoja, kriittisen tiedon analysoinnin 
valmiuksia ja kykyä vastata aloitteellisesti tulevaisuuden haasteisiin. Koska 
työterveyshuollon terveydenhoitajan  ammatilliseen osaamiseen kuuluvan 
ammattispesifisen tietotaidon sisällöt muuttuvat jatkuvasti, on syytä korostaa 
koulutuksen menetelmällisten tekijöiden merkitystä.  

 
Päämääräni on ollut muodostaa malli työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan ammattikorkea-
koulutukseen. Esittelen mallin tässä luvussa. Kuvio 25 havainnollistaa, miten 
näen sisältöjä kuvaavien pääluokkien liittyvän terveydenhoitajan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen osallistuviin tahoihin. Seuraavassa alaluvussa tuon 
esiin, miten olen integroinut  sisältöjä kuvaavat pääluokat asiantuntijan 
taitoprofiilin viitekehykseen. 
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TYÖIKÄINEN                    KOULUTTAJA 
 
 
 
 
TYÖTERVEYS-                    OPPIJA 
HOITAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 25. Koulutusmallin sisällöllinen rakentuminen. 

 
 
 

Malli työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi terveydenhoitajan    
ammattikorkeakoulutuksessa 

Terveydenhoitotyön 
periaatteisiin 
kohdistuva tietotaito 

Ammatillisen tietotaidon 
edistäminen 

Työterveyshuollon 
toiminnan perusteisiin 
kohdistuva tietotaito 

Työterveyshuoltoyksikön 
toiminnan kehittämiseen 
kohdistuva tietotaito 

Työikäiseen kohdistuvien 
toimintojen tietotaito 

Työympäristöön kohdistuvien 
toimintojen tietotaito 

Työyhteisöön 
kohdistuvien 
asioiden tietotaito 

Työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmien sisällöt 

Yhteiskunnallisiin ja kansantervey- 
dellisiin haasteisiin kohdistuva 
tietotaito 

Työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojaksojen sisällöt 
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5.1 Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen sisällöt    

 
Rakentaessani mallia terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutukseen 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi keskityin ensin sisällöllisiin asioihin. Koulutuksen mallin sisällöt 
muodostin tutkimustulosten pääluokista, jotka integroin asiantuntijan 
taitoprofiilin mukaisiin pääkategorioihin. Otin huomioon myös 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetussuunnitelmien ja työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksojen analysoinnin kautta muodostamani sisällöt. 
Edellä mainittujen kirjallisten dokumenttien osalta mielenkiintoni kohdistui 
siihen, millaisia sisältöjä niihin oli kirjattu eri ammattikorkeakouluissa. Uuden 
tiedon ja jatkuvan työelämän muutoksen vuoksi koulutuksen sisältöjen on oltava 
sellaiset, että ne takaavat työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen liittyvät tietotaidon alueet vähintään tietämisen, ymmärtämisen ja 
soveltamisen sekä oppijan oman toiminnan arvioimisen tasolla. Tämä on tärkeää, 
koska terveydenhoitajalla on oikeus perustutkinnon jälkeen työskennellä kahden 
vuoden ajan työterveyshuollon tehtävissä ilman varsinaista työterveyshuollollista 
koulutusta.  

 
Työterveyshuollossa tarvittava ammatillinen osaaminen edellyttää laaja-alaisia ja 
monitieteisiä opintoja sekä tutkitun, näyttöön perustuvan tiedon soveltamisen 
valmiuksia. Koulutuksen sisältöjen päivittäminen ja uuden tiedon jatkuva 
hankkiminen mahdollistaa terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
ylläpitämisen työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Terveydenhoitajatutkintojen jälkeisten terveydenhoitajille tarkoitettujen 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen ja/tai Työterveyslaitoksen koulutuksen 
tarkoituksena on syventää ja laajentaa perusosaamista. Työterveyshuollon 
ammatillinen osaaminen syvenee kokemuksen ja täydennyskoulutuksen avulla ja 
mahdollistaa tietotaidon soveltamisen erilaisissa konteksteissa. 
Erikoistumisopintojen, samoin kuin täydennyskoulutuksen, tavoitteena on, että 
oppija osaa analysoida, tehdä synteesejä ja kehittää työterveyshuoltoon liittyviä 
asioita ja arvioida toimintaansa. 

 
Mallia rakentaessani mietin, mitkä tutkimusaineistosta nostamistani sisällöistä 
liittyvät oleellisesti työterveyshuollon substanssiin. Osa sisällöistä on 
luonteeltaan pysyviä, kuten työterveyshuoltoa koskevat lait ja asetukset. Osa 
sisällöistä on muuttuvia johtuen työelämän muutoksista sekä yhteiskunnallisista 
ja kansanterveydellisistä asioista. Liitin työterveyshuollon substanssia kuvaavat 
pääluokat asiantuntijan taitoprofiilin pääkategoriaan ammattispesifiset tiedot ja 
taidot, jonka nimesin edelleen työterveyshuollon ammattispesifiseksi 
tietotaidoksi. Tähän kuuluu seuraavat kuusi pääluokkaa alaluokkineen. 
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Työterveyshuollon ammattispesifinen tietotaito 
 

o Työterveyshuollon toiminnan perusteisiin kohdistuva tietotaito 
- Lainsäädännön tunteminen 
- Verkostoituminen 
- Prosessimainen toiminta 
 

o Työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittämiseen kohdistuva tietotaito 
- Yrittäjyys, markkinointi ja tuotteistaminen 
- Laadun hallinta ja vaikuttavuuden arviointi 
- Oman osaamisen arvostaminen 
 

o Yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin kohdistuva 
tietotaito 

- Työelämän muutosten tunteminen 
- Kansanterveyden edistäminen 
- Työikäisen jaksamisen tukeminen 
 

o Työikäiseen kohdistuvien toimintojen tietotaito 
- Dialoginen ohjaus  
- Sairaanhoito  
- Terveystarkastukset 
 

o Työympäristöön kohdistuvien toimintojen tietotaito 
- Työpaikkakäynti ja -selvitys 
- Altisteiden selvitys 
- Perusanalyysit ja -mittaukset 

 
o Työyhteisöön kohdistuvien asioiden tietotaito 

- Työhyvinvointia edistävään toimintaan osallistuminen 
- Johtamisen ja henkilöstöhallinnon merkityksen tunteminen. 

 
Tarkastellessani pää- ja alaluokkia opintojaksoihin ja opetussuunnitelmiin 
kirjattujen sisältöjen osalta havaitsin, että niistä löytyi työterveyshuollon 
toiminnan perusteiden pääluokkaan liittämiäni asioita. Prosessimaista 
työskentelyä ei mainittu kirjallisissa dokumenteissa. Työterveyshuoltoyksikön 
oman toiminnan kehittämisen pääluokan sisältöjä oli kirjattu pääsääntöisesti vain 
työterveyshoitajan erikoistumisopintojen opetussuunnitelmiin. Oman  osaamisen 
arvostaminen ja terveydenhoitajan oma jaksaminen ja ajankäytön hallinta 
mainittiin vain muutamassa kirjallisessa dokumentissa. Yhteiskunnallisista ja 
kansanterveydellisistä haasteista erikoistumisopintojen opetussuunnitelmissa oli 
näkyvissä työikäisten sairastuvuus, syrjäytyminen sekä työn ja työttömyyden 
vaikutukset työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin. Yleisesti voi todeta, että 
kirjallisissa dokumenteissa oli vain vähän työelämän muutokseen liittyviä 
sisältöjä. 
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Työikäisen kohdalla oli mielenkiintoista havaita, että sairaanhoitoa ja 
terveystottumuksia koskevia asioita oli kirjattu vain muutamiin 
opintojaksokuvauksiin ja opetussuunnitelmiin. Kirjallisissa dokumenteissa 
työympäristöön kohdistuvat sisällöt olivat samansuuntaisia kuin haastateltavien 
kertomat asiat. Työyhteisöihin liittyvistä asioista tyky –toiminta korostui 
dokumenteissa. Erikoistumisopintojen opetussuunnitelmiin oli kirjattu 
johtamiseen ja henkilöstöhallintoon, työn organisoimiseen sekä työ- ja 
organisaatiopsykologiaan kuuluvia sisältöjä. Opintojaksojen ja opetus-
suunnitelmien analyysi ei tuonut työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon 
pääluokkaan uusia sisältöjä.  
 
Tarkastellessani tutkimustuloksia asiantuntijan taitoprofiilin toisen 
pääkategorian, yleisten työelämävalmiuksien mukaan mietin, onko 
työterveyshuollon ammatillisessa osaamisessa asioita, jotka eivät muutu, vaan 
pysyvät tiedon, työelämän ja yhteiskunnallisten ja kansanterveydellisten 
haasteiden muuttuessa. Pohdin, löytyykö tutkimusaineistosta sisältöjä, joihin 
perustuen työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista voi tarkastella 
ja joita ilman terveydenhoitajan työskentely ei voi toteutua. Mietin myös, ovatko 
yleiset työelämävalmiudet yhteisiä ja samanlaisia kaikissa ammateissa. Päädyin 
siihen tulokseen, että terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 
yleisiä työelämävalmiuksia tulee tarkastella hoitotieteellisen tietoperustan kautta. 
Tällöin terveydenhoitajan toiminnassa näkyy hänen hoitotieteellinen ajattelunsa, 
ihmiskäsityksensä, terveyskäsityksensä, käsityksensä hoitotyön toiminnan 
tavoitteesta, ympäristöstä ja niiden välisistä suhteista. Nimesin toisen 
asiantuntijan taitoprofiilin kategorian terveydenhoitotyön yleisiksi 
työelämävalmiuksiksi. Liitin kategoriaan aineistosta muodostamani seuraavan 
pääluokan alaluokkineen.   
 

o Terveydenhoitotyön periaatteisiin kohdistuva tietotaito 
- Vuorovaikutteinen terveydenhoitotyö 
- Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö 
- Kokonaisvaltainen terveydenhoitotyö 
- Eettisyys ja arvoperiaatteet terveydenhoitotyössä 

 
Asiantuntijan taitoprofiilin mukaisesti yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluvat 
elämänhallinta ja kommunikointitaidot pitävät sisällään asioita, joita olen 
liittänyt vuorovaikutteiseen terveydenhoitotyöhön sekä eettisyyteen ja 
arvoperiaatteisiin terveydenhoitotyössä.  Näitä koskevan tietotaidon 
kehittäminen on tärkeää terveydenhoitajatutkinnon aikana, mutta ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen liittyvä laaja-alaistaminen ja soveltaminen ovat 
keskeisiä myös erikoistumisopinnoissa ja täydennyskoulutuksessa. Toisaalta 
vuorovaikutteisuus, eettisyys ja arvoperusteinen terveydenhoitotyö 
mahdollistavat asiantuntijan taitoprofiilin mukaiset asiat, kuten ihmisten ja 
tehtävien johtamisen sekä innovaatioiden ja muutosten hallinnan.  
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Muodostamani alaluokka näyttöön perustuva terveydenhoitotyö edellyttää 
innovatiivista ja muutosten hallinnan mahdollistavaa toimintaa, joka on 
ammattikorkeakoulutuksessa opiskeltavia asioita. Työelämässä tarvitaan myös 
ihmisten ja tehtävien johtamisen valmiuksia. Johtamiseen kuuluvia asioita olen 
tarkastellut työterveyshuollon ammattispesifisenä tietotaitona, jolla tarkoitan 
työpaikan johtajuusasioiden merkityksen ymmärtämistä.  Ammattikorkeakoulu-
tuksessa oppijoita tulisi rohkaista riskinottoon ja visiointiin. Terveydenhoitotyön 
yleiset työelämävalmiudet sisältävät kyseisessä koulutuksen mallissa yhden 
pääluokan, työikäisen terveydenhoitotyön periaatteisiin kohdistuvan tietotaidon, 
johon liitin seuraavat kuusi alaluokkaa. 
 
Terveydenhoitotyön yleiset työelämävalmiudet 
 

o Terveydenhoitotyön periaatteisiin kohdistuva tietotaito 
- Vuorovaikutteinen terveydenhoitotyö 
- Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö 
- Kokonaisvaltainen terveydenhoitotyö 
- Eettisyys ja arvoperiaatteet terveydenhoitotyössä 
- Ihmisten ja tehtävien johtaminen 
- Innovatiivisuus ja muutoksen hallinta 

 
Tarkastellessani terveydenhoitotyön yleisiä työelämävalmiuksia koskevia asioita 
opetussuunnitelmien ja opintojaksokuvausten kautta havaitsin, että niistä oli vain 
muutamia mainintoja. Nämä koskivat asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista 
terveydenhoitotyötä. Koska analyysini kohdistui vain yhteen terveydenhoitaja-
tutkinnon opintojaksoon, en voinut tehdä johtopäätöstä, ettei asioita opiskeltaisi 
lainkaan. Terveydenhoitotyön yleisiin työelämävalmiuksiin liittyviä asioita 
opiskellaan ammattikorkeakouluissa omina opintojaksoina tai integroituina 
muihin opintojaksoihin. Näyttöön perustuvan terveydenhoitotyön sisältönä 
tutkiva työote ja tiedon hankinta oli kuitenkin kirjattu kaikkiin 
erikoistumisopintojen opetussuunnitelmiin.  

 
Asiantuntijan taitoprofiilin kolmas pääkategoria on itsesäätelyvalmiuksien 
kehittäminen. Tätä kuvaavia ilmaisuja löysin vain muutamia. Selitys lienee 
osaltaan siinä, että haastatteluteemat koskivat  työterveyshuollon koulutuksen 
sisältöjä. Seuraavaksi taarkoitukseni oli pohtia koulutuksen menetelmällisiä 
asioita. Tutkimusaineistosta löytämäni itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen 
liittyvät asiat nimesin pääluokaksi ammatillisen tietotaidon edistäminen, joka 
muodostuu  kolmesta alaluokasta. 
 

o Ammatillisen tietotaidon edistäminen 
- Ammattitaitoa edistävä harjoittelu  
- Teorian ja harjoittelun integroituminen 
- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen 
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Ohjattua harjoittelua oli kirjattu sekä opintojaksokuvauksiin että 
opetussuunnitelmiin. Laboraatioharjoittelua ei ollut kirjattu  erikoistumis-
opintojen opetussuunnitelmiin mutta joihinkin opintojaksokuvauksiin. 
Opetussuunnitelmien mukaan harjoittelun aikana oppijat tekivät kehittämis- tai 
projektitehtäviä. Kaikissa erikoistumisopinnoissa oppijat laativat 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Se, millaisia asioita henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat sisälsivät, ei ilmene opetussuunnitelmista. 
 
Pohtiessani oppijan mahdollisuuksia kehittää itsesäätelyvalmiuksia näin 
tarpeelliseksi, että itsesäätelyvalmiuksiin kuuluvia asioita opiskellaan myös 
teoreettisesti.  Kouluttajan ja oppijan tulee keskustella opiskeltavista asioista ja 
suoritettavista tehtävistä yhdessä siten, että oppija tunnistaa, mitä hän osaa ja 
miten hän voisi kehittää ammatillista osaamistaan.  Oppijan tulee tietää erilaisista 
oppimisstrategioista, osata käyttää niitä ja arvioida niiden merkitys oman 
ammatillisen osaamisensa edistämisessä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
edellyttää reflektointia, valmiuksia suunnitella sekä tarkkailla ja arvioida omaa 
ammatillista kehittymistä. Koulutuksen aikana täytyy opiskella myös asioita, 
jotka mahdollistavat systemaattisen oppimisen suunnittelun. Prosessimaisen 
toiminnan teoreettinen opiskelu edistää ammatin kannalta tärkeiden ohjaavien 
taitojen kehittymistä. Liitin aineistosta muodostamaani pääluokkaan 
ammatillisen tietotaidon edistäminen kolme itsesäätelyvalmiuksia kuvaavaa 
teoreettista  alaluokkaa. Nämä ovat ammatissa kehittymistä koskeva tietämys, 
ammatillista kehittymistä ohjaavat taidot ja ammatillinen kasvu. Ammatissa 
kehittymistä koskeva tietämys koostuu tietämyksestä itsestä oppijana, opittavista 
tehtävistä ja asioista sekä oppimisstrategioista.  Ammatillista kehittymistä 
ohjaavien taitojen pääluokkaan kuuluvat suunnittelu, tarkkailu ja arviointi. 
Ammatillisen kasvun pääluokka sisältää mentaalisten rakenteiden kehittämisen. 
 
Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulutuksen aikana tulee mahdollistaa myös 
oppijan ammatillinen kasvu ja kehittäminen. Ruohotien (2003) mukaan 
ammatillisen kasvun alueista mentaaliset rakenteet ovat tällöin keskeisessä 
asemassa. Terveydenhoitajan ajattelun, tunteiden ja eettisten valintojen 
merkitykset heijastuvat asiakkaisiin mutta myös terveydenhoitajan omaan 
jaksamiseen. Koulutuksen aikana on tärkeää, että oppija tunnistaa oman 
ajattelunsa, tunteensa ja eettiset periaatteensa, tarkastelee niitä ja pohtii 
mahdollisuuksia niiden uudistamiseen ja muuttamiseen. Terveydenhoitajan tulee 
pysähtyä tarkastelemaan terveydenhoitotyön toimintaa sen ulkoisesta ja 
sisäisestä merkityksestä. Työelämässä tarvittavien kompetenssien lisäksi 
terveydenhoitotyö edellyttää terveydenhoitajan persoonallista kasvua kohti 
sisäistä eheyttä ja eettistä vastuuta.  Ruohotien (2002) mukaan affektiiviset, 
kognitiiviset ja konatiiviset alueet muodostavat ihmisen henkisten 
ominaisuuksien taksonomian. Rakenteiden tunnistaminen ja kehittäminen 
koulutuksen aikana edistää ammatillista kasvua. Liitin itsesäätelyvalmiuksien 
kehittämiseen pääluokan ammatillinen kasvu ja sen alaluokaksi mentaalisten 
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rakenteiden kehittäminen. Asiantuntijan taitoprofiilin mukainen kolmas 
pääkategoria itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen muodostui lopulta seuraavista 
neljästä pääluokasta ja niihin liittämistäni kymmenestä alaluokasta. 
 
Itseäätelyvalmiuksien kehittäminen 
 

o Ammatillisen tietotaidon edistäminen 
- Ammattitaitoa edistävä harjoittelu  
- Teorian ja harjoittelun integroituminen 
- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. 

 
o Ammatissa kehittymistä koskeva tietämys 

- Tietämys itsestä oppijana 
- Tietämys opittavista tehtävistä ja asioista 
- Tietämys oppimisstrategioista 
 

o Ammatissa kehittymistä ohjaavat taidot 
- Suunnittelu 
- Tarkkailu 
- Arviointi 

 
o Ammatillinen kasvu 

- Mentaalisten rakenteiden kehittäminen 
 

 
Rakentamani koulutuksen mallin sisällöt muodostuivat työterveyshuollon 
ammattispesifisestä tietotaidosta, terveydenhoitotyön yleisistä työelämä-
valmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksien kehittämisestä. Sisällöllisten asioiden 
lisäksi mallin rakentaminen edellyttää menetelmällistä tarkastelua, johon liittyviä 
asioita selvitän seuraavassa alaluvussa. 

 

5.2 Menetelmät terveydenhoitajan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseksi 

 
Terveydenhoitajakoulutus pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että 
terveydenhoitaja osaa työskennellä työterveyshuollossa työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Perustutkinnon jälkeen suoritettavien 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen, kuten myös täydennyskoulutuksen, 
tavoitteena on laajentaa, syventää ja uudistaa ammatillista osaamista. Pohjonen 
(2002, 14) viittaa Ruohotiehen (2000, 20), jonka mukaan tieto puoliintuu viiden 
vuoden aikana. Tämä edellyttää työterveyshuollossa toimivalta terveyden-
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hoitajalta säännöllistä osallistumista täydennyskoulutukseen. Elinikäisen 
oppimisen merkityksen ymmärtäminen mahdollistaa terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittymisen kohti työterveyshuollon ekspertiisiä.  
 
Mikäli terveydenhoitajakoulutus perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunni-
telmaan, terveydenhoitajatutkinnon jälkeen suoritettavien työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen ja täydennyskoulutuksen rakentaminen mahdollistuu 
aikaisemman tietotaidon päälle, ja tällöin ammatillinen osaaminen kehittyy 
jatkumona. Uusien mutta myös aikaisempien sisältöjen oppiminen vaatii 
tietotaidon ja ammatillisen osaamisen tason arviointia. 
Terveydenhoitajatutkinnon aikana oppimisen tasoja ovat tietäminen, 
ymmärtäminen ja soveltaminen. Tietäminen tarkoittaa tosiasioiden muistamista 
ja mieleen palauttamista. Ymmärtämisen edellytyksenä on asioiden välisten 
yhteyksien hahmottaminen ja soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä. 
Erikoistumisopintojen aikana aiemmin opittuja asioita tulee osata analysoida, 
syntetisoida ja kehittää. Analysointi tarkoittaa asiakokonaisuuksien erittelyä, 
syntetisointi asioiden yhdistämistä uudeksi kokonaisuudeksi ja uuden tiedon 
tuottamista sekä kehittäminen jatkuvaa asioiden kriittistä arviointiin perustuvaa 
tekemistä. 
 
Ammatillisen osaamisen kehittäminen jatkumona mahdollistuu oppijan 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämisen, ammatillisen kasvun ja koulutuksen 
toteuttamiseksi valittujen strategioiden avulla. Itsesäätelyvalmiuksien 
kehittämiseksi oppija tarvitsee metakognitiivista tietämystä ja tietoisuutta, jonka 
avulla oppija tietää, mitkä asiat liittyvät opiskeltavaan asiaan, ja kykyä säädellä 
tietoisuutta kognitiivisilla, affektiivisilla ja konatiivisilla alueilla. Lisäksi 
oppijalta edellytetään metakognitiivista kontrollia, kykyä suunnitella, tarkkailla 
ja arvioida omaa oppimista. Ammatissa kehittymistä koskeva deklaratiivinen 
tietämys tarkoittaa tietämystä itsestä oppijana, kykyjä, taitoja ja puutteita. Se 
tarkoittaa myös oppijan tietämystä opittavista asioista ja tehtävistä, 
oppimisstrategioista, muististrategioista ja realististen tavoitteiden asettamisesta. 
Ammatissa kehittymistä ohjaavat proseduraaliset taidot ovat strategioita, jotka 
helpottavat asioiden jäsentelemistä edellyttäen tehokkaita kognitiivisia taitoja, 
kykyä soveltaa ja arviointiosaamista. 
 
Oppimisympäristöt, jotka tukevat itseohjautuvuutta, kriittistä reflektiota ja 
uudistavaa oppimista edistävät ammatillisen osaamisen kehittämistä. 
Rakentamani koulutuksen mallin periaatteena on, että oppija laatii yhdessä 
kouluttajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka ohjaa hänen 
oppimistaan terveydenhoitajatutkintoa ja työterveyshuollon erikoistumisopintoja 
suoritettaessa ja mahdollistaa täydennyskoulutuksen tarpeiden tunnistamisen ja 
tietotaidon päivittämisen. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa 
kouluttaja esittelee opiskeltavat sisältöteemat, jotka olen muodostanut 
tutkimustuloksina syntyneistä pää- ja alaluokista ja integroinut ne  Ruohotien 
(2002b, 11)  asiantuntijan taitoprofiilin mukaiseen viitekehykseen.  



 
 
 
 

168 

 
Koulutuksen etenemisen taustalla ovat transformatiiviset oppimissyklit 
(Mentkowski ym. 2000, 193; Ruohotie 2003, 72). Tällöin oppija arvioi 
opiskeltaviin sisältöteemoihin liittyvän tietotaitonsa Ruohotien (2002a, 10) 
esittämää Zimmermanin (2000) oppimissykliä soveltaen. Oppija asettaa itselleen 
uusia tavoitteita ja miettii keinoja ja mahdollisuuksia niiden saavuttamiseksi. 
Koulutuksen mallin kehittämisessä olen ottanut huomioon myös ammatillisen 
kasvun merkityksen. (Mentkowski ym. 2000, 192, 209; Ruohotie 2003, 70, 79.)  
Oppijan ammatillisen osaamisen kehittyminen kohti työterveyshuollon 
ekspertiisiä on Ruohotien (2003, 65) mukaan mahdollista työterveyshuollon 
ammattispesifisen tietotaidon, soveltamistaidon ja metakognitiivisten taitojen 
avulla.  
 
Tarkastelen seuraavaksi mallin mukaista etenemistä oppijan ja kouluttajan 
näkökulmasta päämääränä työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittäminen työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Koulutuksen aikana oppijan ammatillinen osaaminen rakentuu 
työterveyshuollon ammattispesifisestä tietotaidosta ja terveydenhoitotyön 
yleisistä työelämävalmiuksista sekä niiden soveltamisesta ja uudistamisesta 
työterveyshuollossa tarvittavan kompetenssin saavuttamiseksi. Oppijan 
itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen käynnistyy koulutusvaiheessa. Näin 
edistetään koulutuksen etenemistä jatkumona ja elinikäisen oppimisen 
toteutumista. Mallin oppimiskäsityksenä on konstruktiivisuus, jolloin oppija 
rakentaa uutta tietoa entisen tiedon päälle,  reflektiivisyys, jolloin oppija arvioi 
oppimaansa tarkastellen oppimisprosessiin liittyviä omia ajatteluprosessejaan, ja 
kontekstuaalisuus, jolloin oppimisympäristöt mahdollistavat oppimisen aidoissa 
tilanteissa. Oppimiskäsitykseen kuuluu myös pyrkimys opitun siirtymisestä  
uusiin tilanteisiin. Oppija on intentionaalinen ja aktiivinen sekä kykenee 
yhteistyöhön, jolloin hän rakentaa uutta tietoa yhdessä muiden kanssa.  
 
Oppija ja kouluttaja keskustelevat koko koulutuksen ajan oppijan ammatillisen 
osaamisen kehittämisestä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
Liitteenä 4 on nähtävissä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon olen 
integroinut koulutuksen sisällöt ja menetelmälliset asiat. Olen muodostanut 
mallin ottamalla huomioon (Zimmerman 2000; Ruohotie 2002a, 10) 
oppimissyklit, transformatiiviset oppimissyklit (Mentkowskin ym. 2000, 
192−193), ammatillisen kasvun ja integratiivisen kasvumallin (Ruohotie 2004b, 
79). Näistä muodostin kehittämääni malliin kolme sykliä, jotka nimesin 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen sitoutumiseksi, Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi ja Ammatillisen osaamisen arvioimiseksi. Sisällöt muodostin 
työterveyshuollon ammattispesifisestä tietotaidosta, terveydenhoitotyön yleisistä 
työelämävalmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksista. Henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan oppija kirjaa tavoitteensa, reflektoi niiden toteutumista ja 
arvioi ammatillisen osaamisensa kehittymisen etenemistä. Terveydenhoitajan 
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ammatillisen osaamisen kehittäminen voi toteutua mallin mukaisesti edeten ja 
jatkuu työterveyshuollon erikoistumisopintojen  ja täydennyskoulutusten aikana.  
 
Seuraavaksi esittelen edellisen kappaleen periaatteiden mukaan muodostamani 
syklit. Syklien otsikoinnin jälkeen luettelen asiat, jotka ovat keskeisiä kyseisessä 
syklissä. Teoreettisia lähtökohtia, jotka liittyvät sykleihin, olen selvittänyt 
pääluvussa 4. Pohdin syklien etenemistä oppijan ja kouluttajan näkökulmasta 
työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi tavoitteena työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.  
 

 
Työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämisen sykli 1  
”Ammatillisen osaamisen kehittämiseen sitoutuminen” 
 

• Motivaatio ja toimintaan sitoutuminen 
• Mitä minä osaan ja kuinka sovellan osaamistani? 
• Metakognitiivisten strategioiden soveltaminen 
• Ulkoisen fokuksen merkitys 
• Kompetenssin vahvistuminen ja uudistuminen 

 
Oppijan tulee tietää, millaista tietotaitoa hän tarvitsee kehittääkseen 
työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamistaan. Tämän vuoksi 
kouluttaja esittelee koulutuksen sisältöteemoja niin laajasti ja perusteellisesti, 
että oppija voi tunnistaa niitä koskevan tietotaitonsa ja asettaa itselleen relevantit 
tavoitteet. Tavoitteita asetettaessa kouluttaja rakentaa siltoja työelämän ja 
koulutuksen välille rohkaisten samalla oppijaa kriittiseen ajatteluun ja 
reflektointiin. Dialogisesti keskustellen oppija ja kouluttaja tunnistavat oppijan  
työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon ja terveydenhoitotyön yleisten 
työelämävalmiuksien sekä itsesäätelyvalmiuksien tason. Työterveyshuollossa 
tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämisen käynnistäminen edellyttää 
metakognitiivisia taitoja. Oppija pohtii, mitä ja millä tasolla hän tietää 
opittavasta asiasta ja tehtävästä, tunnistaakseen kehittämisen tarpeensa.  

 
Kouluttajan tulee ymmärtää konatiiviseen alueeseen kuuluvien tekijöiden, 
tahdon ja motivaation merkitys oppijan ammatillisen osaamisen kehittämisessä. 
Tällöin oppijan  motivoituminen ja innostuminen opittavista asioista ja tehtävistä 
on tärkeää. Tavoitteita asettaessaan oppija määrittelee itselleen tulosodotukset ja 
pohtii tehokkuususkomustensa kautta mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteet. 
Oppija tunnistaa, millainen merkitys opittavalla asialla on hänelle itselleen ja 
muille. Hän sitoutuu kehittämään tietotaitoaan työskennelläkseen 
työterveyshuollossa työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opintojen 
alussa on tarpeen osoittaa ja rakentaa työterveyshuollon ja työelämän yhteys 
opittaviin asioihin. Jatkuva dialoginen keskustelu kouluttajan ja työelämän 
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välillä mahdollistaa oppijan oppimisen suunnittelun ja ammatillisen osaamisen 
sekä kasvun käynnistymisen ja etenemisen.  
 
Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden lisäksi oppija 
ja kouluttaja miettivät, millaisia strategioita oppija käyttää tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittäminen kohti 
ekspertiisiä ja työelämän muutoksiin vastaaminen edellyttävät uusien tietojen ja 
taitojen nopeaa hankkimista ja konstruoimista. Siksi metataitojen  
harjoitteleminen koulutuksen aikana on tärkeää. Tämä mahdollistuu siten, että 
kouluttaja käyttää oppimistilanteissa erilaisia pedagogisia menetelmiä ja auttaa 
siten oppijaa tunnistamaan ja löytämään itselleen parhaiten sopivat 
oppimisstrategiat. Tekemällä kysymyksiä kouluttaja edistää oppijaa 
tunnistamaan itsensä, tietämään tietonsa ja taitonsa sekä puutteensa. Oppijan 
aktiivisuus ja vastuu omasta oppimisesta kehittävät itsesäätelyvalmiuksia. Oman 
ammatillisen osaamisen arvioimisen lisäksi oppija pyytää palautetta eri tahoilta. 
 
Oppijan ammatillisen kasvun tukemiseksi kouluttaja rohkaisee häntä uskomaan 
omiin kykyihinsä ja tukee hänen itseluottamustaan, itsetuntoaan ja 
minäarvostuksen kehittymistään. Kouluttaja ja oppija osallistuvat dialogiseen 
oppimisprosessiin, jossa oppija on aktiivinen ja vastuullinen. Koulutuksen aikana 
hankittu vahva työterveyshuollon ammattispesifinen tietotaito, 
terveydenhoitotyön yleiset työelämävalmiudet ja vahvat itsesäätelyvalmiudet 
mahdollistavat intentionaalisen käsitteellisen muutoksen. Työelämässä 
harjoittelemisen, tietotaidon vahvistumisen, uusiutumisen ja soveltamisen 
mahdollistaminen sekä ammatillisen kasvun tukeminen edistävät osaltaan 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämistä kohti ekspertiisiä, jonka 
tavoitteena on työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 
 
 
Työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämisen sykli 2  
”Ammatillisen osaamisen soveltaminen” 

 
• Toiminnan kontrolli 
• Mitä osaan tehdä eri ympäristöissä? Kuinka voin parantaa 

suoritustani? 
• Oman suorituksen arviointi 
• Kontekstuaalinen kehys 
• Soveltamisalueen laajeneminen 
 

Reflektointi auttaa oppijaa keskittymään ammatillisen osaamisen kehittämisen 
kannalta oleellisiin asioihin ja arvioimaan valitsemiensa oppimisen strategioiden 
toimivuutta. Mielikuvien avulla oppija tarkastelee tulevia tehtäviä ja arvioi omia 
suorituksiaan. Oppija arvioi myös aikaresurssejaan ja niiden realistisuutta 
suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksessa toteutuu konstruktiivisuus: 



 
 
 
 

171

kouluttaja ottaa huomioon oppijan arvioiman aikaisemman tietotaidon. Oppija 
rakentaa uutta tietotaitoa entisen päälle, ja näin ammatillinen osaaminen 
laajenee, syvenee ja uudistuu. 
 
Kouluttaja luottaa oppijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitykseen 
ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja ohjaa oppijaa suunnitelman laatimisessa ja 
toteutumisessa koko koulutuksen ajan.  Yhteiset oppimisen etenemistä koskevat 
dialogiset keskustelut rohkaisevat oppijaa keskittymään juuri hänen ammatillisen 
osaamisensa kannalta oleellisiin asioihin. Oppijan ja kouluttajan dialoginen  
keskustelu edistää oppijan kykyjä analysoida ja syntetisoida asioita. Muiden 
oppijoiden kanssa toteutuva yhteistyö ja vertaisapu auttavat ammatillisen 
osaamisen kehittämistä. Yhteistoiminnallinen oppiminen vahvistaa 
kollektiivisuutta ja sen merkityksen ymmärtämistä. Työelämän edustajien 
osallistuminen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen edistää yhteistyötä ja 
kehittää koulutusta. 

