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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen 
osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää 
osastonhoitajien näkemyksiä osaamiskartoituksen käytön hyödyistä ja haasteista hoitotyön 
johtamisen näkökulmasta. Osaamiskartoitus oli suoritettu Nurse Competence Scale- 
arviointimittarilla.    
 
Tutkimus oli laadullinen ja aineisto kerättiin keväällä ja kesällä 2008 haastattelemalla kahdeksan 
(n=8) osastonhoitajaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialalta. 
Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineisto analysoitiin 
induktiivisesti laadullisen sisällönanalyysin avulla. 
 
Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa jakautuivat 
kolmeen pääluokkaan, jotka olivat: osaamiskartoituksen käytön edellytykset, 
osaamiskartoitusmittarin käytettävyys ja osaamiskartoituksen vaikutukset 
kehityskeskustelutilanteeseen. Osaamiskartoituksen käytön edellytyksiä olivat työympäristön 
tuntemus, arviointimittariin perehtyneisyys ja arvioitsijan roolin tiedostaminen. 
Osaamiskartoitusmittarin käytettävyyttä pidettiin toisaalta hyvänä, mutta siihen liittyi käytäntöön 
soveltamisen haasteita, sisällöllisiä puutteita ja teknisiä ongelmia. Osaamiskartoituksen käyttö näkyi 
kehityskeskustelussa sujuvuutena, mutta myös jäykkyytenä. Kehityskeskustelun painopiste oli 
osaamisen arvioinnin tarkastelussa. Osaamiskartoituksen hyötyinä hoitotyön johtamisen 
näkökulmasta nähtiin osaamisen arvioinnin monipuolistuminen ja palautteen annon helpottuminen. 
Lisäksi osaamiskartoitus nähtiin työvälineenä työyksikön osaamisen kehittämiseen. 
Osaamiskartoituksen haasteina olivat sen käyttöön motivointi sekä osaamiskartoituksen työläys.  
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että systemaattisen osaamiskartoituksen käyttö edellyttää 
osastonhoitajilta monipuolista terveydenhuollon ja sairaanhoitaja-alaisten tuntemusta. Geneerinen 
osaamiskartoitusmittari osoittaa hoitotyön ydinalueet, mutta ei kaikkea psykiatrisessa hoitotyössä 
tarvittavaa osaamista. Osaamiskartoitus antaa osastonhoitajille monipuolisen työvälineen osaamisen 
arviointiin ja kehittämiseen. Tutkimuksella saatua tietoa voidaan hyödyntää osaamisen 
arviointikäytäntöjä kehitettäessä. Jatkossa voitaisiin tutkia osaamiskartoituksen käyttöä myös muilla 
hoitotyön erikoisaloilla sekä sairaanhoitajien näkökulmasta.   
 
Avainsanat: osaamiskartoitus, kehityskeskustelu, osastonhoitaja, sisällönanalyysi   
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The purpose of the study was to ascertain the experiences of ward managers of using systematic 
competence reconnaissance in the employee review.  A further purpose of the study was to ascertain 
ward managers’ views on the benefits and challenges of such competence reconnaissance from the 
management perspective.  The instrument used for the survey was the Nurse Competence Scale. 
 
The study is qualitative in nature and data were collected in spring and summer 2008 by 
interviewing eight (n=8) psychiatric ward managers at the Helsinki University Hospital.  The data 
collection method was them interview.  The research data were analysed using inductive qualitative 
content analysis. 
 
The ward managers’ experiences of the use of competence reconnaissance in employee reviews fell 
into three main categories, namely: preconditions for use, usability and effects on the employee 
review situation.  The preconditions for using the scales were knowledge of the work environment, 
familiarity with the instrument, and awareness of the evaluator’s role.  The usability of the 
instrument was on the one hand deemed good, but there were challenges to its practical application, 
shortcomings in content and technical problems.  The use of the instrument was manifest in the 
review as fluency, but also as rigidity.  The focus of the review discussion was on the evaluation of 
competence.  The benefits of the competence reconnaissance from the perspective of nursing 
management were seen to be further diversification of the evaluation of competence and facilitation 
in giving feedback.  Moreover, the survey was seen as a tool for improving the competence in the 
work unit.  The challenges were motivation to use the instrument and the laboriousness of the 
evaluation. 
 
It may be concluded that the use of a systematic competence assessment requires that ward 
managers have a comprehensive familiarity with their subordinates in health care and nursing.  The 
generic instrument shows the core areas of nursing, but not all the competence required in 
psychiatric nursing.  Competence reconnaissance provides the ward managers with a versatile tool 
for the evaluation of competence and development.  The knowledge obtained through the study can 
be utilized in the further development of of competence evaluation.  In future the use of competence 
reconnaissance could be studies in other nursing specialities and also from the perspective of 
nurses. 
 
Key words: competence reconnaissance, employee review, ward manager, content analysis 
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1 JOHDANTO 
 

Osaamisen varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa takaa laadukkaan hoitotyön toteutumisen (Kvist, 

Vehviläinen-Julkunen & Kinnunen 2006). Rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa vaativat 

henkilöstöltä valmiuksia toimia jatkuvassa muutoksessa kuntasektorilla (Koivuniemi 2004). 

Hoitotyön johtamisessa korostuvat aikaisempaa enemmän osaamisen varmistaminen ja 

kehittäminen (Surakka 2006). Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi organisaatiossa tulee 

määritellä tarvittava osaaminen. Osaamistarpeet lähtevät organisaation strategiasta, visioista ja 

tavoitteista. Osaamisen johtaminen on toimintaa, jossa esimies suuntaa oppimista keskustelun, 

toimintamallien ja keskustelua synnyttävien tilanteiden avulla. (Viitala 2005.) 

 

Kehityskeskustelujen avulla voidaan varmistaa tarvittava osaaminen ja kehittää hoitotyön laatua 

(Mangwendeza 2000). Osaamisen tarkastelu kehityskeskustelussa voidaan suorittaa systemaattisen 

osaamiskartoituksen avulla, jolla saadaan jäsentynyttä tietoa työntekijöiden osaamisesta (Ranki 

1999). Osaamiskartoituksesta saatavan tiedon avulla osaamista voidaan kehittää organisaation 

strategian mukaiseksi (Hätönen 2004). Terveydenhuollossa käytävissä kehityskeskusteluissa 

ammatillisen osaamisen arviointi on ollut vähäisempää kuin keskustelu osaamisen kehittämisestä ja 

ammatillinen arviointi on perustunut vahvasti työntekijän itsearviointiin (Kanste 2007a).  

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) strategia perustuu oppivan organisaation 

toimintakulttuuriin, jossa osaaminen on onnistumisen edellytys ja keskeinen menestystekijä. 

Sairaanhoitajan osaamisen arviointivälineeksi on käyttöön otettu Nurse Competence Scale (NCS) 

(Meretoja 2003) mittari, jolla sairaanhoitajan osaamista arvioivat sekä työntekijä että esimies. NCS-

mittaria käytetään kehityskeskusteluiden osaamisen arvioinnin pohjana. (Strategialähtöinen 

osaamisen johtaminen 2007.)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää osastonhoitajien kokemuksia NCS-mittarilla tehdyn 

systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa. Tarkoituksena on selvittää 

osastonhoitajien kokemuksia systemaattisesta osaamiskartoituksesta kehityskeskustelussa hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla systemaattisen 

osaamiskartoituksen käyttöä voidaan kehittää osana organisaation johtamisjärjestelmää. Tutkimus 

liittyy osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Helsingin yliopistollisen 

keskussairaalan (HYKS) psykiatrian toimialan NCS-mittarin käyttöönottoprojektia.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Systemaattinen osaamiskartoitus 

 

2.1.1 Osaaminen käsitteenä 

 

Osaaminen määritetään lyhyesti tietotaidoksi (know-how) (Suomen kielen perussanakirja 1992, 

369). Ammatillinen osaaminen koostuu teoriatiedosta ja käytännön taidoista. Asiantuntijuudessa 

yhdistyvät tiedollinen osaaminen, joka tulee tieteenalapohjaisesta tiedosta ja käytännöllinen 

osaaminen, joka muotoutuu ammatillisesta perinteestä käsin. Osaaminen on työn vaatimien tietojen 

ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. (Helakorpi 2005, 56-58.)   

 

Ammattitaitona näkyvä osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteista. Tieto kanavoituu 

Viitalan (2005) mukaan näkyväksi toiminnaksi vain, jos sen haltija osaa soveltaa tietoa eli siihen 

liittyy taito. Tärkeää on myös motivaatio toimintaan. Myös kokemus on tärkeä osa 

kokonaisosaamista, koska se auttaa ymmärtämään uutta tietoa ja omaksumaan sen nopeammin. 

Bennerin (1984) mukaan kokemus on asiantuntemuksen edellytys. Tiedot, taidot ja kokemus 

yhdessä muodostavat asiantuntemuksen. Kvalifikaatio ja kompetenssi ovat ammatillisen osaamisen 

peruskäsitteitä. Kvalifikaatio tarkoittaa niitä vaatimuksia, joita johonkin työhön tai ammattiin 

edellytetään. Kvalifikaation englanninkielinen termi on kvalification. Kompetenssi eli pätevyys tai 

kyvykkyys tarkoittaa työntekijän valmiuksia suoriutua tietystä tehtävästä. Englanninkielinen termi 

ammattipätevyydelle on professional competence. Termi performance taas kuvaa työsuoritusta.   

(Helakorpi 2005, 56-58; Hilden 2002, 33; Kauhanen 2003, 144; Viitala 2005, 126.) 

 

Ammattipätevyys määritellään toiminnalliseksi kyvykkyydeksi sekä kapasiteetiksi integroida tietoa, 

taitoa, asenteita ja arvoja tiettyyn kontekstuaaliseen työtilanteeseen (Meretoja 2003). 

Sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys kehittyy monimutkaisessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

hoitajan ja ympäristön välillä. Pätevyyden kehittymiseen vaikuttavat ympäristö fyysisine ja 

henkisine tekijöineen rohkaisten tai estäen kehittymistä. Lisäksi pätevyyden kehittymiseen 

vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet kuten halu oppia uutta. Työhön liittyvät tekijät taas vaikuttavat 

motivaatioon. Pätevyyden kehittymiseen kuuluvat myös erilaiset odottamattomat ja 

suunnittelemattomat tilanteet, jotka antavat hoitajalle mahdollisuuden oppia uutta. (Tabari-

Khomeiranin ym. 2007.)  
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Hoitotyön tietoa sovelletaan käytäntöön taitojen avulla, jolloin hoitotyö on jatkuvaa tietojen ja 

taitojen yhteensovittamista eli integrointia. Hoitotyön arkeen kuuluvat lukuisat pienet päätökset, 

joiden pohjalta asiakkaan tai potilaan hoito etenee. Kasvaminen ammatillisuuteen ja itsenäiseen 

ammatinharjoittamiseen vaatii selkiintynyttä tieto- ja taitorakennetta, joka luo ammatillisen 

toiminnan sisällön. Ammatillisuutta kuvaavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi asiantuntemus ja 

itsenäisyys sekä eettisyys. (Lauri 2007, 95.)  

 

Benner (1993) jakaa sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kehittymisen viiteen vaiheeseen, joita 

ovat noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä, taitava ja asiantuntija. Bennerin malli on pohjana tässä 

tutkimuksessa tarkastellulle Nurse Competence Scale - mittarille, joka kuvaa sairaanhoitajan 

ammatillista osaamista (Meretoja 2003). Bennerin teoria pohjautuu Dreyfus ja Dreyfusin (1986) 

asiantuntijaksi  kehittymisen teoriaan. Bennerin mallissa sairaanhoitaja etenee noviisista vaiheittain 

kohti yhä syvällisempää osaamista ja asiantuntijuutta. Vastavalmistuneen hoitajan toiminta koostuu 

enemmän opituista säännöistä, kun taas asiantuntijan toiminnassa korostuvat kokemuksellinen ja 

intuitiivinen tietämys.    

 

Nykyään korostetaan, että ero noviisin ja asiantuntijan välillä ei tule esiin lukeneisuutena vaan 

toimintana. Yksilön kompetenssin kannalta ydinosaamisalueilla ei voi olla suuria eroavaisuuksia 

noviisi−asiantuntija− akselilla. (Tuomi 2005, 77.) Osaaminen voi kuitenkin olla myös 

tilannekohtaista ja vaihdella  eri osaamisen tasoilla riippumatta työkokemuksen määrästä kuten 

Rischelin ym. (2008) tutkimus osoittaa. Havainnoimalla tehdyssä tutkimuksessa kokematon hoitaja 

saattoi käyttäytyä kuin asiantuntija ja kokenut hoitaja kuten vasta-alkaja.  

 

2.1.2 Osaamiskartoitus käsitteenä 

 

Osaamisen kehittäminen edellyttää monipuolisten menetelmien käyttöä ja vuorovaikutuksellisuuden 

vahvistamista (Ollila 2006). Osaamisen kehittäminen alkaa osaamisen kartoittamisesta, jossa ensin 

selvitetään mitä osaamista eri tehtävien hoitamisessa tarvitaan (Valpola 2002). Yksikön ja ryhmän 

tehtäväkentän ja tavoitteiden edellyttämä osaaminen voidaan jakaa tehtävissä tarvittavaan 

osaamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi määritellään tehtävää hoitavan ryhmän tai yksilön 

osaamisten vahvuudet ja kehittämisalueet, joista muodostuu ryhmän tai yksilön osaamisen 

kehittämissuunnitelma. Osaamisen kehittymistä arvioidaan säännöllisesti. (Viitala 2005, 155.)  
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Osaamiskartoitus on tapahtumasarja, jossa selvitetään henkilön tai organisaatioyksikön osaamisen 

nykytila ja verrataan sitä tavoitetasoon. Osaamisen kartoittamisen pohjana oleva viitekehys voidaan 

antaa työntekijöille valmiina tai laatia yhdessä työntekijöiden kanssa. (Kirjavainen ja Laakso-

Manninen 2000,115, 117.) Hildenin (2002, 61) mukaan sairaanhoitajien työn sisältö vaihtelee 

riippuen erikoisalasta, jolloin sairaanhoitajien osaamistarpeet vaihtelevat erikoisaloittain ja 

työyksiköittäin. 

 

Osaamisen kartoittamiseen tarvitaan useiden ihmisten arviointia ja palautetta mahdollisimman 

kattavan tuloksen saamiseksi (Hätönen ja Muukkonen 1999). Osaamiskartoituksella saadaan tietoa 

organisaation työntekijöiden osaamisesta. Tarkoitus on arvioida työntekijän tietoja, taitoja ja 

kokemusta, ei persoonallisuutta. Osaamiskartoitus auttaa hyödyntämään osaamista käytännön 

työssä. (Ranki 1999.) Kartoitus voi paljastaa myös ne yksilön osaamisresurssit, jotka hänen 

nykyisessä työssään jäävät käyttämättä (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2000, 119). 

 

Osaamiskartoituksen keinoina voidaan käyttää mm. kehityskeskusteluja, itsearviointia, kyselyjä ja 

haastatteluja. Esimerkiksi tietokoneen käyttö mahdollistaa nopean raportoinnin, analyysin ja 

vertailun.  Osaamiskartoitusten suurin hyöty on kehitystarpeiden ja osaamisen jäsentyminen. 

(Viitala 2003.) Osaamiskartoituksen pohjalta voidaan tehdä osaamisprofiileja, jotka muodostetaan 

osaamiskartan osaamisten tavoitetasojen yhdistelmästä. Osaamisprofiilien avulla on tarkoitus luoda 

eri henkilöiden osaamisista organisaation kannalta tarkoituksenmukainen yhdistelmä. (Hätönen 

2004, 35.) Useissa organisaatioissa käytetään nykyään myös osaamisrekisteriä, johon on koottu 

tietoa siitä, mitä osaamista työntekijöillä on (Hirvihuhta ja Litovaara 2003, 251). 

 

Tyypillisesti kartoitusprosessi rakentuu pitkälle tavoite- ja kehityskeskustelujen varaan. Yleensä 

työntekijä tekee ensin itsearvioinnin osaamisestaan täyttämällä osaamiskartoituslomakkeen, jonka 

jälkeen arvio käydään läpi esimiehen kanssa. Yksilön osalta osaamiskartoitus päättyy 

henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiseen. (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2000, 118-

119.) 

 

Tässä tutkimuksessa osaamiskartoituksella tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jossa selvitetään 

työntekijän nykyosaaminen sekä työntekijän itsearvioinnin että esimiesarvioinnin avulla. 