 
Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan on osattava soveltaa  
työterveyshuollon ammattispesifistä tietotaitoa ja terveydenhoitotyön yleisiä 
työelämävalmiuksia käytännön tilanteissa. Koska oppiminen on suhteessa 
ympäristöön, kouluttaja järjestää erilaisia oppimisympäristöjä tietotaidon 
soveltamiseksi ja siirtovaikutuksen mahdollistamiseksi. Oppija reflektoi 
toimintaansa teoreettisesti mutta myös käytännössä harjoitellessaan ja 
soveltaessaan ammatillista osaamistaan erilaisissa ympäristöissä. 
Työterveyshuollon yksiköissä toteutuva, ammattitaitoa edistävä, ohjattu 
harjoittelu antaa oppijalle kokemuksia todellisesta yhteistyöstä eri tahojen 
kanssa. Samalla oppija voi muodostaa mielikuvia toivotuista roolisuorituksista. 
Ammatillista osaamista edistävä harjoittelu mahdollistaa kontekstuaalisen 
oppimisen.   
 
Käytännön harjoittelu tulee suunnitella siten, että oppija itse arvioi ensin, 
millaisia tietoja hänen tulee harjoitella käytännön jaksolla. On tärkeää pohtia 
myös sitä, millainen  harjoittelupaikka tukee parhaiten oppijan ammatillisen 
osaamisen kehittämistä. Harjoittelujakson ajaksi oppijalle nimetään ohjaajaksi 
ohjaukseen motivoitunut ja sitoutunut työterveyshoitaja, jonka kanssa tehdään 
harjoittelujaksoa koskeva kirjallinen oppimissopimus. Siihen oppija kirjaa 
harjoittelujaksolle asetetut tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Oppija 
keskustelee tavoitteista sekä kouluttajan että harjoittelun ohjaajan kanssa. 
Ammatillisen osaamisen kehittämistä arvioidaan kirjallisen oppimissopimuksen 
mukaisesti koko harjoittelun ajan. Arviointi kohdistuu myös ammatilliseen 
kasvuun. Oppijan, kouluttajan ja työterveyshuollon harjoittelun ohjaajan väliset 
dialogiset keskustelut edistävät oppijan ammatillisen osaamisen ja kasvun 
kehittämistä. 
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Työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen 
kehittämisen sykli 3  
”Ammatillisen osaamisen arviointi” 
 

• Itsereflektio 
• Kuka minä olen,  ja millaiseksi minun pitäisi tulla? 
• Perehtyminen erilaisiin näkökulmiin, lähestymistapoihin ja 

aktiviteetteihin 
• Sisäisen fokuksen merkitys  
• Mentaalisten rakenteiden kehittäminen 
• Merkitysten rakentuminen, muuttuminen ja uudistuminen  
 

Oppija reflektoi oppimis- ja ajatteluprosessiaan sekä päätöksiään koko 
koulutuksen ajan. Itsearvioinnin lisäksi hän pyytää toiminnastaan palautetta 
kouluttajilta, ohjaavilta terveydenhoitajilta, työikäisiltä asiakkailta ja muilta 
tahoilta. Saatujen palautteiden reflektointi mahdollistaa oppimisen tarkastelun 
erilaisista näkökulmista ja avaa mahdollisuuden konstruoida tilanteita ja niiden 
merkityksiä uudelleen. Palautteen syvällinen pohdinta auttaa oppijaa 
arvostamaan erilaisia näkökulmia ja toimintoja. Oppija tarkastelee toimintansa  
merkitystä itselleen, työikäisille asiakkaille ja muille yhteistyötahoille. Pohdinta 
siitä, kuka oppija kokee olevansa ja millaiseksi hän haluaa tulla, mahdollistaa 
ammatillisen osaamisen ja kasvun sekä eheän persoonallisuuden kehittymisen. 
Dialogisessa keskustelussa oppijan ajatukset laajenevat tarkastelemaan 
ammatillisen osaamisen ja kasvun merkityksiä  uusista näkökulmista. 
 
Kouluttaja rohkaisee oppijaa tunnistamaan omat attribuutiotulkintansa ja 
reagoimaan niihin. Tunnistaessaan onnistumisen ja epäonnistumisen syitä oppija 
kehittyy myös ammatillisesti. Ammatillisen osaamisen kehittäminen etenee 
oppijan reflektoidessa ja asettaessa uusia tavoitteita. Tietämisen, ymmärtämisen 
ja soveltamisen tasot etenevät kohti analysoinnin, synteesin ja kehittämisen 
tasoja. Dialogisella keskustelulla ja kysymyksillä kouluttaja edistää oppijan 
korkean asteen ajattelua, ajattelun ajattelua. Reflektoidessa oppijan asioille 
antamat merkitykset muuttuvat ja uudistuvat samalla, kun hänen mentaaliset 
rakenteensa kehittyvät. Metakognitiivisten taitojen ja itsesäätelyvalmiuksien 
kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppija ottaa vastuun oppimisestaan ja 
arvioi valitsemiensa oppimisstrategioiden onnistuneisuutta. Kouluttaja rohkaisee 
oppijaa tarttumaan uusiin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin sekä miettimään 
urakehitystään. Lisäksi kouluttaja haluaa tukea oppijan ammatillisen kasvun ja 
persoonallisuuden integriteetin kehittymistä.  
 
Syklien mukainen koulutus käynnistyy terveydenhoitajan perustutkinnon 
alkaessa ja jatkuu työterveyshuollon erikoistumisopintoja suoritettaessa ja 
täydennyskoulutuksessa. Terveydenhoitajatutkinnon aikana ammatillisen 
osaamisen taso  voi  olla asioiden tietämistä, ymmärtämistä ja soveltamista. 
Erikoistumisopintojen aikana oppija tavoittelee uusien asioiden tietämistä, 
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ymmärtämistä ja soveltamista, mutta tavoitteena on myös analysoiminen, 
synteesien tekeminen ja kehittäminen. Oppija ja kouluttaja laativat yhdessä 
ammatillisen osaamisen tavoitteet. Tämä edellyttää aikaisemman tietotaidon 
reflektointia. Oppijalta odotetaan syvällistä pohdintaa, oivallusta ja monipuolista 
ajattelua. Erikoistumisopintojen aikana asioiden kokonaisvaltainen 
hahmottaminen ja ymmärtäminen mahdollistavat tutkimus- ja kehittämis-
tavoitteisen toiminnan.  
 
Oppija arvioi omaa ammatillista osaamistaan yhdessä kouluttajan kanssa 
sisältöteemojen avulla miettimällä, millaisia asioita hän tietää, osaa soveltaa ja 
kehittää ja millä tasolla hänen ammatillinen osaamisensa on. Sisältöteemojen 
tarkastelu mahdollistaa henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen ja kasvun 
kehittymisen sekä elinikäisen oppimisen toteutumisen. Mallin mukainen 
koulutus voi mahdollistaa työterveyshuoltoon liittyvän ammatillisen osaamisen 
kehittymisen kohti ekspertiisiä. Kuvio 26 havainnollistaa työterveyshuollossa 
tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämistä sisältöteemojen ja syklien 
avulla. Ensimmäinen sykli muodostuu ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
sitoutumisesta, metakognitiivisten strategioiden soveltamisesta ja tietotaidon 
vahvistumisesta ja uudistumisesta. Toiseen sykliin kuuluvat kontekstuaalisuuden 
merkityksen korostuminen ja soveltamisalueen vahvistuminen ja laajeneminen. 
Viimeinen sykli koostuu ammatillisen osaamisen itsereflektiosta, mentaalisten 
rakenteiden kehittämisestä ja merkitysten rakentumisesta, muuttumisesta ja 
uudistumisesta. 
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Kuvio 26. Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen työterveyshuollossa. 
 
 

Kuvion molemminpuoliset nuolet tarkoittavat opittavien sisältöteemojen 
jatkuvaa tarkastelua terveydenhoitajatutkinnon, työterveyshuollon erikoistumis-
opintojen ja täydennyskoulutuksen aikana. Yksisuuntaiset nuolet kuvaavat 
syklien etenemisen suuntaa. Tavoitteena on työterveyshuollon terveydenhoitaja-
ekspertiisi, jonka terveydenhoitaja voi saavuttaa hetkellisesti, mutta jonka 
ylläpitäminen edellyttää syklin aloittamista uudelleen uuden tietotaidon 
saavuttamiseksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.  

 

SISÄLTÖ- 
TEEMAT 
-työterveyshuollon 
ammattispesifinen 
tietotaito 
-terveyden-     
hoitotyön yleiset  
työelämä- 
valmiudet 
-itsesäätelyval- 
miudet 

Ammatillisen 
osaamisen 
kehittämiseen 
sitoutuminen 

Ammatillisen 
osaamisen 
itsereflektio 

Tietotaidon 
vahvistuminen ja  
uudistuminen 

Soveltamis- 
alueen 
vahvistuminen ja 
laajeneminen 

Merkitysten 
rakentuminen, 
muuttuminen ja 
uudistuminen 

Työterveys- 
huollon 
terveyden- 
hoitaja- 
ekspertiisi 

Mentaalisten 
rakenteiden 
kehittäminen 

Metakognitii-
visten 
strategioiden 
soveltaminen 

Kontektuaalisuuden 
merkityksen 
korostuminen 
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa pohdin tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä 
asioita. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan läpi koko työn. 
Olen sivunnut kyseisiä asioita selvittäessäni tutkimuksen lähtökohtia, 
tutkimusaineiston keruuta ja aineiston analyysiä. Seuraavassa alaluvussa pyrin 
kokonaisvaltaiseen luotettavuuden ja eettisyyden tarkasteluun. Tämän jälkeen 
lähestyn tutkimustuloksia rakentamani mallin sisältöjen ja myös menetelmän 
kautta. Lopuksi esitän johtopäätöksiä ja jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 
Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen etenemisen, aineiston keruun ja analyysin 
tarkasti. Käytän haastateltavien kertomia suoria ilmaisuja, jotta lukijalle jäisi 
mahdollisuus arvioida muodostamieni pää- ja alaluokkien sekä niiden pohjalta 
rakentamani koulutuksen mallin luotettavuutta.  
 
Triangulaation käyttö mahdollistaa ilmiön tarkastelun eri näkökulmista ja lisää 
siten tutkimuksen luotettavuutta. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 
kirjallisista dokumenteista, joita ovat työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojaksokuvaukset ja työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmat. Pyysin kaikkia terveysalan ammattikorkeakouluja 
lähettämään minulle dokumentit keväällä 2002. Kirjallisten dokumenttien lisäksi 
aineisto muodostuu työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työterveyshuollossa 
työskentelevien terveydenhoitajien teemahaastatteluista.  
 
Kaikilla terveysalan ammattikorkeakouluilla (23) oli mahdollisuus osallistua 
tutkimukseen. Sain analysoitavakseni 13 työikäisen terveydenhoitotyön 
opintojaksoa ja kahdeksan työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
opetussuunnitelmaa. Kaikki sillä hetkellä työterveyshuollon erikoistumisopintoja 
järjestävät ammattikorkeakoulut lähettivät minulle opetussuunnitelmansa. Syynä 
opintokuvausten lähettämättä jättämiseen saattoi olla opetussuunnitelmien 
jatkuva päivittäminen. Kyseisenä ajankohtana terveydenhoitajatutkintoa 
pidennettiin puolella vuodella, mikä edellytti opetussuunnitelmien uusimista. 
Toisena syynä voi olla terveysalan ammattikorkeakouluopintojen erilaisiin 
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toteutuksiin ja sisältöihin kohdistunut kritiikki. Kirjallisten dokumenttien 
luotettavuus perustuu siihen, että kyseessä ovat julkiset dokumentit, jotka 
kuvaavat koulutuksen toteuttamista kyseisissä ammattikorkeakouluissa. Tämän 
vuoksi niihin kirjoitettuja asioita voi pitää luotettavina ja tosina.  
 
Haastateltavien asiantuntijoiden valinta perustui sosiaali- ja terveysministeriön 
antamaan suositukseen sopivista haastateltavista. Heidän sopivuutensa arvioin 
myös itse. Mielestäni haastateltavilla asiantuntijoilla tuli olla työterveyshuoltoon 
liittyvää tietoa ja käsityksiä terveydenhoitajan koulutuksen ja työterveyshuollon 
kehittämisestä. Kaikki henkilöt, joita haastattelin sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, Työterveyslaitokselta ja Suomen Työterveyshoitajaliiton 
Aka-jaoksesta täyttivät kriteerit. Kaikilla haastateltavilla terveydenhoitajilla oli 
työterveyshuollon työkokemusta ja tehtävään vaadittava koulutus. Haastateltavat 
työskentelivät erilaisissa työterveyshuoltoyksiköissä, mikä mahdollisti 
monipuolisten käsitysten esille tulemisen. Kaikki haastattelemani 
terveydenhoitajat työskentelivät Etelä-Pohjanmaalla. Alueen työterveyshuoltojen 
ja niissä työskentelevien terveydenhoitajien tunteminen mahdollisti 
tarkoituksenmukaisten henkilöiden löytämisen kertomaan, millaista ammatillista 
osaamista työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikilla haastateltavilla oli 
kokemusta työterveyshuollossa työskentelemisestä, mikä mahdollisti aiheesta 
keskustelemisen. Kaikki terveydenhoitajat olivat suorittaneet 
terveydenhoitajatutkinnon. Lisäksi he olivat hankkineet työterveyshuollollisen 
koulutuksen joko suorittamalla työterveyshuollon erikoistumisopinnot 
ammattikorkeakoulussa tai työterveyshuollon kurssin Työterveyslaitoksella. 
Kaksi terveydenhoitajaa oli suorittanut sekä Työterveyslaitoksen kurssin että  
työterveyshuollon erikoistumisopinnot. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella myös aineiston määrän perusteella. 
Niemisen (1998, 216) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 
yleistämiseen, vaan ilmiöön liittyvien merkitysten monipuoliseen kuvaamiseen. 
Sain analysoitavakseni kaikkien tutkimusajankohtana työterveyshuollon 
erikoistumisopintoja järjestävien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat. 
Yli puolet terveysalan ammattikorkeakouluista lähetti minulle työikäisen 
terveydenhoitoyön opintojaksokuvaukset. Haastatteluun osallistui kahdeksan 
työterveyshuollon asiantuntijaa ja yhdeksän terveydenhoitajaa, jotka kertoivat 
lisäksi neljän muun terveydenhoitajan ajatuksia. En pyrkinyt yleistämiseen vaan 
ilmiön monipuoliseen kuvaamiseen. Laadullisen tutkimuksen menetelmin 
kerättyä aineistoa voidaan pitää riittävänä silloin, kun samat asiat alkavat toistua, 
kuten kävi tässä tutkimuksessa. 

 
Halusin saada esiin monipuolisia käsityksiä työterveyshuollossa työskentelevän 
terveydenhoitajan ammatillisesta osaamisesta työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän saavuttamiseksi teemahaastattelu oli sopiva 
menetelmä. Teemahaastattelu voi motivoida tutkimukseen osallistuvia henkilöitä 
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enemmän kuin lomaketutkimus. Haastatteluteemojen järjestystä voi säädellä 
joustavasti tilanteen mukaan, asioita voi tulkita ääneen ja tehdä tarkentavia 
kysymyksiä. Haastattelun avulla on mahdollista saada asiaa kuvaavia 
esimerkkejä. (Hirsjärvi & Hurme 1998, 15; Järvinen & Järvinen 2000, 154.) 
Teemahaastattelu edellyttää hyvää vuorovaikutusta, luottamuksellista suhdetta ja 
haastattelun taitoja, joita olen kehittänyt työskennellessäni terveydenhoitajan ja 
kouluttajan tehtävissä.  
 
Tutkijan omat mielipiteet ja ilmiöstä oleva esiymmärrys saattavat ohjata 
tilannetta haastattelutilanteessa. Toisaalta tutkijalla on oltava tietoa ilmiöstä 
osatakseen keskustella, ymmärtää ja tulkita tutkimusaineistoa. (Nieminen 1998, 
216−218; Hirsjärvi & Hurme 1998, 25; 2001, 36; Järvinen & Järvinen 2001, 
154.) Omassa toiminnassani korostan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaille tärkeiden 
ja merkityksellisten asioiden kunnioittamista. Uskon asiakaslähtöisen periaatteen 
mahdollistaneen sen, etten ohjannut haastattelutilanteita omien mieltymysteni 
mukaisesti. Olen työskennellyt työterveyshuollon terveydenhoitajan tehtävissä, 
opettanut työikäisen terveydenhoitotyön opintojaksoilla ja vastannut 
työterveyshuollon erikoistumisopintojen opetuksesta. Tämä kokemus näkyy 
esiymmärryksessäni, ja uskon sen osaltaan vaikuttaneen haastattelujen kulkuun. 
Tarvitsin esiymmärrykseni, että osasin keskustella haastateltavien kanssa, 
analysoida ja tehdä synteesejä heidän esille nostamistaan asioista.  