Osaamiskartoituksesta tuotettujen osaamisprofiileiden avulla voidaan määritellä yksilön ja 

työyksikön osaamisen taso ja organisaation strategian mukaiset osaamistarpeet.  
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2.1.3 Osaamisen johtaminen osaamisen kehittämisen perustana 

 

Osaamisen johtamisprosessi lähtee liikkeelle organisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista 

(Hilden 2002, 74; Sydänmaalakka 2000, 122; Viitala 2005). Lähtökohtana on organisaation 

tarkoitus ja se, millaista osaamista organisaatio tarvitsee toteuttaakseen tarkoitustaan. Osaamisen 

johtaminen on kokonaisvaltaista tietotaidon rakentamista organisaatiossa, työyhteisöissä ja 

verkostoissa. Organisaation voimavarat voidaan jakaa inhimilliseen, fyysiseen ja sosiaaliseen 

pääomaan, jolloin osaaminen kuuluu osaksi inhimillistä pääomaa. Ymmärtäminen ja asioiden 

merkitykset ovat osaamisen johtamisen avainkäsitteitä, koska ihmisten toimintaa eivät ohjaa 

niinkään säännöt ja ohjeet vaan se, miten ne ymmärretään suhteessa omaan tilanteeseen. 

Ymmärryksen tai vision välittäminen organisaatioon on yksi strategisen johtajuuden ydin.  

(Helakorpi 2005, 169- 171; Laaksonen ym. 2005, 88.) 

 
Viitalan (2004) mukaan osaamisen johtaminen voidaan jakaa eri ulottuvuuksiin, joita ovat 

oppimisen suuntaaminen, oppimisprosessin tukeminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen ja 

esimerkillä johtaminen. Kolme ensimmäistä kuvaavat esimiehen johtamisen kohteita ja ovat 

johtamisen varsinaisia ulottuvuuksia. Esimerkillä johtamisen luonne on erilainen, koska esimies 

johtaa esimerkillään ilman, että se on hänen tarkoituksellinen johtamistyönsä kohde. Viitalan (2004) 

tutkimuksen mukaan osaamisen johtaminen ei näyttäytynyt erillisenä johtamistoiminnan alueena tai 

keinovalikoimana, vaan enemmänkin yleisotteena johtamiseen, jossa oli erotettavissa olevat 

tunnusmerkkinsä.  

 

Osaamisen johtaminen on yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn vahvistamista ja varmistamista 

osaamispohjan avulla. Yrityksen osaamista vaalitaan ja kehitetään yrityksen kaikilla tasoilla. Tämä 

vaatii suuntaamista, määrittelyä, arviointia, suunnittelua ja kehittämistä. Osaamisen johtaminen 

sisältää kaiken sellaisen toiminnan, jonka avulla yrityksen strategian edellyttämää osaamista 

vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Käsitteellä viitataan Viitalan (2005) mukaan koko 

siihen johtamisen järjestelmään, jonka varassa osaamisen johtaminen tapahtuu. (Viitala 2005, 14.) 

Organisaation näkökulmasta tarkasteltuna kaikki osaaminen ja tieto eivät ole tärkeitä vaan 

osaamisella on arvoa silloin, kun se liittyy organisaation päämäärätietoiseen toimintaan (Rastas ja 

Einola-Pekkinen 2001, 23). 

 

Esimies suuntaa oppimista keskustelemalla tavoitteista, luomalla tavoitteita selkiyttävää ja arvioivaa 

keskustelua työyhteisöön ja rakentamalla sellaisia toimintamalleja ja tilanteita, joissa tätä 

keskustelua syntyy. Esimies käy kehityskeskusteluja ja ennen kaikkea jatkuvaa reflektioon 
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johdattavaa keskustelua työyhteisössä. Hän myös rakentaa toimintamalleja ja tilanteita, joissa 

rakentava reflektio ja osaamisen jakaminen mahdollistuvat.  Lisäksi johtaja innostaa alaisiaan 

jatkuvaan omaehtoiseen kehittymiseen omalla esimerkillään. Esimiehen rooli osaamisen 

kehittämisen apuvälineenä on tärkeä organisaation strategisen viestinnän käytännön toteuttajana, 

yksilön kehittymisintressien analysoijana, yksilöllisten kannusteiden ylläpitäjänä sekä työtekijöiden 

yksilöllisen osaamisen koordinoijana ja hyödyntäjänä. (Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2000, 124; 

Viitala 2005.) 

 

Lehtonen (2002) totesi tutkimuksessaan, että yritykselle keskeisen osaamisen kehittyminen oli 

perustunut pitkän ajanjakson aikana tapahtuneeseen toimintaan ja esimerkiksi sisäisellä 

koulutuksella oli ainoastaan vähäinen merkitys osaamisen kehittymisessä. Koulutusta tärkeämpiä 

olivat erilaiset työjärjestelyt ja toimintaperiaatteet, jotka ovat mahdollistaneet sisäisen liikkuvuuden, 

asiantuntijuuden kehittymisen ja tiedon kulun.  

 

Osaamisen tarkastelu ja kehittäminen ovat siirtyneet terveydenhuollossa yksilötasolta yhteisön 

osaamisen kehittämiseen (Lammintakanen ja Kinnunen 2006). Koska terveydenhuollon kilpailuetu 

suhteessa muihin toimijoihin ei realisoidu samoin kuin liike-elämässä, esimerkiksi suurempana 

markkinaosuutena, sen tulee ymmärtää, millaisella osaamisella se erottuu muista toimijoista ja 

mistä resursseista sen osaaminen syntyy. Resurssipohjainen strategia-ajattelu korostaa organisaation 

ainutlaatuisia resursseja ja osaamista kilpailukyvyn lähteenä. Työntekijöiden määrä ja osaaminen 

ovat tekijöitä, joilla vastataan asiakkaiden nykyisiin ja muuttuviin terveystarpeisiin.  

(Lammintakanen ja Kinnunen 2006; Parvinen, Lillrank ja Ilvonen 2005, 40-46.) 

 

Osaamisen kehittämismenetelmiä ovat mm. koulutus, kehityskeskustelut, työnohjaus, henkilö- ja 

työnkierto, 360º arviointi ja työssä oppiminen. (Hilden 2002, 82-83.) Tutkittaessa hoitotyössä 

käytettäviä mittareita tasapainotetun tuloskortin (Balanced Scorecard) näkökulmasta (Simonen ja 

Kaunonen 2006.) ammattitaidon ylläpitoon, osaamisen arviointiin ja tarkoituksenmukaisiin 

hoitokäytäntöön käytettyjä mittareita olivat kehityskeskustelu, koulutukseen osallistuminen, 

koulutussuunnitelma, perehdytyksen toteutus, hoitotoiminnot sekä ammattiuramalli. Hoitotyössä 

mittareita löytyi määrällisesti paljon, mutta kaikki mittarit eivät välttämättä täyttäneet mittareille 

asetettuja edellytyksiä. (Simonen ja Kaunonen 2006.) Airun (2006) tutkimuksessa lähiesimiehet, 

lääkärit ja osastonhoitajat, eivät pitäneet erityisen tärkeänä rooliaan oppimisen avustajana. 

Osaaminen hahmotettiin enemmän yksilön kuin yhteisön pääomaksi. (Airu 2006.) 
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2.1.4 Systemaattisen osaamiskartoituksen menetelmät  

 

Osaamiskartoituksen menetelmiä ovat kehityskeskustelut, itsearvioinnit, erilaiset kyselyt ja 

haastattelut. (Viitala 2003.) Sairaanhoitajan osaamisen ja ammatillisen pätevyyden arviointiin on 

kehitetty mittareita, joissa sairaanhoitajan työn sisältöä ja osaamista on tarkasteltu erilaisista 

näkökulmista. Suoritusmittausten tarkkuus ja tehokkuus riippuvat kuitenkin täysin taidoista, joita 

mitataan ja mittaustekniikkaan liittyy aina rajoituksia. (Benner 1993, 50.) Parhaimmillaan 

osaamisen mittaaminen antaa yksittäiselle hoitotyöntekijälle realistisen kuvan omasta osaamisesta 

ja niistä asioista, jotka hän hallitsee hyvin ja joissa täytyisi kehittyä. (Hilden 2002, 103.) 

 

Lönnqvist ym. (2006) kuvaavat aineettoman pääoman osa-alueita, joista yhtenä on henkilöstön 

osaaminen. Aineetonta pääomaa on vaikea mitata, koska sitä ei kykene fyysisesti havaitsemaan. 

Aineetonta pääomaa mitataan usein subjektiivisilla mittareilla, jotka pohjautuvat kyselyihin ja 

arvioihin. Subjektiivisissa mittareissa vaaditaan mittauksen kohteelta aktiivisuutta, jolloin 

esimerkiksi henkilöstön tulisi vastata kyselyyn. Mittareiden toimivuutta arvioitaessa tulisi pitää 

mielessä niiden tarkoitus. Tärkeää on, että mitattavasta asiasta saadaan sellaista informaatiota, jota 

organisaatiossa tarvitaan. Mikäli osaamista halutaan mitata suoraan, erilaiset osaamiset täytyy ensin 

tunnistaa. Osaamisen kehittämisen mittaamisessa keskeinen haaste ovat jokaisen henkilön omat 

kehitystarpeet, jolloin yhteismitallisten mittareiden kehittäminen on hankalaa. (Lönnqvist ym. 2006, 

55-59, 63-64.)  

 

Kliininen pätevyys (clinical competence) on määritelty eri hoitotieteellisissä tutkimuksissa ja 

arviointimenetelmissä eri tavoin, mikä asettaa haasteensa mittareiden keskinäiselle vertailulle. 

Lisäksi esimerkiksi käsitteitä competence ja performance on käytetty tutkimuksissa ristiriitaisesti.  

Osaamiskartoitukseen käytettyjä mittareita on melko vähän systemaattisesti kehitetty eikä niiden 

luotettavuutta ole useinkaan riittävästi testattu. (Hamilton ym. 2007; Meretoja ja Leino-Kilpi 2001; 

Watson ym. 2002.) 

 

Meretoja ja Leino-Kilpi (2001) kartoittivat tutkimuksessaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen 

arviointiin kehitettyjä mittareita. Mittarit ovat lisääntyneet 1990-luvulta lähtien, mutta ongelmana 

on ollut niiden luotettavuus, jota ei ole testattu riittävästi. Ainoastaan Six-D- mittaria  (Schwirian 

1978) oli testattu riittävästi sekä validiteetin että reliabiliteetin osalta. (Meretoja & Leino-Kilpi 

2001.) Ongelmana on mittarien laaja kirjo ja vähäinen näyttö siitä, että ne mittaavat riittävän 

tarkasti käytännön osaamisvaatimuksia. (Watson ym. 2002.) Watson ym. (2002) löysivät 

kirjallisuuskatsauksessaan kliiniseen pätevyyteen (clinical competence) liittyviä tutkimuksia, jotka 
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jakautuivat käsitteenmäärittelyihin, pätevyyden arviointitutkimuksiin sekä pätevyyden ja muiden 

koulutuksellisten lähestymistapojen välistä jännitettä tarkasteleviin tutkimuksiin.  

 

Suoritus −käsitteen (performance) määrittely on tutkimuksissa ja eri mittareissa vaihdellut. 

Suorituksen arviointi (performance assessment) voidaan määritellä yhtenäiseksi 

arviointijärjestelmäksi joka arvioi koko ammatillista toimintaa. Hamiltonin ym. (2007) 

kirjallisuuskatsauksessa kootuissa tutkimuksissa suorituksen arviointimenetelmiä olivat 

kehityskeskustelu, kriittinen tapahtumatekniikka, portfolio, reflektio, itse-arviointi, havainnointi, 

ohjaus ja 360 asteen palaute.  Yksittäinen menetelmä ei välttämättä mittaa kovinkaan tarkasti 

kliinistä suoriutumista. Suositeltavaa onkin monen menetelmän käyttö osaamista varmistamaan. 

(Hamilton ym. 2007.) Menetelmän valinta riippuu siitä, millaista taitoa halutaan arvioida. 

Osaamisen arviointiin voidaan käyttää myös erilaisia testejä, laboratorio-olosuhteissa testattavia 

yksittäisiä taitoja, kuten hoitovälineistön käyttöä sekä tilannekuvauksen kautta tapahtuvaa 

testaamista, jossa esimerkkitilanteen kautta selvitetään hoitajan toimintaa. (O’Hearne Rebholz 

2006.) 

 

Tarkasteltaessa sairaanhoitajan pätevyyttä, työn sisäistä hallintaa ja valtaistumista on suomalaisissa 

tutkimuksissa käytetty useita eri mittareita, joissa hoitajan työn sisältö on määritelty keskenään eri 

tavoin. Opiskelijoihin ja valmistuviin sairaanhoitajiin kohdistuvaa tutkimusta on suhteellisesti 

melko paljon verrattuna pidempään työssä olleisiin sairaanhoitajiin. (Kuokkanen 2005.)  

 

Hildenin (1999) mukaan sairaanhoitajan työhön liittyviä tekijöitä ovat hoitajan persoonallisuus, 

tieto ja sen soveltaminen, arvot, itsenäisyys, asiakaspalvelu, auttamisen ja muutoksen hallinta, 

päätöksenteko sekä arviointi- ja päätöksentekotaidot. Yhdysvalloissa kehitetty Six-D-mittari 

(Schwirian 1978) koostuu kuudesta osa-alueesta, joita ovat vuorovaikutustaidot, johtamistaidot, 

taidot kriittisesti sairaan potilaan hoitamisessa, opetus-ja yhteistyötaidot, hoidon suunnittelu- ja 

arviointitaidot sekä ammatillinen kehittyminen. Irvinen (1999) mittari pohjautuu valtaistumisen 

(empowerment) käsitteeseen. Mittari koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat työn kielellinen 

ja toiminnallinen hallinta sekä tulosten hallinta. Kuokkanen (2003 ja 2005) kuvaa valtaistuneen 

hoitajan ominaisuuksia ja toimintaa viidellä kategorialla: moraaliset periaatteet, persoonan vahvuus, 

asiantuntijuus, tulevaisuuteen orientoituneisuus ja sosiaalisuus.  

 

Kvist ja Vehviläinen-Julkunen (2007) selvittivät vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaamista 

hoitotyön johtajien arvioimana käyttäen opetusministeriön raporttia Ammattikorkeakoulusta 
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terveydenhuoltoon mittarinsa pohjana. Raportissa sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen on jaettu 

kymmeneen osaan, jotka ovat: eettinen osaaminen ja arvo-osaaminen, terveyden edistämisen 

osaaminen, teoreettinen osaaminen, kliininen osaaminen, opetus- ja ohjausosaaminen, 

yhteistyöosaaminen, hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, 

monikulttuurisen hoitotyön osaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Osaamisalueiden sisällöistä 

muodostettiin 83 kuusiluokkaista Likert-asteikollista väittämää. (Kvist ja Vehviläinen-Julkunen 

2007.) 

 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan osastonhoitajien kokemuksia Nurse Competence Scale- mittarilla 

(Meretoja 2003) suoritetusta osaamisen arvioinnista kehityskeskustelussa. Sairaanhoitajien 

ammatillista osaamista mittaava Nurse Competence Scale (NCS) on geneerinen sairaanhoitajan 

osaamisen arviointiväline, jonka avulla työelämässä toimivien sairaanhoitajien ammattipätevyyden 

tasoa voidaan vertailukelpoisesti mitata erilaisissa toimintaympäristöissä. Mittari perustuu Bennerin 

(1993) ammattipätevyyden viitekehykselle.  

 

NCS- mittari koostuu seitsemästä ammattipätevyyttä kuvaavasta summamuuttujasta ja 73:sta 

sairaanhoitajan osaamista kuvaavasta väittämästä. Ammattipätevyyden osa-alueet ovat: auttaminen, 

opettaminen ja ohjaaminen, tarkkailutehtävät, tilannehallinta, hoitotoimien hallinta, laadun 

varmistus ja työrooli. Esimies ja työntekijä arvioivat sairaanhoitajan osaamista samoilla kriteereillä. 

Sairaanhoitaja täyttää itsearviointilomakkeen ja osastonhoitaja esimiesarviointilomakkeen. 