 
Morsen (1991) mukaan tutkimusaineistoon valitaan vain sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Tutkijan on kerrottava 
tutkimuksesta niin paljon, että suostumuksensa antaessaan haastateltava voi 
tietää, mihin hän osallistuu (Nieminen 1998, 216−218; Hirsjärvi & Hurme 2001, 
20, 192−194). Sopiessani haastatteluista kerroin tutkimuksen tavoitteen ja 
päämäärän, jotta haastateltavat tiesivät, mihin he olivat lupautumassa. Kaikki 
sanoivat aiheen olevan tärkeä, ajankohtainen ja kiinnostava. Kerroin 
haastatteluteemat  etukäteen, ja niinpä haastateltavilla oli mahdollisuus 
keskustella niistä myös kollegoidensa kanssa. Muutamat epäilivät, osaisivatko he 
vastata kysymyksiin, jolloin kerroin, ettei ole olemassa oikeita ja vääriä 
vastauksia ja että olen kiinnostunut juuri heidän käsityksistään. Olin 
muodostanut haastatteluteemat kirjallisten dokumenttien analyysin avulla. Ne 
kuvasivat perinteisiä työterveyshuoltoon liittyviä asioita ja olivat sinällään 
sopivat ja ymmärrettävät. Jos haastatteluteemat olisivat olleet suppeita ja 
eksakteja, ne olisivat estäneet haastateltavien käsitysten monipuolisen esille 
tulemisen. Haastatteluteemat käynnistivät hyvin keskustelun, ja kaikki 
haastateltavat ymmärsivät, mitä teemat tarkoittivat. Haastattelutilanteessa pidin  
haastatteluteemoja nähtävillä. Tämä mahdollisti teemoittaisen etenemisen, mutta 
toisaalta myös teemojen erilaisen käsittelyjärjestyksen.   
 
Toimin haastatellessani myös havainnoijana tarkkaillen ei-verbaalisia viestejä. 
Toistin tarvittaessa kysymyksiä, oikaisin väärinkäsityksiä ja tarkensin ilmaisujen 
tarkoituksia. Ei-kielelliset vihjeet auttoivat minua ymmärtämään vastauksia ja 
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pyytämään haastateltavaa tarkentamaan asioita.  Niemisen (1989) mukaan 
haastateltavat voivat jättää kertomatta asioita, muunnella niitä ja pyrkiä 
miellyttämään tutkijaa. Kaikki haastattelut etenivät sujuvasti ja haastateltavat 
kertoivat vapaasti teemoihin liittämiään käsityksiä. Tein yhteenvetoja, 
tarkentavia kysymyksiä ja annoin mahdollisuuden tuoda esiin asioita heidän 
toivomassaan järjestyksessä.  
 
Toteutin osan haastatteluista ryhmähaastatteluna. Ryhmä voi Hirsjärven ja 
Hurmeen (2001, 61−62) mukaan vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti 
asioiden esille tuloon. Ryhmähaastattelun tarkoituksena on, että ryhmä tuottaa 
monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelutilanteissa huolehdin siitä, 
että keskustelu pysyi valituissa teemoissa ja että kaikki saivat mahdollisuuden  
osallistua keskusteluun. Ryhmissä ei ollut dominoivia henkilöitä, jotka olisivat 
estäneet toisten mielipiteiden esille tulemisen. Ryhmäkeskustelulla näytti olevan 
tärkeä merkitys sikäli, että jäsenet auttoivat toisiaan asioiden muistamisessa ja 
mahdollistivat siten ilmiön monipuolisen tarkastelun. Ryhmähaastattelut 
toteutuivat joustavasti, ja keskustelu oli avointa. Ongelmallisinta oli 
haastattelujen kirjoittaminen tekstiksi heikon äänenlaadun vuoksi. Siksi 
kuuntelin kasetit useita kertoja. 

 
Nauhoituksen lisäksi tein muistiinpanoja haastattelujen aikana. Tämä helpotti 
tarkentavien kysymysten ja yhteenvetojen tekemistä. Jokaisen haastatteluteeman 
päätteeksi tein yhteenvedon, jolloin haastateltavilla oli mahdollisuus kertoa, 
olinko ymmärtänyt hänen kertomansa oikein. Haastattelujen loputtua kirjoitin 
niistä yhteenvedon, johon palasin useita kertoja analysoidessani aineistoa. 
Niemisen (1998, 217) sekä Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 185) mukaan 
haastattelujen nauhoittamisen lisänä haastattelupäiväkirjan pito parantaa 
tutkimuksen luotettavuutta.   
 
Aloitin välittömästi tutkimusaineiston analyysin. Tämä takasi analyysin 
tuoreuden. En käyttänyt apuna tietokoneohjelmia, vaan analyysi perustui omaan 
ajatteluuni. Pidän ajattelua tutkijan tärkeimpänä välineenä. Luotettavuuden 
kannalta on tärkeää myös se, että analysoin alkuperäisaineistoa, joka muodostui 
sanatarkasti kirjoitetuista haastatteluista ja kirjallisista opintojaksokuvauksista ja 
opetussuunnitelmista. Tässä tutkimuksessa kirjalliset dokumentit kuvasivat 
kevään 2002 tilannetta. Kuitenkin niiden analysointi vahvisti käsitystäni 
tutkimuksen tarpeellisuudesta. Dokumentit auttoivat haastatteluteemojen 
muodostamista.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa analyysiin vaikuttaa aina tutkijan oma näkemys 
tutkittavasta ilmiöstä (Nieminen 1998, 215). Heidegger korostaa, että 
esiymmärrys on tietämisen esirakenne (Chinn & Peggy 1986, 30; Jasper 1994a, 
311). Denzinin (1994) mukaan kyseessä on tutkijan tulkinta, joka ei ole 
siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai toistettavissa. Tässä tutkimuksessa analyysi 
perustui esiymmärrykseeni ja aineistosta esille nousseiden asioiden 
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reflektointiin. Mäkelän (1990) mukaan tutkijan tulee kirjata ja perustella 
luokitteluperustelunsa. Luokittelun loogisuus osoittaa tutkimuksen 
luotettavuutta. Olen raportoinut ja perustellut luokittelun lähtökohdat, kuvannut 
luokat toisensa poissulkevina ja pyrkinyt luokittelussa käsitteellisesti 
yhdenmukaisiin tasoihin. (Nieminen 1998, 219; Lukkarinen 2003, 129−130.) 
Esiymmärrykseni tutkittavasta ilmiöstä on vaikuttanut osaltaan tutkimuksen 
tuloksiin, joskin olen pyrkinyt tiedostamaan ennakkokäsitykseni tuomalla ne  
julki ja analysoimaan ilmiötä aineistolähtöisesti. Oma käsitykseni muuttui ja 
laajentui analyysin ja teoreettisen tarkastelun aikana. Selkeä ja tarkka raportointi 
mahdollistaa analyysivaiheen luotettavuustarkastelun.  
 
Pattonin (1990) ja Weberin (1990) mukaan tutkimuksessa tulee osoittaa aineiston 
ja tulosten välinen yhteys. Luotettavuus vahvistuu, mikäli tulkinnat saavat tukea 
myös muista tutkimuksista. Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa se, 
vastaavatko tutkijan analysoinnin avulla muodostamat luokat ja niiden tulkinta 
myös tutkittavien käsityksiä. Tulosten esittäminen haastatelluille (face-
validiteetti), samoin kuin luokittelujen tarkastelu toisen tutkijan tekemänä lisää 
tutkimuksen luotettavuutta. (Nieminen 1998, 219−220; Latvala & Vanhanen-
Nuutinen 2003, 35−36.) Tutkimuksen tulokset ja aineisto ovat kiinteästi 
sidoksissa toisiinsa. Olen esitellyt kehittämääni mallia kouluttajakollegoilleni, 
työterveyshuollossa työskenteleville terveydenhoitajille ja työterveyshuollon 
asiantuntijoille ja keskustellut mallin pätevyydestä suhteessa tutkimuksen 
päämäärään ja tavoitteeseen. Lääkintöneuvos Matti E. Lamberg kiinnostui 
erityisesti itsesäätelyvalmiuksien kehittämisestä, yleisistä terveydenhoitotyön 
työelämävalmiuksista ja ammatillisesta kasvusta. Toinen tutkijakollega on 
arvioinut aineiston luokittelua ja tulosten käsitteellistä tasoa sekä aineiston ja 
tulosten välistä yhteyttä.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan Brymanin (1988, 72) mukaan 
arvioida myös siitä näkökulmasta, kuinka tulokset ja teoria on onnistuttu 
yhteensovittamaan. Tässä tutkimuksessa lähdin liikkeelle analysoimalla aineistoa 
induktiivisesti. Sitten käsittelin aineistoa teorialähtöisesti. Tarkastellessani 
aineistosta muodostamiani ala- ja pääluokkia teoreettisesti  ymmärsin ne  
laajemmin ja aloin reflektoiden löytää uusia ajatuksia koulutuksen mallin 
rakentamiseksi. Sisältöteemoihin liittyvää tutkittua tietoa löytyi paljon ja sitä 
julkaistiin jatkuvasti myös tämän tutkimuksen tekemisen aikana. Päätin 
teoreettisen tiedon haun syksyllä 2004. Tämän jälkeen olen ottanut kuitenkin 
huomioon Raution (2004) väitöskirjatutkimuksen tulokset, koska ne liittyvät 
työterveyshuollon kehittämiseen. Lisäksi viittaan Stenströmin ym. (2005) 
tutkimukseen, joka koskee ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työhön 
sijoittumista ja työelämävalmiuksia sekä opetusministeriön (2005) 
terveydenhoitajien osaamiskuvauksia koskevaan luonnokseen. Jatkuva nopea 
tiedon uusiutuminen on perustelu myös sille, että terveydenhoitajan 
koulutuksessa työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon sisältöjen on 
oltava yleisellä tasolla, mutta niiden sisältämiä asioita on päivitettävä jatkuvasti.  
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Muodostettuani ala- ja pääluokat etsin menetelmään liittyvää teoreettista tietoa 
ymmärrykseni laajentamiseksi ja syventämiseksi. Luokkien tarkastelu 
asiantuntijan taitoprofiilin mukaisen viitekehyksen avulla jäsensi 
tutkimustuloksia siten, että muodostin soveltaen koulutuksen mallin sisällöt. 
Tässä vaiheessa aineiston analyysia ohjasi olemassa oleva teoria. Asiantuntijan 
taitoprofiili laajensi ja syvensi ymmärrystäni siten, että aloin pohtia enemmän 
koulutuksen pedagogisia ratkaisuja ja niiden merkitystä. Itsesäätelyvalmiuksia 
koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen auttoi löytämään mallin kehittämiseksi 
tarvitsemani menetelmälliset asiat, jotka mielestäni toivat uuden näkökulman 
terveydenhoitajakoulutukseen. Lopullinen koulutuksen malli työterveyshuollon 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kehittämiseksi rakentui induktiivisesti 
edeten deduktion kautta kohti abduktiota. Yhdistäessäni aineistoista 
muodostamiani pää- ja alaluokkia olemassa olevaan teoriaan en tehnyt sitä 
pakottaen. Jätin ottamatta huomioon joitain asioita ja toisaalta lisäsin  sellaisia 
asioita, jotka näyttivät teoreettisen tiedon mukaan olevan tärkeitä. Rakensin 
koulutuksen mallin reflektoimalla esiymmärrystäni, aineistosta esille nousseita 
asioita ja teoreettista tietoa, joka syvensi ja muutti ymmärrystäni. Olen 
selvittänyt pääluvussa 5, jossa tarkastelen mallin rakentamista, mitkä asiat 
nousevat aineistosta ja mitkä teoriasta. Tämä antaa lukijalle mahdollisuuden 
arvioida mallin luotettavuutta. Tutkimuksessa toteutuu pragmaattinen teoria ja 
konsensusteoria.  

 

6.2 Tutkimuksen eettisyyden tarkastelua 

 
Vehviläinen-Julkusen (1998, 27−28) mukaan eettisten kysymyksen merkitys 
korostuu tieteissä, joissa tutkitaan inhimillistä toimintaa. Tutkimuksen aiheen 
valinta on eettinen ratkaisu. Tutkijan tulee pohtia, kenen ehdoilla tutkimusaihe 
valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Nämä eettiset kannanotot tulevat esille 
tahtoen tai tahtomattaan tutkimuksen julkilausutussa päämäärässä ja 
tutkimustehtävän muotoilussa. Tutkija on vastuussa tieteelle, kanssaihmisille ja 
tutkimuskohteille.  

 
Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Sen saavuttamiseen voidaan vaikuttaa kehittämällä 
terveydenhoitajan työterveyshuollollista koulutusta. Työterveyshuoltolaki ja 
asetus mahdollistavat terveydenhoitajan työskentelyn työterveyshuollossa 
kahden vuoden ajan ennen varsinaista työterveyshuollollista koulutusta.  
Terveydenhoitajan tulee siis hankkia työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista 
osaamista terveydenhoitajatutkinnon aikana. Terveysalan ammattikorkea-
koulujen opetussuunnitelmat eroavat toisistaan työterveyskoulutuksen osalta, 
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joten yhdenmukaisen koulutuksen kehittäminen on tarpeellista. 
Valtakunnallisissa ohjeissa ja suosituksissa korostuu työterveyshuollollisen 
koulutuksen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen tärkeys ja näiden 
kehittäminen nähdään välttämättömänä. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon 
toteuttaminen edellyttää laaja-alaista tietotaitoa.  
 
Muodostin tutkimustehtävät tutkimuksen päämäärästä, jonka saavuttamiseksi 
tarkastelin työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillista 
osaamista koulutusorganisaation, työssä olevien terveydenhoitajien ja 
työterveyshuollon asiantuntijoiden näkökulmasta. En arvioinut tai vertaillut  
ammattikorkeakoulujen laatimia opintojaksoja ja opetussuunnitelmia keskenään, 
vaan olen kiinnostunut siitä, millaisia oppisisältöjä niihin on kirjattu. Olen 
tarkastellut kirjallisia dokumentteja ja haastatteluissa esille tulleita asioita tasa-
arvoisesti ja kunnioittavasti. Mielestäni haastateltavien kertomat asiat ovat 
sellaisenaan totta, enkä ole kyseenalaistanut niitä. Aiheen tarpeellisuus on 
perusteltavissa työikäisen, oppijan, terveydenhoitajan ja kouluttajan 
näkökulmasta. Tutkimuksen aihe ei loukkaa  tutkimukseen osallistuvia henkilöitä 
tai organisaatioita.  
 
Ihmisoikeudet ovat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisenä perustana. 
Tutkimusetiikan ongelmat liittyvät tutkimustoimintaan, kuten tutkimukseen 
tulevien informoimiseen, aineiston keräämisessä ja analyysissa käytettävien 
menetelmien luotettavuuteen, anonymiteettiongelmiin ja tutkimustulosten 
esittämistapaan. Tutkijan tulee kohdella haastateltavia, kuten potilaan oikeudet ja 
velvollisuudet edellyttävät. Tutkijan on selvitettävä osallistujille, mihin tietoja 
käytetään, mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tietojen keruuseen  
sekä osallistumiseen liittyvät hyödyt ja haitat. Tutkimukseen osallistujien tulee 
myös tietää, miksi juuri heidät on valittu haastateltaviksi tai miksi juuri heiltä on 
pyydetty tietoja, tässä tutkimuksessa nimenomaisesti kirjallisia dokumentteja. 
Tutkittavien suojaan kuuluu osallistujien vapaaehtoinen suostumus. Kaikkien 
osallistujien on jäätävä nimettömiksi ja tutkimukseen osallistujille on kerrottava, 
miten he saavat tietoa tutkimuksesta sen valmistuttua. (Polit & Hugler 1993, 
358−360; Vehviläinen-Julkunen 1998, 26−29.) 

 
Pyytäessäni terveysalan ammattikorkeakouluilta opintojaksokuvauksia ja 
opetussuunnitelmia kerroin, että analysoin niiden sisältöjä vertailematta 
ammattikorkeakouluja keskenään ja että päämääräni oli kehittää 
työterveyshuoltoon liittyvää terveydenhoitajien koulutusta. Kerroin tutkimuksen 
tavoitteen, päämäärän, toteutustavan ja lupasin ammattikorkeakouluille, etten tuo 
julki, mitkä ammattikorkeakoulut ovat mukana tutkimuksessa. Soittaessani 
haastateltaville kerroin edellä kuvattujen asioiden lisäksi haastatteluteemat. 
Korostin, että tarkoitukseni ei ole arvioida kyseisten asiantuntijoiden ja 
terveydenhoitajien tai työterveyshuoltoyksiköiden toimintaa vaan saada käsitys 
siitä, millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa työskentelevä 
terveydenhoitaja haastateltavien mielestä tarvitsee. Kerroin myös, miksi olin 
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valinnut juuri kyseiset henkilöt ja tietyissä työterveyshuoltoyksiköissä 
työskentelevät terveydenhoitajat haastatteluun. Jokaisen työterveyshuoltoyksikön 
terveydenhoitajat saivat päättää siitä, kuka tai ketkä osallistuisivat haastatteluun. 
En pitänyt tarpeellisena kirjallisten tutkimuslupien pyytämistä, koska jokainen 
haastateltava antoi puhelimitse suostumuksensa. Ammattikorkeakoululla oli 
mahdollisuus valita osallistumisensa tutkimukseen joko lähettämällä tai olemalla 
lähettämättä pyytämäni kirjalliset dokumentit. Kaikilla tutkimukseen 
osallistuvilla on tutkimuksen valmistuttua mahdollisuus saada lukea raportti. 
 