Arviointi tapahtuu visuaalis-analogisella asteikolla (VAS) 0-100, jossa 0-25 merkitsee toiminnan 

matalaa pätevyyttä, >25-50 melko hyvää pätevyyttä, >50-75 hyvää pätevyyttä ja >75-100 erittäin 

hyvää pätevyyttä. Toiminnon tiheyttä ja soveltuvuutta työhön kuvaa neliportainen asteikko, jossa 0 

merkitsee ettei kyseinen toiminto ole sovellettavissa työhön ja 3 merkitsee, että toiminto esiintyy 

työssä usein. Taustatekijöihin mittarissa kuuluvat vastaajan ikä, koulutus, työssäoloaika ja 

työympäristö. (Meretoja ym. 2004a.) 

 

Mittarin kehittäminen eteni kuuden eri vaiheen kautta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla 

analysoitiin 755 sairaanhoitajan ammattipätevyyttä käsittelevää artikkelia, jonka jälkeen 

analysoitiin sairaanhoitajilta, osastonhoitajilta ja ylihoitajilta (n=122) kerätty empiirinen aineisto. 

Ammattipätevyys-indikaattoreiden relevanssia arvioitiin hoitotyön asiantuntijoiden avulla (n=26) ja 

indikaattoreiden sisältövaliditeettia vahvistettiin hoitotieteen (n=12) ja hoitotyön johtamisen (n=5) 

asiantuntijoilla. Ammattipätevyysmittarin ensimmäinen versio esitestattiin vuonna 2000. 

Rinnakkaisvaliditeetin arvioinnissa käytettiin 6 D- mittaria. Rakennevaliditeettia arvioitiin 
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faktorianalyysin ja vastakkaisten ryhmien avulla. Reliabiliteettia arvioitiin mittarin sisäisen 

johdonmukaisuuden sekä rinnakkaisarviointien avulla. (Meretoja 2003.) 

 

NCS- mittari pohjautuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kehitettyyn sairaanhoitajien 

ammattiuramalliin eli Aura-malliin. Aura-mallissa on käytetty Bennerin (1993) mallin mukaisesti 

viisiportaista osaamistasokuvausta: perehtyvä, suoriutuva, pätevä, taitava ja asiantuntija. Aura-

mallin avulla on pyritty tekemään näkyväksi ja mahdollistamaan kehittyminen ja eteneminen 

hoitotyössä. Aura-mallin osaamistasojen kriteerit on tuotettu kullakin erikoisalalla erikseen työn 

vaatimusten mukaisesti. (Strategialähtöinen osaamisen johtaminen 2007.) 

 

NCS-mittaria on käytetty useissa tutkimuksissa sairaanhoitajien osaamisen arviointiin. Mittaria on 

käytetty tutkittaessa sairaanhoitajien osaamista erilaisissa erikoissairaanhoidon työympäristöissä 

(Meretoja ym. 2004b) sekä erikoisalakohtaisesti sisätautien, kirurgian ja psykiatrian 

toimintaympäristössä (Heikkilä ym. 2007), neurologisessa toimintaympäristössä (Mäkipeura ym. 

2007) ja perioperatiivisella alueella (Silvennoinen 2007). Salonen (2004) selvitti mentoroinnin ja 

ammatillisen pätevyyden yhteyttä lyhyen työkokemuksen omaavilla sairaanhoitajilla. Lisäksi 

sairaanhoitajien ammattipätevyyttä on tutkittu perusterveydenhuollon eri toimintaympäristöissä 

(Blek-Vehkaluoto 2006; Kollin-Mänttäri ja Vuollo 2007; Lahti 2006). Cowin tutkimusryhmineen 

selvitti vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ammattipätevyyttä Australialaisella aineistolla (Cowin 

ym. 2008). Lisäksi on tutkittu sairaanhoitajien ja osastonhoitajien arviointien vastaavuutta 

(Meretoja ja Leino-Kilpi 2003) sekä arviointien pysyvyyttä (Ahola ja Heikkilä 2005). Laadullista ja 

kokemuksiin pohjautuvaa tutkimusta NCS- mittarin käytöstä on aikaisemmin selvitetty ainoastaan 

Italialaisella aineistolla (Dellai ym. 2009). 

 

Eri toimintaympäristöissä olevat sairaanhoitajat ovat arvioineet pätevyytensä keskimäärin hyväksi, 

mutta erittäin hyväksi harvoilla pätevyyden osa-alueilla. Psykiatrian alalla työskentelevät 

sairaanhoitajat arvioivat pätevyytensä korkeammaksi auttamisessa, ohjaamisessa ja opettamisessa. 

Vakituisessa työsuhteessa olevat hoitajat arvioivat pätevyytensä sijaisia paremmaksi. (Heikkilä ym. 

2007.) Tämä tulee ilmi myös Mäkipeuran ym. (2007) tutkimuksesta. Myös pitkä työkokemus 

näyttää vahvistavan ammatillista pätevyyttä (Heikkilä ym. 2007; Meretoja ja Leino-Kilpi 2003). 

Ammatillisella koulutuksella ja työsuhteella oli yhteys ammatilliseen pätevyyteen. Sairaanhoitajat 

arvioivat ammatillisen pätevyytensä paremmaksi niillä osa-alueilla, joita he arvioivat käyttävänsä 

usein työssään. (Meretoja ja Leino-Kilpi 2003; Mäkipeura ym. 2007.) 
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Tutkittaessa mentoroinnin ja ammatillisen pätevyyden yhteyttä sairaanhoitajilla (Salonen 2004) 

arvio ammattipätevyydestä vastasi hyvää tasoa ja siihen vaikuttivat ikä, nykyinen työkokemus  sekä 

taitojen käytön tiheys. Perehdytyksellä vaikutti myös olevan yhteys ammattipätevyyden tason 

arvioon. Vastavalmistuneita sairaanhoitajia tutkittaessa (Salonen ym. 2007) hoitajat arvioivat 

pätevyytensä keskimäärin melko korkeaksi. Laadunvarmistuksen ja hoitotoimien hallinnan alueella 

osaaminen arvioitiin alhaisimmaksi. Ikä, työkokemus ja toiminnon käyttötiheys korreloivat 

positiivisesti pätevyystasoon.  

 

Esimiehet ovat arvioineet sairaanhoitajien osaamista samansuuntaisesti kuin sairaanhoitajat itse. 

Esimiehet arvioivat keskimääräisen pätevyystason sekä tasot viidellä osaamisen alueella 

tilastollisesti merkitsevästi korkeammaksi kuin sairaanhoitajat itsearvioinneissaan. Sairaanhoitajan 

työkokemus nykyisessä työpaikassa vaikutti heidän arvioonsa pätevyydestään. (Meretoja ja Leino-

Kilpi 2003.)  

 

2.2  Kehityskeskustelu  

 
2.2.1 Kehityskeskustelu käsitteenä 

 

Kehityskeskustelut on yhteisnimi useanlaiselle keskustelutyypille esimiehen ja alaisen välillä. Näitä 

keskustelutyyppejä ovat mm. tavoite – tai tuloskeskustelu, arviointikeskustelu, henkilösuhde-

keskustelu, esimies-alaiskeskustelu ja suunnittelukeskustelu. (Juuti 1998, 6.) Sisällöllisesti 

keskustelut kuitenkin tarkoittavat keskustelua, joka on ennalta sovittu ja suunniteltu esimiehen ja 

alaisen välinen keskustelu, jolla on tietty päämäärä, jonkinasteinen järjestelmällisyys ja 

säännöllisyys. (Juuti 1998; Kauhanen 2003; Wink 2006, 142.)  

 

Kehityskeskusteluihin alkuperä voidaan jäljittää 1950- luvun tavoitekeskusteluihin, joista 1970- 

luvulla siirryttiin käyttämään nimitystä esimies-alaiskeskustelu ja 1980- ja 1990-luvuilla 

tuloskeskustelu, mistä siirryttiin 1990-luvun puolivälin jälkeen käyttämään nimitystä 

kehityskeskustelu. Kehityskeskusteluiden nimitys ja painopiste ovat näin seuranneet 

vuosikymmenelle painottuvaa johtamissuuntausta ja organisaation vallalla olevaa yrityskulttuuria. 

Nykyään puhuttaessa paljon prosessijohtamisesta kehityskeskusteluun kuuluvat osaamisen 

kehittämisen lisäksi tavoitteet ja tulokset. (Poikela 2005a, 32; Wink 2006, 142-143.)  

 

Kehityskeskustelua kuvaavia englanninkielisiä termejä ovat performance appraisal ja employee 

performance appraisal (MeSH-termi), joissa korostuvat työsuorituksen arviointi. Nykyään 
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käytetään myös termiä performance review, joka tarkoittaa suorituskatselmusta sekä individual 

performance review, jossa korostuu suorituksen arvioinnin lisäksi jatkuva kehittyminen. 

(Mangwendeza 2000; Valpola 2000, 15.) Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa keskustelut ovat 

suorituksen arviointikeskusteluja (Wink 2006, 142). Ruotsinkielinen termi kehityskeskustelulle on 

utvecklingssamtal. (Yleinen suomalainen asiasanasto 2008.) Ruotsissa keskusteluissa korostetaan 

vastavuoroisuutta ja siellä puhutaan kehityskeskusteluista (Wink 2006, 142). 

 

Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välistä vuosittain toistuvaa keskustelua, jossa 

tarkastellaan kulunutta toimikautta ja sen tuloksia sekä arvioidaan työntekijän ja esimiehen 

suoriutumista tehtävissään. Kehityskeskustelun avulla varmistetaan, että jokaisen kanssa on sovittu 

keskeisistä tavoitteista ja niiden arviointikriteereistä. Lisäksi voidaan parantaa koulutus- ja 

kehittämissuunnitelmien laatimista sekä esimiehen ja alaisen välistä suhdetta. Kehityskeskustelu on 

ohjeistettu ja sen toteutumista seurataan sekä määrällisesti että laadullisesti. (Hilden 2002, 82; 

Valpola 2002, 13.) Poikela (2005a, 50-51) korostaa kehityskeskustelua osana koko organisaation 

oppimista eikä pelkästään esimies- alaiskeskusteluna. Tärkeää on työssä oppimisen ja osaamista 

tuottavien aineettomien prosessien tunnistaminen ja ymmärtäminen.  

 

Kehityskeskustelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat tavoitteiden asettaminen, 

suorituksen arviointi ja kehittymistarpeiden jäsennys. Tavoitteiden asettamisen yhteydessä sovitaan, 

mitä mittareita ja tunnuslukuja käytetään. Tärkeää on yhteinen ymmärrys arviointikriteereistä. 

Suorituksen arvioinnissa arvioidaan ja keskustellaan työn toteutumisesta, työskentelytyylistä, 

työotteesta ja organisaation arvojen toteuttamisesta. Lopuksi jäsennetään ja arvioidaan 

kehittymistarpeet ja urasuunnitelmat. (Valpola 2002, 41-42.)  

 

Kehityskeskustelussa luodaan yksilölle henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Suunnitelmaa 

tehtäessä tulee tarkastella myös tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehittämistoimenpiteitä pitkällä 

aikavälillä. Kehityssuunnitelman laatimista helpottaa, mikäli organisaatiossa on tehty tarvittava 

osaaminen näkyväksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eri tehtävien yleisten osaamisprofiilien 

julkistamista, jolloin yksilö voi itse arvioida omaa osaamistaan ja sen kehittämistä peilaamalla sitä 

osaamisprofiileihin. (Sydänmaalakka 2000, 159-160.) Kehityskeskustelussa on mahdollisuus saada 

esiin työn vaativuus ja sen muutokset. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2002, 20.) 

 

Tässä tutkimuksessa kehityskeskustelulla tarkoitetaan osastonhoitajan ja sairaanhoitajan käymää 

vuosittaista ja suunniteltua keskustelua, jossa keskustellaan sairaanhoitajan työstä. Keskusteluun 

osallistuvat arvioivat toistensa työtä ja asettavat kehittymishaasteita.  
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2.2.2 Osaamisen arviointi ja palaute kehityskeskustelussa 

 

Kehityskeskustelussa sekä esimies että alainen itse arvioivat alaisen suoriutumista. (Järvinen 2003, 

27.) Pystyäkseen antamaan rakentavaa palautetta esimiehen on myös tunnettava työntekijä työssään. 

(Juuti & Vuorela 2002, 69.) Kehityskeskustelussa annetun palautteen tulisi keskittyä yksilön 

toimintatapoihin, ei persoonaan. Palautteen antotapa vaikuttaa siihen, miten palaute hyväksytään ja 

miten toimintaa sen kautta muutetaan. (Kansanen 2004, 119-120.) Kehityskeskusteluun kuuluu 

usein myös alaisen palaute esimiehelle. (Valpola 2000.) Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

on oppimisen avain, joka auttaa esimiestä tukemaan työntekijän kehittymistä asettaen samalla 

haasteita oman esimiestaidon kehittämiselle. (Poikela 2005b)  

 

Ammatillisen kehittymisen kannalta palautetta pidetään tärkeänä. Palautteella on tärkeä merkitys 

sisäistä motivaatiota edistävänä tekijänä, mikäli se tuottaa onnistumisen kokemuksia. Palautteen 

puute taas estää ammatillista kehittymistä ja heikentää keskustelun vaikuttavuutta. Työntekijöiden 

tulisi saada säännöllisesti palautetta työstään siten, että palautteen anto ei rajoitu pelkästään 

kehityskeskusteluun. (Luoma ym. 2004; Spence ja Wood 2007; Tuominen ym. 2006.) 

 

Yrityksissä osaamista voidaan arvioida kehityskeskustelussa mm. osaamiskartan avulla. 

Osaamiskartta kuvaa ko. toiminta-alueen ydinosaamista, oman toiminnan hallintaa ja oman 

ammatin substanssiosaamista sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi osaamiskartta kuvaa ihmisten ja 

tehtävien johtamista, esimiestyötä ja projektijohtamista sekä innovaatioiden ja muutosten 

käynnistämistä. Arvioinnin perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat. Osaamisarviointien 

perusteella yritys saa hyödyllistä tietoa osaamistilanteestaan, vahvuuksistaan ja puutteistaan. 

Laatujärjestelmään sisältyvä mittaaminen ja sovitut tunnusluvut selkeyttävät tulosten määrittelyä ja 

helpottavat arviointia. Osaamista voidaan arvioida myös 360 asteen palautteen avulla, jossa henkilö 

saa palautetta esimieheltään, kaikilta alaisiltaan, työtovereiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan. Lisäksi 

palautteeseen kuuluu itsearviointi. (Valpola 2000, 13; Valpola 2002, 56, 58, 59.) 

 

Kehityskeskustelussa saadaan tietoon työntekijöiden nykyhetken osaaminen, ammattitaito ja 

erityisosaaminen osaamiskartoitusten avulla. Osaamiskartoituslomake voi herättää myös 

ristiriitaisia tunteita, kuten Maukosen (2005) tutkimuksessa tuli ilmi. Osastonhoitajien mukaan 

lomake mittasi pitkään työssä olleiden osaamista heikommin kuin lyhyemmän aikaa olleiden 

osaamista. Osaamiskartoituslomakkeen käyttö koettiin kokeneiden hoitajien osalta turhauttavana, 

koska he osasivat jo vaaditut asiat. (Maukonen 2005.) 
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Pehkosen (2002) tutkimuksessa osastonhoitajat arvioivat käsitelleensä kehityskeskustelussa 

työntekijän henkilökohtaista osaamista ja kehittymistarpeita. Osastonhoitajien mukaan 

keskusteluissa arvioitiin myös edellisessa keskustelussa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Kansteen (2007a) tutkimuksessa ammatillisen osaamisen arviointi terveydenhuollossa oli 

vähäisempää kuin keskustelu osaamisen kehittämisestä. Ammatillisen osaamisen kehittämisessä 

keskeistä oli työntekijän koulutustarpeiden ja - halukkuuden tunnistaminen sekä henkilökohtaisten 

kehittämistavoitteiden ja koulutussuunnitelman laatiminen. Ammatillisen osaamisen arviointiin 

sisältyi työntekijän ammatillisen kehittymisen arviointi sekä vahvojen ja heikkojen osaamisalueiden 

tunnistaminen. Lisäksi arvioitiin, miten työntekijän osaamista voidaan hyödyntää työyksikössä. 

Osaamisen arviointi perustui vahvasti työntekijän itsearviointiin. (Kanste 2007a.)    

 

Hukkasen (2005) sairaanhoitajiin kohdistuneessa tutkimuksessa ammatillisen osaamisen arviointi 

kehityskeskustelussa perustui luetun ammattikirjallisuuden, käytyjen koulutusten ja työn 

suorittamisen arviointiin. Esimiehet hyödynsivät arvioinneissaan hoitajan itsearviointia. 