Haastatteluteemat eivät sisältäneet arkaluonteisia asioita, jotka olisivat koskeneet 
haastateltavien omaa elämää tai tapaa työskennellä. Haastattelujen aikana en 
kertonut muiden haastateltujen esille nostamia asioita enkä omia mielipiteitäni 
asioista. En myöskään ihmetellyt, hämmästellyt tai arvostellut haastateltavien 
kertomia asioita. Pyrkimykseni oli osallistua keskusteluun virittämällä ajatuksia 
ja innostamalla osallistujia asioiden mahdollisimman laaja-alaiseen 
kuvaamiseen. Lukiessani kirjoitettuja haastatteluja huomasin, että olin 
saavuttanut tavoitteet. 
 
Tutkimuksen raportoinnilla on Vehviläinen-Julkusen (1998, 31) mukaan myös 
eettinen merkitys. Olen pyrkinyt kirjaamaan kaiken avoimesti ja rehellisesti 
kuitenkin turvaten anonymiteetin säilymisen. Raportissa en kerro, mitkä 
ammattikorkeakoulujen kirjalliset dokumentit ovat mukana aineistossa. 
Asiantuntijoiden ja terveydenhoitajien kertomista asioista olen käyttänyt suoria 
lainauksia, mutta niiden perusteella ei voi tietää, kuka on kertonut kyseiset asiat, 
koska en ole maininnut paikkakuntia tai työterveyshuoltoyksiköiden nimiä.  
Asiantuntijoiden osalta Suomen Työterveyshoitajaliiton Aka-jaoksen 
henkilöiden nimet on selvitettävissä, mutta koska kyseessä oli ryhmähaastattelu,  
yksittäisen henkilön käsitykset eivät voi tulla julki. Työterveyslaitoksella ja 
sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelee lukuisia henkilöitä, jotka ovat 
tekemisissä tutkittavan ilmiön kanssa, joten heidän henkilöllisyyttään ei tämän 
tutkimuksen perusteella voi tunnistaa. 

 

6.3 Tutkimustulosten tarkastelua  

 
Tutkimuksen päämääränä oli  kehittää malli työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi terveydenhoitajan ammattikorkeakoulu-
tukseen. Malli rakentuu työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen osaamisen 
sisältöjä ja menetelmää kuvaavista tutkimustuloksista ja teoreettisesta tiedosta. 
Tutkimuskysymykseen, millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee, sain vastauksen integroimalla  
muodostamani pää- ja alaluokat asiantuntijan taitoprofiilin mukaiseen 
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viitekehykseen. Pää- ja alaluokat ovat yleisellä tasolla ja edellyttävät jatkuvaa 
päivittämistä tiedon jatkuvasti lisääntyessä ja muuttuessa. Koulutuksen 
menetelmällinen tarkastelu vastaa kysymykseen, miten koulutuksen avulla 
voidaan kehittää työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista. Tällöin 
itsesäätelyvalmiuksien ja metakompetenssien kehittäminen osoittautuu tärkeäksi 
asiaksi.  

6.3.1 Mallin sisällöt työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen 
osaamisen kehittäjänä 

 
Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneella terveydenhoitajalla on oikeus 
työskennellä  työterveyshuollon ammattihenkilön tehtävissä kahden vuoden ajan 
ennen varsinaista työterveyshuollollista koulutusta. Ammattikorkeakouluilla on 
puolestaan oikeus ja velvollisuus kouluttaa terveydenhoitajia, joilla on riittävä 
ammatillinen osaaminen työskennellä työterveyshuollossa ammattihenkilöinä. 
Terveydenhoitajatutkinnon aikana oppijan tulee hankkia riittävät valmiudet 
työskennelläkseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
aikana terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen laajenee ja syvenee. 
Ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa, koska niillä on mahdollisuus 
suunnitella ja toteuttaa opintojen sisällöt jatkumona. Tämä mahdollistaa 
ammatillisen osaamisen syvenemisen ja laajentumisen. Työterveyshuollossa 
työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu 
työterveyshuollon ammattispesifisestä tietotaidosta,  terveydenhoitotyön yleisistä 
työelämävalmiuksista ja itsesäätelyvalmiuksien kehittämisestä.  
 
Tutkimustehtävään, millaista ammatillista osaamista työterveyshuollossa 
työskentelevä terveydenhoitaja tarvitsee, sain vastaukseksi toimintaa kuvaavia 
sisältöjä, joista muodostin pää- ja alaluokat. Tarve työterveyshuollon 
sisällölliseen kehittämiseen on kirjattu Työterveys 2015 -kehittämislinjauksiin 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 10). Samoin hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelma (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 93) korostaa koulutuksen 
kehittämistä yhdessä työelämän kanssa. Opetusministeriö on   uudistamassa 
terveydenhoitajan ammatillisia osaamiskuvauksia. Olen kommentoinut luonnosta 
työikäisen terveydenhoitotyöhön ja työterveyshuoltoon liittyvän ammatillisen 
osaamisen osalta ja verrannut luonnoksen keskeisiä asioita tutkimustuloksiani 
vasten.  Tällä hetkellä voimassa olevat osaamisvaatimukset on laadittu vuonna 
2001 (Opetusministeriö 2001). Työterveyshuollon koulutusten  yhtenäistämisen 
tarve eri koulutusorganisaatioiden kesken on todettu muun muassa Terveys 2015 
-kehittämislinjauksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 12). 
Ammattikorkeakoulut ovat keskustelleet asiasta. Olen osallistunut käytyyn 
keskusteluun.  
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Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuoltolakiin ja asetukseen, 
joiden tunteminen on koulutuksen peruslähtökohta. Periaatteessa voisi ajatella, 
että silloin kun koulutuksen sisällöt ovat yhtenevät laissa ja asetuksessa 
esitettyjen asioiden kanssa, koulutus on riittävä. Tällöin koulutuksen sisällöt 
jäisivät kuitenkin suppeiksi eikä työikäisen kokonaisvaltainen kohtaaminen 
mahdollistuisi. Pohtiessani, mikä on työterveyshuollon tärkein tehtävä, päädyin 
siihen, että tärkein tehtävä on työoloihin ja -ympäristöön vaikuttaminen sekä 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä edellyttää kuitenkin 
laaja-alaista tarkastelua, systemaattista suunnittelua ja toteutusta. Koulutuksen 
kehittämisessä tulee ottaa huomioon työelämän nopea muutos ja uuden tiedon 
lisääntyminen. Voiko työterveyshuolto sitten vastata työelämän muutokseen? 
Näkyvätkö muutokset työterveyshuollon toiminnoissa? Mikäli työterveyshuollon 
toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen terveydenhoitotyöhön eikä yksittäisten 
toimintojen tekemiseen, työelämän muutokset voidaan ottaa huomioon.  Tämä 
mahdollistaa työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen.  
 
Työterveyshuoltoon kohdistuvat haasteet edellyttävät myös työterveyshuolto-
yksikön oman toiminnan arvioimista ja kehittämistä. Olisi hyvä pohtia, miten nyt 
käytössä olevat työterveyshuollon menetelmät vastaavat tämän päivän 
haasteisiin. Työterveys 2015 -kehittämislinjat (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2004a, 11) tuovat esiin tarpeen kehittää työterveyshuollon toimintamuotoja. 
Valmisteilla olevassa kansanterveyslaissa on kiinnitetty huomiota 
työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen kuntien välisenä yhteistyönä.  Tämä 
edellyttää uudenlaista ajattelua. Työterveyshuoltoyksikkö nähdään omaksi 
yritykseksi, jonka tulee peittää ainakin omat kustannuksensa. Yksityisten 
työterveyshuoltojen osalta toiminnan tulee olla tuottavaa. Kilpailu, tuloksen 
tekemisen pakko ja vastuu näkyvät terveydenhoitajan työssä. Tutkimustuloksista 
tulee esiin, että terveydenhoitajilta odotetaan markkinointi- ja tuotteistamis-
osaamista. Työterveyshuollon toiminnalta vaaditaan hyvää laatua ja 
terveydenhoitajan täytyy osata laadun ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviä 
asioita. Menetelmien vaikuttavuuden arvioiminen ja tutkittuun tietoon perustuva 
ammatillinen osaaminen edistävät työikäisen terveyttä ja hyvinvointia.   
 
Työterveyshuollossa työskentelevät terveydenhoitajat ovat itsekin työikäisiä, 
joiden terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää. Tutkimustulokset nostavat esille 
terveydenhoitajan oman jaksamisen ja oman osaamisen arvostamisen. Onkin 
syytä pohtia sitä, miten terveydenhoitajan omaa jaksamista voisi edistää. 
Työterveyshuollossa työskentelevien oman työterveyshuollon toteutumista ei ole 
juurikaan mietitty. Pienissä työterveyshuoltoyksiköissä palvelujen ostaminen 
oman työterveyshuoltoyksikön ulkopuolelta olisi järkevää pelkästään 
vaitiolovelvollisuusasioiden turvaamiseksi. Pienissä terveyskeskuksissa 
terveydenhoitaja työskentelee usein yksin ja joutuu vastaamaan moniin uusiin ja 
vaikeisiin haasteisiin. Työterveyshuoltoyksiköiden ja terveydenhoitajien 
verkostoituminen on yksi keino terveydenhoitajien jaksamisongelmien 
ehkäisyyn.  
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Työterveyshuoltojen tulisi lisätä yhteistyötä ja verkostoitua muiden 
organisaatioiden, myös kolmannen sektorin, kanssa. Olen osallistunut Eepee 
Osuuskauppojen työvireprojektiin, jonka yhtenä kehittämisen kohteena oli 
työterveyshuollon toiminnan parantaminen. Toiminnan parantamiseksi ne 
työterveyshuollot, joiden kanssa Eepee Osuuskauppa on sopinut 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä, ovat verkostoituneet ja 
yhdenmukaistaneet toimintansa yli 20 kunnassa. Työterveyshuoltojen 
verkostoituminen   mahdollisti samanlaisten palvelujen saamisen kaikille Eepee 
Osuuskauppojen työntekijöille. Terveydenhoitajien ammatillista osaamista on 
uudistettu järjestämällä yhteisiä koulutuspäiviä, joihin ovat voineet osallistua 
myös muut työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. (ks. Loppela 
2004.) Kokemukseni mukaan verkostoituminen toimii myös terveydenhoitajien 
jaksamisen tukena. Kokemukset rohkaisevat seudullisen yhteistyön kokeiluihin, 
mikä on kirjattu myös valmisteilla olevaan uuteen kansanterveyslakiin (2005). 
Kuusiokunnissa on käynnistynyt vuonna 2005 kahden kuntayhtymän, kuuden 
kunnan, työterveyshuoltotoimintojen yhtenäistämistä tavoitteleva hanke, jossa 
olen mukana. Tarve alueellisiin yhteistyöhankkeisiin kuntien ja eri 
palveluntuottajien välillä on kirjattu Työterveys 2015 -kehittämislinjauksiin 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a,11). 
 
Terveydenhoitajakoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa 
huomioon työelämän muutokset sekä yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset 
haasteet. Nämä asiat tulevat esiin myös Työterveys 2015 -kehittämislinjauksissa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a) ja hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Tällä hetkellä työikäisen terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen, 
syrjäytyminen, kansainvälistyminen ja polarisaatio. Teknologian lisääntyessä 
työn tekeminen muuttuu ja aiheuttaa ammattitaitoon liittyviä haasteita. 
Ikääntymisen myötä pitkäaikaissairaudet lisääntyvät, hoidon tarve kasvaa ja 
yleinen toimintakyky alkaa vähetä. Työterveyshuollolla on tärkeä tehtävä 
kansansairauksien seulonnassa ja ehkäisyssä. Ergonominen neuvonta, 
kuntoutukseen ohjaus ja kuntoutusyhteistyö ovat keskeisessä asemassa tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä. Mielenterveystyössä työterveyshuollon 
painopistealueena on masennuksen ja uupumuksen ehkäisy. Kansansairauksien 
ehkäiseminen on tärkeää. Työelämän jatkuva muutos edellyttää 
terveydenhoitajalta muutosten hallinnan osaamista sekä innovatiivisuutta. 
Kouluttajan tulee rohkaista oppijoita luottamaan itseensä ja  etsimään ja 
kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja.   
  
Terveydenhoitaja tapaa työikäisiä erilaisten  terveystarkastusten sekä 
sairaanhoito- ja työpaikkakäyntien yhteydessä, jolloin edellä mainittujen 
asioiden puheeksi ottaminen on mahdollista. Tutkimustulosten mukaan kyseisten 
asioiden sisältyminen työterveyshuollolliseen koulutukseen on tärkeää ja 
mahdollistaa sen, että oppija ymmärtää työikäisen terveyteen ja hyvinvointiin 
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liittyvien asioiden laaja-alaisuuden. Työterveyshuollon palveluihin ovat 
oikeutettuja vain ne työikäiset, jotka ovat työsuhteessa työnantajaan tai ovat 
omaa työtään tekevinä tai itsenäisinä yrittäjinä sopineet palvelujen ostamisesta. 
Niinpä työterveyshuollon ulkopuolelle jää moni työikäinen. Sosiaali- ja 
terveysministeriön laatimaan julkaisuun Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 
2010  (2001b, 12) on kirjattu, että kaikille työikäisille, työttömille ja 
epätyypillisissä työsuhteissa oleville tulee järjestää samanlaiset terveys- ja 
sosiaalipalvelut kuin työssä oleville. Näiden palvelujen järjestämistä 
väestövastuun periaatteella esitetään myös kansallisessa terveydenhuollon 
projektissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002c, 4). 
 
Tutkimustulosten mukaan terveydenhoitajan tulee käyttää sellaisia menetelmiä, 
jotka mahdollistavat työikäisen oman osallistumisen terveytensä ja 
hyvinvointinsa edistämiseen. Tämä mahdollistuu terveydenhoitajan toimiessa 
työikäisen kanssa tasa-arvoisesti. Keskustelu perustuu subjektisuhteeseen, jossa 
toteutuvat dialogin periaatteet. Dialogisuus mahdollistaa työikäisen aktiivisuuden 
ja vastuun ottamisen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. 
Terveydenhoitajien osaamiskuvauksia koskevaan opetusministeriön luonnokseen 
(2005) on kirjattu terveyden edistämisen menetelminä dialoginen keskustelu ja 
asiakaslähtöinen terveydenhoitotyö. 
 
Työpaikkakäynnit ja -selvitykset luovat tutkimustulosten mukaan perustan, jota 
vasten työikäisen terveyttä ja hyvinvointia tulee tarkastella. Terveydenhoitaja-
koulutuksen aikana terveyttä ja hyvinvointia lähestytään monesta eri 
näkökulmasta, kuten suhteessa perimään ja elintapoihin. Terveyden ja 
työympäristön välisten vaikutusten tarkastelu jää kuitenkin vähäiseksi. 
Työympäristö voi olla keskeinen työntekijän oireiden ja sairauksien aiheuttaja. 
Uudet altisteet ja kuormitustekijät liittyvät työelämän nopeaan muutokseen ja 
uuden tekniikan käyttöönottoon. Koulutuksen aikana tulee oppia tunnistamaan 
altisteet ja selvittämään niiden terveydellinen merkitys. Koska työn aiheuttamia 
haitta- ja vaaratekijöitä sekä altisteita on paljon, koulutuksen tehtävänä on 
kehittää oppijan tiedon hankkimisen valmiuksia ja tutkitun tiedon merkitystä.  
 
Perinteisten työhön liittyvien vaara- ja riskitekijöiden lisäksi on osattava 
kiinnittää huomiota työn hallintaan, työn psyykkisen kuormittavuuden 
vähentämiseen ja työyhteisöongelmien ehkäisyyn. Tutkimustuloksissa tulee esiin 
työyhteisöjen hyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistuminen sekä 
johtamisen ja henkilöstöhallinnon merkityksen tunteminen. Johtamiseen, 
henkilöstöhallintoon ja työyhteisöön kohdistuvat tietotaidon perusteet voivat 
sisältyä terveydenhoitajatutkintoon, mutta niiden soveltamisen harjoittelu lienee 
mahdollista vasta erikoistumisopintojen ja täydennyskoulutuksen aikana, koska 
työyhteisöongelmien ymmärtäminen on vaikeaa ilman omaa työkokemusta. 
Kouluttaja voi perustaa työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävää toimintaa 
koskevien asioiden oppimisen viimeisimpien väitöskirjojen (Loppela 2004; 
Rautio 2004) tuottamaan tietoon. Oppijoiden tutustuminen väitöskirjoihin 
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osoittaisi taas työyhteisöön kohdistuvan toiminnan laaja-alaisuutta.  
Tutkimustulosten mukaan tutkittuun tietoon perustuva toiminta on tärkeää. Siksi 
kouluttajien on varmistettava opetuksensa perustuminen tutkittuun tietoon. 
Heidän tulee opastaa oppijat hakemaan kyseistä tietoa ammatillisen osaamisensa 
kehittämiseksi. 
 