Ongelmallisena koettiin esimiehen kyvyttömyys arvioida alaisiaan puutteellisten tietojen vuoksi. 

Myös Tuomisen ym. (2006) tutkimuksessa ilmeni tarve osastonhoitajan parempaan paneutumiseen 

työntekijöidensä historiaan. Lisäksi toivottiin keskustelukaavakkeen parantamista sekä palautteen ja 

arvioinnin lisäämistä osaamisen parantamiseksi. Mikkolan (2006) mukaan esimiehet ovat kokeneet 

palautteen annon vaikeaksi etenkin, jos kyse on negatiivisesta palautteesta. Palaute on voitu muuttaa 

kehitysehdotuksiksi, jolloin henkilökohtaisuuksiin ei ole menty.  

 

Pietilän (2004) mukaan sairaanhoitajat näkevät kehityskeskustelun keinoksi edistää työssä 

oppimista arvioimalla sairaanhoitajan omia kehityspyrkimyksiä ja organisaatiossa ilmeneviä 

tarpeita. Kehityskeskustelussa saatu palaute kohdistui sairaanhoitajan persoonaan ja hoitotyön 

tekemiseen, jota arvioitiin sekä sairaanhoitajien erikoisosaamisalueiden kautta että yksilövastuisen 

hoitotyön tekemisen kautta. Arvioinnissa ei käytetty kriteereitä eikä niiden käytöstä oltu 

yksimielisiä. Arviointi jäi pintapuoliseksi, minkä vuoksi sairaanhoitajan oli vaikea arvioida 

oppimistaan. Tuomisen ym. (2006) mukaan hoitajat kokivat aliarvostuksen tunnetta, jos palaute oli 

tyhjänpäiväistä ja osastonhoitaja vaikutti välinpitämättömältä. Hoitajien kehittymishalukkuutta 

rajoitti myös palautteen kokeminen epärealistiseksi ja epäily arvioinnin objektiivisuudesta ja 

esimiehen arviointikompetenssista.   

 

Kehityskeskustelulla on yhteys hyvinvointia edistäviin työyhteisötekijöihin kuten työyksikön 

tavoitteiden selkeyteen, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen, ammatillisen osaamisen 

hyödyntämiseen, palautteen riittävyyteen ja esimiestyytyväisyyteen etenkin silloin kun 
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kehityskeskustelut koetaan onnistuneina ja hyödyllisinä. (Kanste 2007b.) Kansteen (2007b) 

hoitajiin kohdistuvassa tutkimuksessa lähes kaksi kolmannesta hoitajista kävi kehityskeskusteluja 

lähiesimiehensä kanssa. Pysyvässä työssä olevat hoitajat kävivät keskusteluja määräaikaisia 

työntekijöitä useammin. Yli puolet piti keskusteluja onnistuneena ja lähes viidennes erittäin 

onnistuneina.   

 

Hietikko (2002) on tutkinut osastonhoitajien käsityksiä kehityskeskusteluista. Kehityskeskustelun 

ominaispiirteitä olivat osastonhoitajien mukaan positiivisuus, tavoitteellisuus, luottamuksellisuus 

sekä molemminpuolisen palautteen antaminen ja saaminen. Kehityskeskustelujen avulla voidaan 

edistää alaisen motivaatiota ja ammatillista kehittymistä työssä. Kehityskeskustelujen käymiseen 

tarvitaan koulutusta ja ylemmän johdon tukea. Rantasen (2007) tutkimuksessa osastonhoitajat 

nostivat esiin kehityskeskustelut sekä korostivat esimiestyön roolina toimiva arvioitsijaa. Esimiehet 

määrittivät työntekijän ammatillista osaamista omaan havaintoon perustuvana arviointina. 

 

2.2.3 Vuorovaikutus kehityskeskustelussa 

 

Kehityskeskustelun onnistumiseen vaikuttavat sekä aikaisemmat kokemukset että valmistautuminen 

kehityskeskusteluun. Lisäksi kehityskeskustelun toimivuuteen vaikuttaa vuorovaikutus esimiehen ja 

alaisen välillä. Vuorovaikutus on kokonaisvaltaista, siihen vaikuttavat sekä sanat että sanaton 

viestintä. Vuorovaikutusta voi parantaa kiinnittämällä huomiota viestiin ja siihen miten sen 

ilmaisee. Tärkeää on yhteisen kielen löytäminen, koska virhetulkinnat saattavat haitata keskustelun 

tavoitteiden toteutumista. Myös luottamus on kehityskeskustelussa tärkeää. (Mikkola 2006; Valpola 

2002.) Kehityskeskustelun tulisi onnistuakseen painottua toimintaan ja tunteisiin. Päivittäisistä 

asioista rupattelu voi keskustelun alussa olla tärkeää, koska se auttaa vuorovaikutusta. 

Rupatteluosuuteen ei saisi kuitenkaan käyttää liikaa aikaa. (Valpola 2000, 172-173.)   

 

Kehityskeskustelu vaatii kuuntelun ja dialogisen kyselyn taitoja. Tärkeää on luoda avoin ja 

luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa aiheen tai ongelman käsittelyyn. (Poikela 2005a, 43.) 

Wink (2006) korostaa kehityskeskustelun onnistumisen edellytyksenä dialogista tapaa olla 

vuorovaikutuksessa. Dialogisessa kommunikaatiossa hyväksytään toinen kumppaniksi tasa-

arvoiseen vuorovaikutukseen. Keskustelusta syntyy syvempiä merkityksiä, jotka kertovat siitä, 

miten ihminen kokee elämänsä. Dialogi voidaan nähdä merkitysten virtana, jossa dialogiin 

osallistuvat tuottavat yhteistä tietoa ja myös muuttuvat prosessin aikana. Dialogia pidetään nykyään 

tärkeänä myös muissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa. (Wink 2006, 145-150.)  
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Ristiriitoja kehityskeskusteluihin saattavat aiheuttaa esimiehen mieltäminen työnantajan edustajana, 

jolloin epäluuloisuus saattaa häiritä avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Myös erilaiset konfliktit 

kuten tiedon ja kokonaiskuvan puute, erilaiset katsantokannat sekä henkilökemioiden 

toimimattomuus saattavat heikentää kehityskeskustelun toimivuutta. (Valpola 2002, 140-143.) 

Ristiriitoja aiheuttaa, jos esimies on työnantajan edustajana ensisijaisesti kiinnostunut organisaation 

visioiden, strategioiden ja tulosten edistämisestä ja työntekijä taas on kiinnostunut henkilökohtaisen 

osaamisensa kehittämisestä ja suhteestaan kanssatyöntekijöihin. (Poikela 2005a, 42.) 

 

Pietilän (2004) tutkimuksessa ilmeni sekä tasavertaista että esimiesjohtoista vuorovaikutusta 

esimiehen ja sairaanhoitajan välillä. Tasavertaiseen vuorovaikutukseen kuuluivat esimiehen ja 

sairaanhoitajan suhteen lujittuminen ja keskustelijoiden avoimuus. Esimiesjohtoista 

vuorovaikutusta leimasivat etäisyyshakuisuus ja hierarkkisuus. Tuomisen ym. (2006) mukaan 

sairaanhoitajat kuvasivat epäonnistunutta vuorovaikutusta kehityskeskustelussa epäselvänä 

kommunikointina, dialogin puuttumisena, henkilökemioiden yhteensopimattomuutena, 

tasavertaisuuden puuttumisena, velvollisuuteen perustuva kehityskeskusteluna ja erittäin läheisinä 

esimies-alaissuhteina, jolloin välejä ei haluta rikkoa ja palaute on kaunistelevaa.   

 

Pehkosen (2002) tutkimuksessa enemmistö työntekijöistä koki, että kehityskeskustelussa oli 

luottamuksellinen ilmapiiri ja keskustelussa oli syntynyt vuoropuhelu keskustelijoiden välille. 

Useimmat työntekijät myös kokivat tulleensa ymmärretyksi keskusteluissa ja niissä oli pysytty 

sovituissa asioissa. Avoimuus, vastavuoroisuus ja häiriöttömyys edistivät keskustelun onnistumista.  