Työterveyshuollon ammattispesifisellä tietotaitoon liittyvällä osaamisella ei ole 
merkitystä, mikäli terveydenhoitajalta puuttuvat terveydenhoitotyön yleiset 
työelämävalmiudet, kuten vuorovaikutustaidot ja ihmisen kohtaamisen taidot. 
Terveydenhoitotyö edellyttää arvojen ja eettisten valintojen pohdintaa ja 
perustelua. Nämä asiat nousevat esiin myös tutkimustuloksissa. 
Terveydenhoitajan on tunnistettava, millaisessa arvomaailmassa työikäisen 
terveyttä ja hyvinvointia edistetään. Terveydenhoitajan omien arvojen ja 
asenteiden reflektointi edistää oppijan ammatillista kasvua. Työterveys 2015 -
kehittämislinjauksissa tuodaan julki tarve työterveyshuollon ammattieettisten 
ohjeiden uudistamisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 13).  
 
Asettaessaan oppimiselleen tavoitteita oppija arvioi omaa tietotaitoa suhteessa 
opiskeltaviin sisältöihin. Oppijoilla on erilaiset tiedot ja taidot sekä käytännön 
kokemus, jotka tulee ottaa huomioon oppijan ammatillisen osaamisen 
kehittämispolkua suunniteltaessa. Koulutuksen aikana on tärkeää, että oppijalla 
on mahdollisuus harjoitella todellisissa työympäristöissä, joissa arkielämän 
tilanteet näyttäytyvät ja joihin oppija osallistuu. Opetusministeriön valmisteilla 
olevaan terveydenhoitajan osaamiskuvauksia koskevaan luonnokseen (2005) on 
määritelty ammattitaitoa edistävän harjoittelun kattavan myös harjoittelun 
työterveyshuollossa. Harjoittelu työterveyshuoltoyksiköissä mahdollistaa muiden 
terveydenhoitajien toiminnan tarkkailun ja analysoinnin. Harjoittelujaksolle 
nimetty ohjaava terveydenhoitaja ja kouluttaja osallistuvat oppijan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen. Harjoittelun ohjaajan on tiedettävä, millaisia tavoitteita 
oppija on asettanut oppimiselleen. Lisäksi ohjaajan tulee tietää, minkälaisia 
asioita oppija on opiskellut ja harjoitellut ammattikorkeakoulussa. Hoitotyön 
tavoite- ja toimintaohjelma (2003, 95) korostaa harjoittelupaikan ja ohjauksen 
laatua sekä harjoittelun arvioinnin perustumista yhdessä laadittuihin tavoitteisiin. 
Kirjallisen oppimissopimuksen laatiminen on hyvä keino edellä mainittujen 
asioiden toteutumiseksi, samoin opiskelijoiden harjoitteluun kehitetyt työkirjat 
(esim. Suomen Terveydenhoitajaliitto 2001). Oppijalla on siten hyvät 
mahdollisuudet soveltaa ja integroida tietojaan ja taitojaan harjoittelujakson 
aikana erilaisissa tilanteissa ja hyödyntää yhteistoiminnallista oppimista.  
 
Samalla oppija oppii asettamaan itselleen realistiset ja ammatillisen osaamisen 
kehittämistä edistävät tavoitteet. Hän määrittelee itselleen tulosodotukset ja 
miettii strategiat niiden saavuttamiseksi. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
laatiminen yhdessä kouluttajan kanssa mahdollistaa oppijan aikaisempien 
tietojen ja taitojen ottamisen huomioon koulutuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Oppija kontrolloi ja reflektoi jatkuvasti ammatillista osaamistaan, 
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mitä hän tietää ja osaa ja mitä hän ei tiedä tai ei osaa. Laadin tutkimustuloksia ja 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen perustuvia asioita integroiden oppijalle  
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka on liitteenä 4. Tämä voi edistää 
oppijan ammatillisen osaamisen kehittämistä koulutuksen eri vaiheissa. Oppijan 
oppiminen on prosessimaista toimintaa, joka sisäistettynä toimintamallina 
edistää myös työterveyshuollon toteutumista. Toimiessani työterveyshuollon 
erikoistumisopintojen kouluttajana olen käyttänyt eräänlaista henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa. Siihen on kirjattu opiskeltavat sisällöt, ja oppija on 
arvioinut tietojaan ja taitojaan tasoilla tietää, ymmärtää ja kehittää. Nyt 
suunniteltu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma perustuu teoreettiseen tietoon 
ja pyrkii kehittämään oppijan itsesäätelyvalmiuksia. 
 
Tutkimustuloksista käy ilmi, että terveydenhoitajatutkintoon pitää sisältyä 
riittävästi työterveyshuoltoon liittyvää teoreettista opiskelua ja ammattitaitoa 
edistävää, ohjattua harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä. Hoitotyön tavoite- ja 
toimintaohjelma korostaa työelämän ja koulutuksen yhteistyötä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 94.) Tutkimustulosten mukaan terveydenhoitaja-
tutkinnossa tulisi olla neljä opintoviikkoa (6 opintopistettä) työterveyshuoltoon 
liittyviä teoreettisia opintoja ja vähintään kolme opintoviikkoa (4,5 
opintopistettä) ohjattua harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä. Tämä 
mahdollistaisi ammatillisen osaamisen kehittämisen käynnistymisen, jolloin 
tavoitteena on tietäminen, ymmärtäminen ja soveltaminen. Tutkimustulosten 
mukaan työterveyshuollon erikoistumisopintojen laajuus pitäisi olla vähintään 20 
opintoviikkoa (30 opintopistettä). Erikoistumisopintojen aikana ammatillisen 
osaamisen soveltaminen laajenee, oppija osaa analysoida ja tehdä synteesejä 
sekä kehittää työterveyshuollon toimintaa. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 
edellyttää oppijan saavan ohjausta sekä ohjaavalta terveydenhoitajalta että 
kouluttajalta.  
 
Olen osallistunut kouluttajana sekä 20 opintoviikon että 40 opintoviikon 
mittaisten työterveyshuollon erikoistumisopintojen suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin. Ammattikorkeakoulujen arviointineuvosto on akkreditoinut 
molemmat erikoistumisopinnot ja ne on hyväksytty rekisteröitäväksi. 
Opiskelijoiden palautteiden mukaan 40 opintoviikon opiskelua ei koettu liian 
pitkäksi. Erityisen myönteisenä pidettiin sitä, että opiskeluun kuului useiden 
viikkojen yhtäjaksoinen ohjattu harjoittelu työterveyshuoltoyksiköissä. Oppijat 
kokivat 20 opintoviikon mittaisen koulutuksen tiiviiksi, mutta se mahdollisti 
kuitenkin ammatillisen osaamisen kehittymisen. Lyhyen koulutuksen aikana 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukainen oppiminen, jatkuva 
reflektointi ja opittujen asioiden siirto aitoihin oppimisympäristöihin jäävät 
pakosta vähäisiksi. Koska näyttää siltä, että työterveyshuollon 
erikoistumisopinnot ovat  tulevaisuudessa 30 opintopistettä (20 opintoviikkoa), 
on tärkeää pitää huolta siitä, että oppijat voivat harjoitella työterveyshuolto-
yksiköissä.  
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Olisi tarpeen tarkastella terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia 
kokonaisuutena ja miettiä, missä muissa opintojaksoissa  opiskellaan 
työterveyshuoltoon liittyviä asioita. Kansanterveydelliset ja yhteiskunnalliset 
haasteet ovat esimerkki sisältöteemoista, joiden opiskelua on mahdollista 
toteuttaa muiden opintojaksojen yhteydessä, mutta niitä tulee opiskella myös 
työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 
Tutkimustulosten mukaan työterveyshuollossa tarvittavan ammatillisen 
osaamisen kehittäminen vaatii laaja-alaista tietotaitoa. Työterveyshuoltoon 
liittyvän koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä työelämän, 
ammattikorkeakoulujen ja muiden kouluttajien kesken. Yhteiskoulutus 
työterveyshuollon asiantuntijoiden, kuten fysioterapeuttien, kanssa laajentaisi 
tietotaitoa ja edistäisi moniammatillisuuden toteutumista sekä edistäisi 
yhteistyötä.   

6.3.2 Mallin menetelmälliset valinnat itsesäätelyvalmiuksien 
kehittäjänä  

 
Tutkimustehtävään, miten terveydenhoitajien koulutuksessa voidaan kehittää 
työterveyshuollossa tarvittavaa ammatillista osaamista, sain vastauksen  
tutkimustuloksista ja itsesäätelyvalmiuksia, ammatillista kasvua, integratiivista 
kasvua ja transformatiivisia oppimissyklejä koskevasta teoreettisesta tiedosta. 
Koulutuksen mallin kehittäminen edellyttää myös menetelmällistä ja pedagogista 
tarkastelua. Paula Risikko toteaa Opettaja-lehden (2005, 22) kolumnissa 
tarkastellessaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, että ammattikorkea-
koulupedagogiikan ja opettajuuden pohtiminen on  ajankohtainen haaste. 
Pedagogisen kehittämisen tarve tulee esiin myös Stenströmin ym. (2005) 
tutkimuksessa. 
 
Mallin mukainen koulutus edellyttää konstruktiivisuuden ja reflektiivisyyden 
merkityksen ymmärtämistä. Oppija nähdään aktiivisena, tavoitteellisena ja 
palautehakuisena. Hän etsii ja kerää tietoa omasta tietotaidostaan ja minästään 
(Mezirow 1995, 1997; Rauste von Wright & von Wright 1997; Tynjälä 1999; 
Mentkowski ym. 2000; Ruohotie 1998a; 2000; 2002c; 2003; 2004a; 2004b). 
Oppiminen on oppijan yksilöllistä kokemusta. Kouluttaja ei voi tehdä asioita 
oppijan puolesta. Kouluttajan on luotettava oppijan valmiuksiin arvioida, mitä 
hän tietää opittavasta asiasta ja mitä ei tiedä. Tämä motivoi oppijaa ja edistää 
uuden tietotaidon sisäistymistä oppijan ammatilliseksi osaamiseksi. Kouluttajan 
ja oppijan välinen dialogi mahdollistaa asioiden reflektoimisen ja vahvistaa 
oppijan uskoa omiin kykyihin.  Intentionaalinen oppija arvioi ja reflektoi 
tietotaitoaan koulutuksen sisältöteemojen kautta. Hän kirjaa näitä 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan yhdessä kouluttajan kanssa. 
Opiskelusuunnitelmaa laadittaessa kouluttajan tulee kuvata oppimisen sisällöt 
oppijoille niin selvästi, että he voivat asettaa tavoitteet oppimiselle.   
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Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja siihen liittyvä säännöllinen dialoginen 
keskustelu edistävät metakompetenssien kehittämistä ja elinikäisen oppimisen 
toteutumista. Kyseinen dialogi vie paljon aikaan. Ammattikorkeakoulujen tulisi 
ottaa tämä huomioon kouluttajan resursseja määriteltäessä. Jatkuva arviointi 
aktivoi oppijaa pohtimaan omaa oppimistaan ja sitä, mikä on oleellista hänen 
ammatillisen osaamisensa kannalta. Ovatko kouluttajat valmiit antamaan vastuun 
oppimisesta oppijalle ja toisaalta ovatko oppijat valmiita kantamaan vastuuta 
oppimisestaan? Joka tapauksessa koulutuksen on kehityttävä konstruktivismin 
suuntaan, koska tieto uusiutuu kovin nopeasti. Oppijoiden on otettava itse vastuu 
uuden tiedon hankkimisesta. Koulutuksen tehtävänä korostuu oppijan oppimaan 
oppiminen ja tiedon konstruoimisen kehittäminen. Metataitojen oppimiseksi 
kouluttajan tulee edistää oppijan oppimaan oppimista sekä rohkaista häntä 
itsereflektioon ja kokeilemaan erilaisia oppimisstrategioita. Oppijan 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämisen käynnistäminen on tärkeää koulutuksen 
aikana. 
 
Kaikki oppijat eivät ole halukkaita ottamaan vastuuta oppimisestaan ja 
kehittämään itsesäätelyvalmiuksiaan. Oppijat saattavat toivoa kouluttajan 
neuvovan, mitä ja millä tavalla kannattaa opiskella, tai he miettivät vain sitä, 
miten helpoiten saa opintojen suoritusmerkinnät ja opinnot päätökseen. Nuorilla 
oppijoilla on usein vähän kokemusta työelämästä. Siksi heidän on vaikea 
reflektoida ja arvioida tietotaitoaan suhteessa opiskeltaviin sisältöihin. 
Aikuisoppijoilla on työkokemusta mutta ehkä vain vähän kokemusta erilaisista 
tavoista oppia asioita. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatiminen  voisivat olla avuksi  tässä ongelmassa.   
 
Metakompetenssien kehittäminen edellyttää kouluttajan ja oppijan jatkuvaa 
dialogia, kysymyksiä, perusteluja ja asioiden merkitysten laaja-alaisia pohdintoja 
eri näkökulmista. Oppimisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kouluttaja 
virittää tarkoituksenmukaisilla kysymyksillä oppijan oman kokeilun ja 
ymmärtämisen halun (Ruohotie 1997; 2002c; 2002d; 2004b). Kysymykset on 
sidottava oppijan kokemusmaailmaan, jotta hänellä olisi mahdollisuus 
konkretisoida käsitteitä ja problematisoida asioita tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Kouluttaja pyrkii kehittämään oppijan valmiuksia hakea ja valikoida relevanttia 
tietoa ja analysoida sitä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen vaatii sekä 
oppijan että kouluttajan yhteistä sitoutumista. Todellisuudessa kohtaamme 
kuitenkin sekä oppijoita että kouluttajia, jotka eivät ole halukkaita sitoutumaan 
yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Oppija tarvitsee reflektointiinsa dialogisen 
kumppanin, jonka kanssa ammatillisen kasvun polku voidaan suunnitella. 
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla oppija pyrkii sitoutumaan ja 
ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Tässä vaiheessa kouluttajalla tulee olla 
riittävästi aikaa selvittää oppimisen sisällöt ja keskustella erilaisista 
oppimisstrategioista. Kouluttajan esille nostamat esimerkit ja erilaisista 
vaihtoehdoista keskusteleminen voivat virittää oppijan halun ratkaista ongelmia.  
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Itsenäisen opiskelun määrä tulee esiin tutkimustuloksissa. Itsenäistä opiskelua on 
kritisoitu ja sen on pelätty heikentävän ammatillisen osaamisen tasoa. Joissakin 
ammattikorkeakouluissa jopa puolet työterveyshuollon erikoistumisopintojen 
teoreettisista opinnoista on toteutettu itsenäisesti opiskellen. Kouluttajan tulee 
harkita yhdessä oppijan kanssa, millaisia tehtäviä tai millaista toimintaa on 
järkevää toteuttaa itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksen tehtävänä ei ole siirtää 
faktoja kouluttajalta oppijalle, koska niiden päivittäminen onnistuu myös 
itsenäisesti tietoa hakien. Itsenäinen opiskelu suoritetaan usein erilaisina 
tehtävinä, joiden läpikäymiseen yhdessä ei ole aikaa. Tällöin reflektoiminen ja 
asioiden syvempi ymmärtäminen ei ole mahdollista. Itsenäinen opiskelu ohjaa 
kuitenkin oppijaa kohti itseohjautuvuutta, joka on tärkeä valmius työelämän 
jatkuvassa muutoksessa. Mielestäni olisi kiire pohtia itsenäisen oppimisen 
menetelmiä, jotta niiden mahdollistama hyöty ammatillisen osaamisen 
kehittämiseksi olisi mahdollista. 

 
Oppimisympäristöillä on tärkeä merkitys ammatillisen osaamisen kehittämisessä, 
sillä oppimista ei tapahdu vain oppilaitoksissa, vaan oppiminen mahdollistuu 
erilaisissa muissa ympäristöissä, kuten työterveyshuoltoyksiköissä, työpaikoilla 
ja opintokäynneillä. Yhteistoiminnallisuus, kollektiivisuus ja kontekstuaalisuus 
valmistavat oppijaa yhteistyöhön omien kollegoiden, asiakasyritysten ja 
työikäisten asiakkaiden kanssa. (Ruohotie 2002d, 2004a, 2004b) Toimivat 
työelämäyhteydet, harjoittelu työterveyshuollon yksiköissä ja kouluttajien, 
käytännön ohjaajien ja oppijoiden välinen yhteistyö edistävät ammatillista 
osaamista. Siirtovaikutuksella on tärkeä merkitys ammatillisen osaamisen 
kehittämisessä. Ohjatun harjoittelun aikana oppija saa soveltaa tietotaitoaan 
erilaisissa konteksteissa, jolloin soveltamisalue vahvistuu ja laajenee. Yhteistyö 
perustuu tasa-arvoisuuteen ja toisten kunnioittamiseen. Osallistujien käsitykset 
asioista eivät kilpaile keskenään. Kouluttajan tulee rohkaista oppijaa hakemaan 
apua muilta oppijoilta ja tehdä asioita yhdessä muiden tahojen kanssa. Tämä 
edistää osaltaan oppijan vuorovaikutustaitojen, työelämäyhteistyön ja 
kollektiivisuuden merkityksen ymmärtämistä. Ammattikorkeakoulujen tulee 
miettiä, millaiset mahdollisuudet ja millainen halu kouluttajilla on tukea ja 
vahvistaa kontekstuaalisuuden toteutumista.  Toisaalta ammattikorkeakoulujen 
on mietittävä, millaista esimerkkiä ne näyttävät toteuttaessaan 
työelämäyhteistyötä esimerkiksi erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
osallistumalla. 
 
Kouluttajan kiinnostus oppijan ammatilliseen kasvuun on tärkeää. Oppijan 
persoonallinen eheys mahdollistaa hyvän terveydenhoitotyön toteutumisen. 
Hänen tulee tunnistaa omat ajatuksensa, arvonsa ja eettiset periaatteensa. Kun 
hän tulee tietoiseksi toimintansa merkityksestä, ammatillinen kasvu mahdollistuu 
(Mentkowski ym. 2000; Ruohotie 2003; 2004b). Dialoginen keskustelu, 
itsearviointi ja palautteiden saaminen kouluttajilta, ohjaajilta, asiakkailta ja 
muilta oppijoilta tukevat ammatillista kasvua. Elämänhallinnan valmiudet 
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edistävät oppijaa arvioimaan itseään erilaisissa tilanteissa ja auttavat 
hallitsemaan epävarmuuden tunteita muuttuvissa työtilanteissa.  Mitä enemmän 
oppija tulee tietoiseksi ajattelunsa perusteista, sitä paremmin hän voi asettaa ne 
muiden arvioitavaksi ja sitä todennäköisemmin oppija kyseenalaistaa 
oppimistaan. Ymmärtääkseen oman ajattelunsa perusteita oppijan täytyy kasvaa 
näkemään itsensä ja oma toimintansa ulkoa- ja sisältäpäin. Tämä mahdollistaa 
oppijan paremman ymmärtämisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan itsen ja 
muiden kohdalla. Koulutusta voidaan pitää vaikuttavana silloin, kun sen 
tuottama ammatillinen osaaminen laadullisesti ja määrällisesti edistää oppijan 
henkistä kasvua sekä yhteiskunnan ja työelämän kehitystä. 
 
Voiko työterveyshuollossa työskentelevä terveydenhoitaja kehittyä 
työterveyshuollon ekspertiisiksi? Mallin mukaisen koulutuksen tavoitteena on 
oppijan sitoutuminen kehittämään jatkuvasti työterveyshuollossa tarvittavaa 
ammatillista osaamista. Tämä tapahtuu työterveyshuollon ammattispesifistä 
tietotaitoa, terveydenhoitotyön yleisiä työelämävalmiuksia ja itsesäätely-
valmiuksia kehittämällä. Säännöllinen täydennyskoulutus mahdollistaa 
työterveyshuollon ammattispesifisen tietotaidon päivittämisen.  Tällöin koulutus,  
työelämäkokemus ja metakompetenssien kehittäminen mahdollistavat yhdessä, 
että terveydenhoitaja voi olla lyhyitä aikoja työterveyshuollon ekspertiisi, mutta 
aseman ylläpitäminen edellyttää uuden mallin mukaisen syklin käynnistämistä, 
koska tieto muuttuu ja uusiutuu nopeasti. Oppijan oppimisen polku voi edetä 
perustutkinnon ja erikoistumisopintojen jälkeen kohti ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa, jolloin tavoitteena on työelämäasiantuntijuuden 
kehittyminen. Aikaisempien koulutusten aikana hankitut itsesäätelyvalmiudet 
mahdollistavat myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteiden 
saavuttamisen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen. 
 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on kouluttaa työelämän kompetenssit täyttäviä  
työterveyshuollon ammattihenkilöitä (Laki 1373/2001; Asetus 1484/2001). 
Toimiva työelämäyhteistyö mahdollistaa yhteisten tavoitteiden tunnistamisen ja 
on hyödyksi oppijalle, koulutukselle, työelämälle ja koko yhteiskunnalle.  
Koulutuksen kehittämisen tulisi tapahtua aina yhteistyössä työelämän edustajien 
kanssa. Muuten voi käydä niin, että oppijan, kouluttajan ja työelämän tavoitteet 
eivät kohtaa. Ammattikorkeakoulujen ja työterveyshuoltoyksiköiden yhteiset 
tutkimus- ja kehittämishankkeet edistävät osaltaan yhteistyötä ja luottamusta 
toisiinsa sekä antavat mahdollisuuden vastata alueellisen vaikuttamisen 
haasteeseen. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa (2003, 93, 98) 
korostetaan, että kouluttajien tulee tuntea hoitotyön ammatit ja jalkautua  
työelämään. Joissakin ammattikorkeakouluissa on mahdollistettu kouluttajien 
työelämäjaksojen toteutuminen. Samalla edistetään kouluttajan ammattitaidon 
päivittämistä ja mahdollistetaan työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen. 
Tulevaisuudessa tarvitaan rajapintojen ylityksiä ja yhteistyön käynnistämistä 
uusien tahojen kanssa, jotta koulutus pysyisi mukana työelämän muutoksessa. 
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Vai onko niin, että työelämä muuttuu niin nopeasti, ettei työterveyshuolto ehdi 
reagoida siihen?  
 
Ammattikorkeakoulut ovat pitkälti suunnitelleet ja toteuttaneet koulutusta omien 
opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän 
ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tarve terveysalan koulutuksen 
tasojen ja sisältöjen yhdenmukaistamiseen eri puolilla maata tulee esiin 
hoitotyön tavoite- ja toimintasuunnitelmassa. Samalla korostetaan myös sitä, 
ettei pidä unohtaa vastuuta työelämän alueellisesta kehittämisestä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 93.)   Terveydenhoitajatutkinnon opetussuunnitelmien 
sisällölliseen yhdenmukaisuuteen on pyritty  laatimalla terveydenhoitajille 
osaamiskuvaukset, joita uusitaan parhaillaan. Työterveyshuollossa tarvittavan 
ammatillisen osaamisen näkökulmasta koulutussisältöjen soveltuvuutta ja 
tehokkuutta tulee arvioida jatkuvasti ja pyrkiä sisältöjen muuttamiseen 
työelämän muuttuessa. Työterveyshuollon erikoistumisopintojen osalta on käyty 
keskustelua yhteisten tavoitteiden laatimisesta. Mikäli erikoistumisopinnoille 
laaditaan yhteiset tavoitteet, olisi mielestäni järkevää hyödyntää jo 
akkreditoitujen erikoistumisopintojen opetussuunnitelmia.  Työterveyshuollossa  
työskentelevän terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen sisällöllinen 
kehittäminen ei   yksinään riitä, vaan rinnalle tarvitaan pedagogisesti soveltuvat 
ja tehokkaat menetelmät. Tällä on merkitystä myös työikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin tavoitteen saavuttamisessa. 
 
Tämän tutkimuksen päämääränä rakensin mallin, jossa korostuu 
itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen. Tämä edellyttää, että oppijat ottavat 
vastuun oppimisestaan ja kouluttajat ja koulutusorganisaatiot uskovat 
itsesäätelyvalmiuksien merkitykseen ammatillisen osaamisen kehittämisessä. On 
syytä kuitenkin muistaa, että koulutuksen toteutus riippuu paljon yksittäisen 
kouluttajan sitoutumisesta ja hänen oppimiskäsityksistään. Kouluttajien olisi 
keskusteltava erilaisista oppimisnäkemyksistä ja oppimisstrategioista toistensa 
kanssa, jotta he löytäisivät yhteisymmärryksen siihen, millaisiin näkemyksiin 
koulutus perustuu, ja ymmärtäisivät niiden merkityksen oppijan ammatillisen 
osaamisen kehittämiselle. Kouluttajat tarvitsevat myös itse koulutusta 
pedagogisten  menetelmien kehittämiseksi. Tämä tulee esiin myös Työterveys 
2015 -kehittämislinjauksissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 13.) Mikäli 
kouluttaja käyttää yksipuolisia opetusmenetelmiä, toistaa samoja oppimistehtäviä 
ja turvautuu jatkuvasti samanlaisiin oppimisstrategioihin, hän ei mahdollista 
itsesäätelyvalmiuksien kehittämistä.  
 
Voidaan kysyä, ovatko ammattikorkeakoulut valmiita suunnittelemaan ja 
toteuttamaan koulutustaan mallin mukaisesti sitoutuen työterveyshuollon 
ammattispesifisen tietotaidon, terveydenhoitotyön yleisten työelämävalmiuksien 
ja itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen. Mallin mukainen koulutus edellyttää  
pedagogista arvioimista. On tärkeää keskustella oppijoiden, työelämän, 
ammattijärjestöjen, työterveyshuoltoyksiköiden edustajien, muiden 
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ammattikorkeakoulujen ja koulutusorganisaatioiden kanssa mallin mukaisen 
koulutuksen merkityksestä työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Suomen työterveyshuolto on 
kansainvälisesti tarkasteltuna edelläkävijä. Työterveyshuoltoon liittyvää 
tutkimusta tehdään jatkuvasti, mutta ammattikorkeakoulun kehittämisen 
näkökulmasta tutkimusta ei ole tehty. Tässä tutkimuksessa kehitettyä mallia voi 
soveltaa valtakunnallisesti, mutta sen soveltaminen on mahdollista myös 
kansainvälisesti. Tarve koulutuksen laadun ja koulutettujen pätevyyden 
varmistamiseen ja koulutusohjelmien uudistamiseen on kirjattu Työterveys 2015 
-kehittämislinjauksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004a, 13). 

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 
Tutkimuksen tuloksista olen tehnyt seuraavat johtopäätökset: 
 

1. Terveydenhoitajan työterveyshuollossa tarvitseman ammatillisen 
osaamisen kehittäminen edellyttää terveydenhoitajan ammattikorkea-
koulutuksen yhdenmukaistamista. Tämä mahdollistuu suunnittelemalla ja 
toteuttamalla terveydenhoitajan perustutkintoon kuuluvat työikäisen 
terveydenhoitotyön opintojaksot ja työterveyshuollon erikoistumis-
opinnot samanlaisten työterveyshuollon ammattispesifistä tietotaitoa 
koskevien pääsisältöteemojen avulla. Työterveyshuollon substanssiin 
liittyvän tietotaidon uusimisen  tulee perustua tutkittuun tietoon.  

 
2. Terveydenhoitajan työ työterveyshuollossa perustuu terveydenhoitotyön 

yleisten työelämävalmiuksien tietotaitoon, joka mahdollistaa yhteistyön 
ja verkostoitumisen asiakkaiden, asiakasyritysten, kollegojen, oppijoiden 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

          
3. Koulutuksen aikana käynnistynyt itsesäätelyvalmiuksien kehittäminen 

edistää jatkumona elinikäisen oppimisen toteutumista ja ammatillisen 
osaamisen kehittämistä. 

 
4. Oppijan vahva työterveyshuollon ammattispesifinen tietotaito, vahvat 

terveydenhoitotyön yleiset työelämävalmiudet ja vahvat itsesäätely-
valmiudet mahdollistavat ammatillisen osaamisen kehittämisen. 

 
5. Terveydenhoitajan työ edellyttää persoonallista eheyttä, eettisyyttä ja 

arvoperustan tunnistamista. Näiden kehittämiseksi koulutuksen on 
tuettava ammatillista kasvua. Eri näkökulmien merkitysten pohtiminen 
vaikuttaa työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan 
toimintaan työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.  
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6. Oppijan metakompetenssien kehittäminen mahdollistaa työssä 

selviytymisen sekä jatkuviin työelämän muuttuviin haasteisiin ja 
urakehitykseen vastaamisen.  

 
7. Oppijan aktiivisuus, sitoutuminen, itsereflektio ja vastuullinen 

osallistuminen oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen siirtyvät 
työelämään ja näkyvät yhteistyön taitoina ja dialogisena osaamisena. 

 
8. Oppijan mahdollisuus harjoitella tietotaidon soveltamista aidoissa 

toimintaympäristöissä edistää soveltamisalueen laajenemista ja 
vahvistumista. 

 
9. Kouluttajien sitoutuminen itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen 

aikaansaa pedagogisen uudistumisen. 
 

10. Ammattikorkeakoulujen opettajat tarvitsevat jatkuvaa työterveyshuollon 
substanssiin ja pedagogisiin menetelmiin liittyvää koulutusta. 

 
11. Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii 

terveydenhoitajalta sellaisten menetelmien käyttöä, jotka mahdollistavat 
työikäisen oman osallistumisen. Koulutusajan menetelmälliset ratkaisut 
siirtyvät terveydenhoitajan käytännön toiminnaksi. 

 
12. Terveydenhoitajatutkinto ja työterveyshuollon erikoistumisopinnot eivät 

voi vastata kaikkiin työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen  
liittyviin haasteisiin, ja siksi koulutuksen aikana tulee keskittyä erityisesti 
työympäristön ja terveyden välisen yhteyden tarkasteluun. 

 
13. Työelämän nopea muutos edellyttää työterveyshuoltoon liittyvää 

jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä. 
 
 
Tämä tutkimus on kohdistunut työterveyshuollossa tarvittavaan 
terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen tarkasteluun ammattijärjestöjen, 
opetussuunnitelmien, tutkinnon ja työpaikan vaatimuksista käsin. Jatkossa olisi 
mielenkiintoista selvittää, millaisia näkemyksiä työikäisillä on nyt rakennetun 
koulutusmallin sisällöstä. Työikäisillä saattaa olla erilaisia ajatuksia siitä, 
millainen työterveyshuollon toiminta edistäisi parhaiten heidän terveyttään ja 
hyvinvointiaan. Niiltä oppijoilta, joiden koulutus on suunniteltu ja toteutettu 
kyseisen mallin mukaisesti, olisi hyvä  kerätä kokemuksia siitä, miten koulutus 
on edistänyt heidän ammatillisen osaamisensa kehittämistä. Olisi kiinnostavaa 
tutkia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman käyttökelpoisuutta sekä 
kouluttajien että oppijoiden näkökulmasta. Lisäksi olisi kiinnostavaa selvittää, 
onko oppijan itsesäätelyvalmiuksien kehittyminen käynnistynyt koulutuksen 
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aikana ja millaisia menetelmiä kouluttajat ovat käyttäneet pyrkiessään 
kouluttamaan työelämän kompetenssit täyttäviä työterveyshuollon 
ammattihenkilöitä.  
 
Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voisi tarkastella myös 
perhehoitotyön näkökulmasta. Tällöin mielenkiinto kohdistuisi koko perheen 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja työikäistä tarkasteltaisiin perhetaustaa 
vasten. Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta on tärkeää 
työn ja perheen yhteensovittaminen. Tämä näkökulma laajentaisi 
työterveyshuollon terveydenhoitajan toimintaa siten, että hän ottaisi huomioon 
esimerkiksi koko perheen terveystottumukset, elämäntavat ja muut terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.  
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LIITTEET 

Liite 1 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON ASIANTUNTIJOIDEN JA 
TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖSKENTELEVIEN 
TERVEYDENHOITAJIEN TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 
Millaisia asioita työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan pitäisi 
osata? Millaisia sisältöteemoja työikäisen terveydenhoitotyötä (=työterveys-
huollollinen osaaminen) koskevan koulutuksen tulisi sisältää? 

 
A. Yksilön terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuva osaaminen 

 
Millaista työterveyshuoltoon liittyvää perusosaamista, tietoja ja 
taitoja, tulee osata terveydenhoitajan perustutkinnon ja 
erikoistumisopintojen jälkeen pyrittäessä edistämään työikäisen 
terveyttä ja hyvinvointia? 

 
B. Työympäristöön kohdistuva osaaminen 

 
Millaista työterveyshuoltoon liittyvää perusosaamista, tietoja ja 
taitoja, tulee osata terveydenhoitajan perustutkinnon ja 
erikoistumisopintojen jälkeen pyrittäessä vaikuttamaan 
työympäristöön? 

 
C. Työyhteisöön kohdistuva osaaminen 

  
Millaista työterveyshuoltoon liittyvää perusosaamista,  tietoja ja 
taitoja, tulee kuulua terveydenhoitajan perustutkintoon ja 
erikoistumisopintoihin työyhteisöön kohdistuvan terveyden-
hoitotyön kannalta? 

           
D. Yhteiskuntaan/kansanterveyteen kohdistuva osaaminen 

 
Millaista työterveyshuoltoon liittyvää perusosaamista, tietoja ja 
taitoja, tulee kuulua terveydenhoitajan perustutkintoon ja 
erikoistumisopintoihin otettaessa huomioon yhteiskunnalliset ja 
kansanterveydelliset haasteet? 

 
E. Työterveyshuollon perusperiaatteiden ja hallinnollisten                                  

yms. tehtävien osaaminen. 
 

F. Harjoittelun merkitys. 
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Liite 2/1 
 

TYÖIKÄISEN TERVEYDENHOITOTYÖN OPINTOJAKSOJEN JA 
TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISTUMISOPINTOJEN SISÄLLÖT 
 
Taulukko 1. Yksilöön kohdistuvat sisällöt.      

 
 
 
 
YKSILÖÖN KOHDISTUVAT SISÄLLÖT 

Työikäisen 
terveydenhoi- 
totyön  
opintojaksot    

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis- 
opinnot 

Muu terveydenhoito  12 7
Terveystarkastukset  12 5
Työ- ja toimintakyvyn tutkiminen  9 8
Vajaakuntoisen seuranta  12 5
Tutkimukset 6 7
Ohjaus ja neuvonta  5 6
Työn ja työttömyyden vaikutus  1 8
Asiakaslähtöisyys 4 5
Sairaanhoito 7 1
Päihteet  2 3
Työ-terveys-suhde 4 0
Kokonaisvaltaisuus 2 2
Suojaimet 1 1
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Taulukko 2. Työympäristöön kohdistuvat sisällöt.     Liite 2/2 
 
 
 
TYÖYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT 
SISÄLLÖT 

Työikäisen 
terveyden- 
hoitotyön 
opintojaksot 

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis- 
opinnot 

Työpaikkakäynnit ja -selvitykset 12 6 
Työsuojelu  9 8 
Altisteet  7 7 
Työlääketiede  4 6 
Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat
työt 

4 6 

Työhygienia 2 7 
Työergonomia 4                   5  
Tapaturmat ja ammattitaudit 4 5 
Ensiapuvalmius 7 2 
Toimenpide-ehdotukset 1 6 
Työturvallisuus 1 5 
Työn kuormituksen arviointi 3 3 
Työterveyshuolto eri aloilla 1 2 
Ympäristönsuojelu 2 1 
Työn ja elinympäristön vaikutus 
terveyteen 

0 3 

Työolosuhteiden kehittäminen  0 1 
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Taulukko 3. Työyhteisöön kohdistuvat sisällöt.                           Liite 2/3
  

 
 
 
TYÖYHTEISÖÖN KOHDISTUVAT 
SISÄLLÖT 

Työikäisen 
terveyden- 
hoitotyön 
opintojaksot 

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis- 
opinnot 

Tyky 10 8
Työyhteisötyö  4 6
Erilaiset kartoitusmenetelmät 4 5
Työjärjestelyt 1 8
Jaksaminen  4 3
Työ- ja organisaatiopsykologia 1 4
Ryhmän ohjaaminen 2 2
Kriisit 3 0
Johtaminen 0 3
 
 

Taulukko 4. Yhteiskunnalliset ja kansanterveydelliset sisällöt.               
 
 
 
YHTEISKUNNALLISET JA  
KANSANTERVEYDELLISET SISÄLLÖT 

Työikäisen 
terveyden- 
hoitotyön 
opintojaksot 

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis- 
opinnot 

Työn ja työttömyyden vaikutukset 1 8
Syrjäytyminen 1 8
Varhainen puuttuminen 0 8
Kyky toimia muuttuvassa yhteiskunnassa 0 8
Kansainväliset ja monikulttuuriset 
valmiudet 

2 6

Väestön ikääntyminen 0 8
Kuolleisuus 0 8
Palvelujen saatavuus ja laatu 0 8
Alueellinen yhteistyö 0 7
Painopistealueiden tunnistaminen  1 5
Työikäisten sairastavuus 2 3
Valtakunnalliset ohjeet ja suositukset  0 5
Väestöryhmien erot 0 7
Kulttuurinen ja etninen moninaisuus 1 3
Pidempään työssä jaksaminen 0 4
Kansanterveystiede 0 4
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Taulukko 5. Työterveyshuollon perusperiaatteiden sisällöt.     Liite 2/4 
 
 
 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON 
PERUSPERIAATTEET 

Työikäisen 
terveyden- 
hoitotyön 
opintojaksot 

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis- 
opinnot 

Toimintasuunnitelma 11 7 
Työterveyshuoltolainsäädäntö 12 6 
Korvausjärjestelmä 10 7 
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 9 6 
Moniammatillinen yhteistyö 5 7 
Yhteistyöverkostot 5 7 
Laadun arviointi ja seuranta 3 8 
Työterveyshuollon järjestämistavat 10 0 
Vaikuttavuuden arviointi 2 8 
Asiakastyytyväisyyden seuranta 1 8 
Työterveyshuollon oman toiminnan 
arviointi 

1 8 

Markkinointi ja yrittäjyys 1 8 
Kehittämistyö 4 5 
Oman osaamisen arviointi 6 2 
ATK- taidot ja -tiedot 0 8 
Tietokannat ja -verkot 0 8 
Tuotteistaminen 3 4 
Projektityön menetelmät 1 5 
Tutkimustiedon käyttö                      2  3 
Työterveyshuollon oman vaikuttavuuden 

      seuranta 
0 4 

Prosessimainen toiminta 3 0 
Vuorovaikutustaidot 0 3 
Raportointi 2 0 
Työterveyshuollon sopimukset 2 0 
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Taulukko 6. Harjoittelu ja laboraatio.                            Liite 2/5 
 
 
 
 
HARJOITTELU JA LABORAATIO 

Työikäisen 
terveyden- 
hoitotyön 
opintojaksot 

Työterveys- 
huollon 
erikoistumis-
opinnot 

Harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä 1-3 ov 5 2
Harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä 4 ov 3 
Harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä 5 ov 3 
Harjoittelua työterveyshuoltoyksiköissä 7 ov 2 
Laboraatiota 0,5 -1 ov 3 
Laboraatiota 1 ov 2 
Harjoittelua ja kehittämistehtävä 5 ov  2
Harjoittelua ja kehittämistehtävä 12 ov  1
Harjoittelua ja kehittämistehtävä 14 ov  1
Harjoittelua ja projektityöskentelyä 17 ov  1
Harjoittelua ja projektityöskentelyä 10-20 ov  1
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        Liite 3/1 
 

ASIANTUNTIJOIDEN JA TYÖTERVEYSHOITAJIEN HAASTATTELUISTA 
MUODOSTEUT ALALUOKAT JA PÄÄLUOKAT 

 
Taulukko 1. Pääluokka terveydenhoitotyön periaatteisiin kohdistuva tietotaito ja 
siihen liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

 
a) vuorovaikutteinen terveydenhoitotyö  (33) 
b) näyttöön perustuva terveydenhoitotyö (19) 
c) kokonaisvaltainen terveydenhoitotyö (19) 
d) eettinen ja arvoperusteinen terveydenhoitotyö (11). 
 

TERVEYDENHOITOTYÖN PERIAATTEISIIN   
KOHDISTUVA  TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden-
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Asiakaslähtöisyys 4 2           c 
Vuorovaikutustaidot 8 20           a 
Rohkeus toimia 1 2           d 
Vaikuttaminen 1 0           a 
Asioiden loppuun asti tekeminen 1 1           d 
Hoitotyön suunnitelmat 1 0           d 
Hoitotyön arvot, filosofia, periaatteet 1 0           d 
Havainnointitaidot 0 4           a 
Kansainvälisyys 1 1           d 
Tutkiva työote 4 0           b 
Tiedon hankinta 7 8           b 
Puolueeton rooli 0 2           d 
Kokonaisvaltaisuus 3 10           c 
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             Liite 3/2 
 

Taulukko 2. Pääluokka työterveyshuollon toiminnan perusteisiin kohdistuva 
tietotaito ja siihen liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

 
a) lainsäädännön tunteminen (33) 
b) verkostoituminen (30) 
c) prosessimainen toiminta (8). 

 
TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN 
PERUSTEISIIN KOHDISTUVA TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden- 
hoitajat 

Ilmaisu-
ryhmät 

Työterveyshuoltolainsäädäntö 6 6           a
Työturvallisuus ja työsuojelu 1 3           a
Yhteistyö  2 4           b
Valtakunnalliset ohjeet 1 2           a
Toimintasuunnitelmat, -kertomus, korvaus 2 2           a
Erilaiset järjestämistavat, sopimukset 2 0           a
Lait ja asetukset 2 6           a
Prosessimaisuus 5 1           c
Projektityöskentely 1 1           c
Verkostoituminen 9 14           b
Monitieteisyys 1 0           b

 
 
Taulukko 3. Pääluokka työterveyshuoltoyksikön toiminnan kehittämiseen 
kohdistuva tietotaito ja siihen liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

 
 a) yrittäjyys, markkinointi ja tuotteistaminen (24) 
 b) laatutyö ja vaikuttavuuden arviointi (14) 
 c) oman osaamisen arvostaminen (6). 
 

TYÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖN   TOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN KOHDISTUVA TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden- 
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Laatu 2 5           b
Yrittäjyys ja markkinointi 1 17           a
Tuotteistaminen 0 6           a
Ajan hallinta 0 1           c
Yksin työskentelyn ongelmat 0 1           c
Oman osaamisen arvostaminen 1 2           c
Oma jaksaminen 0 1           c
Vaikuttavuus 3 4           b
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        Liite 3/3 

 
Taulukko 4. Pääluokka yhteiskunnallisiin ja kansanterveydellisiin haasteisiin 
kohdistuva tietotaito ja siihen liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

a) työelämän muutosten tunteminen (39) 
b) kansanterveyden edistäminen (25) 
c) työikäisen jaksamisen tukeminen (18). 

 
YHTEISKUNNALLISIIN JA 
KANSANTERVEYDELLISIIN HAASTEISIIN 
KOHDISTUVA TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden-
hoitajat 

Ilmaisu-
ryhmät 

Tukeminen työuran eri vaiheissa 2 0           c 
Yhteiskunnallinen  muutos 5 1           a 
Elinkeino- ja työelämätietoisuus 3 1           a 
Epätyypilliset työolot 2 6           a 
Kiireinen työtahti 0 1           a 
Lomautukset 1 3           a 
Kansanterveydellinen hyvinvointi 6 8           b 
Työelämän muutokset 5 11           a 
Loppuun palaminen, jaksaminen 4 7           c 
Nuoret perheet 0 1           c 
Terveyden edistämisen ohjelmat 7 4           b 
Yliaktiiviset nuoret 1 3           c 
      

Taulukko 5. Pääluokka työikäiseen kohdistuvien toimintojen tietotaito ja siihen 
liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

a) dialoginen ohjaus ja neuvonta (44) 
b) sairaanhoito (23) 
c) terveystarkastukset (17). 

 
TYÖIKÄISEEN KOHDISTUVIEN TOIMINTOJEN 
TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden-
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Terveystarkastukset 3 0           c 
Sairaanhoito 3 20           b 
Tutkimukset 3 4           c 
Ohjaus ja neuvonta 5 15           a 
Tieto asiakkaan perustilanteesta 3 0           c 
Henkinen jaksaminen 2 0           c 
Terveystottumukset 9 15           a 
Kuntoutus 0 1           c 
Rokotukset 0 1           c 
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             Liite 3/4 
 

Taulukko 6. Pääluokka työympäristöön  kohdistuvien toimintojen tietotaito ja 
siihen liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen:  

 
a) työpaikkakäynti ja –selvitys (40) 
b) altisteiden selvitys (27) 
c) perusanalyysit ja –mittaukset (17). 

 
TYÖYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN 
TOIMINTOJEN  TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden- 
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Työpaikkakäynti ja -selvitys 3 6           a
Työympäristön hahmottaminen 4 0           a
Altisteet 6 11           b
Ergonomia 3 3           b
Tapaturmat ja ammattitaudit 4 0           b
Ensiapuvalmius 3 3           a
Työn vaikutus terveyteen 3 10           a
Perusanalyysit ja -mittaukset 2 6           c
Sosiaalinen työympäristö 2 0           a
Erilaisten välineiden käyttö 0 5           c
Lomakkeiden käyttö 0 4           c
Erilaisten alojen tuntemus 0 6           a
 
 

Taulukko 7. Pääluokka työyhteisöön kohdistuvien asioiden tietotaito ja siihen 
liittyvät alaluokat ilmaisuryhmineen: 

 
a) työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistuminen (22) 
b) johtamisen ja henkilöstöhallinnon merkityksen ymmärtäminen 

(20). 
 

TYÖYHTEISÖÖN KOHDISTUVIEN  
ASIOIDEN TIETOTAITO 

Asian- 
tuntijat 

Terveyden- 
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Tyky –toiminta 3 2           a
Työyhteisön hahmottaminen 3 6           a
Johtaminen ja henkilöstöhallinto 11 0           b
Työ- ja organisaatiopsykologia 5 2           b 
Kartoitusmenetelmät 1 0           a
Työn organisointi 2 0           b
Kiusaaminen ja painostaminen 0 3           a
Kriisi-, ongelma- ja konfliktitilanteet 0 4           a
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              Liite 3/5 
 

Taulukko 8.  Pääluokka ammatillisen tietotaidon edistäminen ja siihen liittyvät 
alaluokat ilmaisuryhmineen: 

 
a) ammattitaitoa edistävä harjoitteleminen (30) 
b) teorian ja käytännön integroituminen (8) 
c) henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen (8). 

 
AMMATILLISEN TIETOTAIDON EDISTÄMINEN Asian- 

tuntijat 
Terveyden-
hoitajat 

Ilmaisu- 
ryhmät 

Ohjattua harjoittelua tarvitaan 4 6           a 
Harjoittelua 2-3 viikkoa perustutkinnossa 0 4           a 
Harjoittelua 3-4 viikkoa perustutkinnossa 0 2           a 
Työterveyshuolto omana sektorina 1 3           a 
Teoria integroituu käytännöksi 3 2           b 
AMK:n, oppijan ja työterveyshuollon yhteistyö 3 0           b 
Laboraatioharjoittelua tarvitaan 1 4           a 
Kohtuullisten tavoitteiden asettaminen 1 0           c 
Ammatillisen kasvun edellytys 2 1           c 
Harjoittelua 2x4 viikkoa erikoistumisopinnoissa 0 5           a 
Harjoittelu riippuu kokemuksesta 0 4           c 
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          Liite 4/1 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 

1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN PERUSTEISIIN KOHDISTUVA TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen Lainsäädännön tunteminen 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Verkostoituminen 
        Prosessimainen toiminta 
Tavoitteet      
      
Tavoitetasot     
      
Strategiat      
      
Tulosodotukset     
      
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
      
Oppimisympäristöt     
      
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
      
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
      
Merkitysten reflektointi eri 
näkökulmista   
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          Liite 4/2 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 
2. TYÖTERVEYSHUOLTOYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  
    KOHDISTUVA TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen Yrittäjyys, markkinointi ja tuotteistaminen 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Laadun hallinta ja vaikuttavuuden arviointi 
        Oman osaamisen arvostaminen 
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen 
itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri 
näkökulmista   
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          Liite 4/3 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 
3. YHTEISKUNNALLISIIN JA KANSANTERVEYDELLISIIN HAASTEISIIN  
    KOHDISTUVA TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen Työelämän muutosten tunteminen 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Kansanterveyden edistäminen 
        Työikäisen jaksamisen tukeminen 
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri 
näkökulmista   
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Liite 4/4 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 

4. TYÖIKÄISEEN KOHDISTUVIEN TOIMINTOJEN TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Dialoginen ohjaus 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Sairaanhoito  
       Terveystarkastukset 
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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Liite 4/5 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 

5. TYÖYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN TOIMINTOJEN TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Työpaikkakäynti ja -selvitys 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Altisteiden selvitys 
       Perusanalyysit ja -mittaukset 
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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Liite 4/6 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

A. TYÖTERVEYSHUOLLON AMMATTISPESIFINEN TIETOTAITO 

6. TYÖYHTEISÖÖN KOHDISTUVIEN ASIOIDEN TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Työhyvinvointia edistävään toimintaan osallistuminen 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen 

Johtamisen ja henkilöstöhallinnon merkityksen 
tunteminen 

         
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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Liite 4/7 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

B. TERVEYDENHOITOTYÖN YLEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET 

1. TERVEYDENHOITOTYÖN PERIAATTEISIIN KOHDISTUVA TIETOTAITO 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen 
kehittämiseen Vuorovaikutteinen terveydenhoitotyö 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö 
     Kokonaisvaltainen terveydenhoitotyö 
     Eettisyys ja arvoperiaatteet terveydenhuollossa 
     Ihmisten ja tehtävien johtaminen 
       Innovatiivisuus ja muutoksen hallinta 
       
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri 
näkökulmista   
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Liite 4/8 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

C. ITSESÄÄTELYVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN 

1. AMMATILLISEN TIETOTAIDON EDISTÄMINEN 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 
sitoutuminen, soveltaminen ja arvioiminen Teorian ja harjoittelun integroituminen 
       Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen
       
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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Liite 4/9 
 

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

C. ITSESÄÄTELYVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN 

2. AMMATISSA KEHITTYMISTÄ KOSKEVA TIETÄMYS 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Tietämys itsestä oppijana 
sitoutuminen, soveltaminen ja arvioiminen Tietämys opittavista tehtävistä ja asioista 
       Tietämys oppimisstrategioista 
       
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

C. ITSESÄÄTELYVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN 

3. AMMATISSA KEHITTYMISTÄ OHJAAVAT TAIDOT 

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Suunnittelu 
sitoutuminen, soveltaminen ja 
arvioiminen Tarkkailu 
       Arviointi 
       
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   
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HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA 
TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

C. ITSESÄÄTELYVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN 

4. AMMATILLINEN KASVU    

KEHITTÄMISEN MENETELMÄT  TIETOTAIDON SISÄLLÖT 
Ammatillisen osaamisen kehittämiseen Mentaalisten rakenteiden kehittäminen 
sitoutuminen, soveltaminen ja arvioiminen   
       
Tavoitteet      
       
Tavoitetasot     
       
Strategiat      
       
Tulosodotukset     
       
Itsearviointi ja palautteet tietotaidon   
vahvistumiseksi ja uudistumiseksi   
       
Oppimisympäristöt     
       
Itsearviointi ja palautteet 
soveltamisalueen   
vahvistumiseksi ja laajenemiseksi   
       
Ammatillisen osaamisen itsereflektio   
       
Merkitysten reflektointi eri näkökulmista   

 
 
 
 