 

 
2.2.4 Kehityskeskustelu osana johtamisjärjestelmää 

 

Kehityskeskustelu on nykyään oleellinen osa johtamisjärjestelmää. Kehityskeskustelun taustalla on 

osaamisen johtaminen ja kehittämisen tarpeet. Organisaatio määrittelee toiminnolle tarpeellisen 

ydinosaamisen, analysoi osaamistilanteen ja varmistaa, että organisaatiossa on riittävästi 

ammattitaitoa. Kehityskeskustelujen avulla halutaan saada näkyväksi myös hiljainen tieto. 

Kehitykseen keskittyvä kehityskeskustelu on osoittautunut keinoksi synnyttää vuorovaikutusta 

organisaation ja yksilön osaamistarpeiden välille. (Valpola 2000; Valpola 2002, 15.) 

Terveydenhuollon organisaatioissa painopiste kehityskeskusteluissa on ollut yksilötasolla ja tiedon 

kollektiivinen hyödyntäminen on ollut puutteellista. Myös järjestelmällinen koulutussuunnitelma on 

puuttunut. (Hukkanen 2005; Kanste 2007a; Tuominen 2006.)  
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Kehityskeskustelun hyötyjä ei voida täysin saavuttaa ellei ylin johto osallistu aktiivisesti suoritusten 

arviointiin ja sen hallinnointiin. Arviointijärjestelmän johdonmukaisuus saavutetaan parhaiten, kun 

jokaisen esimiehen keskeisiin tavoitealueisiin kuuluu suoritusten arviointijärjestelmä. Ylimmän 

johdon tehtävänä on varmistaa yhtäläinen toiminta eri työyksiköissä. (Scott-Lennon 1995.) 

 

Kehityskeskustelu on johtamisen kannalta nähty keinoksi työntekijän ja esimiehen tutustumiseen 

sekä tavoitteiden asetteluun. Johtajat ovat kokeneet kehityskeskustelun tärkeänä tiedonkulun ja 

työhön sitoutumisen kannalta. Kehityskeskustelu on johtamisen työväline ja antaa johtajalle tietoa 

mm. työyksikön ilmapiiristä. (Pehkonen 2002.) Osastonhoitajien mukaan kehityskeskustelu kuuluu 

hyvään henkilöstöjohtamiseen, sen avulla voidaan kehittää henkilöstöä ja toimintaa ja siitä on 

hyötyä koko työyhteisölle. (Hietikko 2002.) Kehityskeskusteluista saatua tietoa on hyödynnetty 

pääsääntöisesti yksilötasolla. (Maukonen 2005.) 

 

2.3 Osastonhoitaja osaamisen arvioijana 

 

Hoitotyön johtamisessa korostuu ihmisten johtaminen, sekä potilaiden, asiakkaiden ja väestön 

hyvän hoidon edellytysten luominen että hoitotyössä työskentelevien osaamisen edistäminen, 

jaksamisen tukeminen ja jatkuva organisointi (Lauri 2003; Telaranta 1999). Osastonhoitajien 

tehtäväalueisiin kuuluvat henkilöstöhallinto, taloushallinto, työnjohtotehtävät, yhteistyö- ja 

kehittämistehtävät sekä kliininen työ (Narinen 2000). Osastonhoitajan työ erikoissairaanhoidossa on 

muuttunut 2000-luvulla hoitotyötä tekevien toimintaedellytyksiä mahdollistavaksi lähijohtamiseksi. 

Työssä korostuu myös aikaisempaa enemmän henkilökunnan osaamisen varmistaminen. (Surakka 

2006.)  

 

Esimiestyö on tärkeää osaamisen kehittämisen apuvälineenä, koska vain lähiesimiesten avulla 

organisaation strategia voidaan tuoda koordinoidusti yksilöiden osaamisen kehittämisen pohjaksi. 

Esimiestyön rooli korostuu myös  arvioitaessa yksilöiden kehittymisintressejä ja niihin sopivia 

yksilöllisiä kannusteita. Osaamisen hyödyntämisessä esimiesten roolina on pyrkiä luomaan parhaat 

mahdolliset olosuhteet, joissa yksilöt voivat käyttää osaamistaan. Yleensä lähiesimies on se henkilö, 

joka tuntee alaisensa riittävän hyvin parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. (Kirjavainen ja Laakso-

Manninen 2000, 124.) 

 

Hellemaan (2005) mukaan osastonhoitajat arvioivat henkilöstön osaamista päivittäisessä työssä, 

henkilökunnalta ja asiakkailta saamansa palautteen avulla sekä kehityskeskusteluissa. 

Osastonhoitajat kokivat kannustavansa työntekijöitä oman työn ja osaamisen kehittämiseen. 
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Rantasen (2007) mukaan osastonhoitajat korostivat arvioitsijan roolia määritellessään 

työntekijöiden ammatillista osaamista, jonka avulla esimiestyötä kyettiin konkreettisimmin 

hahmottamaan. Omaan havaintoon perustuvaa arviointia tuotiin korostuneesti esiin työntekijöiden 

ammatillisen osaamisen määrittämisessä. Somiskan (2008) tutkimuksessa osastonhoitajat toivoivat 

osaamisen tunnistamiseen selkeämpiä mittareita. Kvist ja Vehviläinen-Julkunen (2007) selvittivät 

osastonhoitajien ja ylihoitajien arviota vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaamisesta 

erikoissairaanhoidossa. Hoitotyön johtajat arvioivat kriittisesti vastavalmistuneiden sairaanhoitajien 

osaamista. Heikoimmaksi arvioitiin osaamisalueet, joissa tarvitaan sekä teoriatietojen että 

käytännön taitojen yhdistymistä.  

 

Holmlund ym. (2007) selvittivät osastonhoitajien arviota omasta osaamisestaan tuloskortin (BSC) 

prosessi-, asiakas-, talous- ja henkilöstönäkökulmista. Osastonhoitajat arvioivat osaamisensa 

hyväksi kaikilla osaamisen alueilla. Heikoimmat osa-alueet olivat prosessinäkökulman strategisessa 

johtamisessa ja osaamisen johtamisessa. Valtaosa osastonhoitajista toteutti kehityskeskustelut 

säännöllisesti. Osastonhoitajien enemmistö ei systemaattisesti kehittänyt osaamisen 

arviointimittareita.  

 

Hoitotyön johtajien vastuulla on ammatillinen kasvu ja koulutusmahdollisuuksien luominen. Myös 

hoitotyön johtajat tarvitsevat tukea omilta esimiehiltään. Tørstadin ja Bjørkin (2007) tutkimuksessa 

hoitotyön johtajat eivät aina osanneet hyödyntää tarpeeksi asemaansa keskijohdossa organisaation 

strategian tuomisessa käytännön hoitotyöhön ja hoitajien työn kehittämiseen. Hoitotyön johtajat 

keskittyivät etupäässä yksittäisten hoitajien tarpeisiin eivätkä hyödyntäneet yksilöllisiä 

osaamistarpeita systemaattisesti hoidon laadun parantamiseksi osastolla.   

 



 
 

20 
 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen 

osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää 

osastonhoitajien kokemuksia osaamiskartoituksen käytön hyödyistä ja haasteista hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on saada tutkimustietoa, jonka avulla systemaattisen 

osaamiskartoituksen käyttöä voidaan kehittää vastaamaan käytännön tarpeita osana 

johtamisjärjestelmää.   

 

Tutkimustehtävät: 

 

Kuvata osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä sairaanhoitajan 

osaamisen arviointivälineenä kehityskeskustelussa. 

 

Kuvata osaamiskartoitukseen liittyviä hyötyjä ja haasteita kehityskeskustelussa hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta.   

 



4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Humanistisessa terveystieteessä korostuu ymmärtävä ja emansipatorinen tiedon intressi, jossa 

korostetaan ja arvostetaan osallistujien omia, myös erilaisia näkökulmia. Tiedon tuottamisen 

keskeisiä piirteitä ovat osallistujien vastaukset ja tulkinta omassa kontekstissaan. (Janhonen ja 

Nikkonen 2001, 15.) 

 

Laadullisen tutkimuksen taustalla on tulkitseva ja ymmärtävä tiedekäsitys, jolloin asioita ja ilmiöitä 

tarkastellaan niiden luonnollisessa yhteydessään. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on löytää 

uutta tietoa, jota kerätään kommunikoimalla ja havainnoimalla. Laadullisen tutkimuksen avulla 

pyritään löytämään kerätystä aineistosta yleisiä yhtäläisyyksiä, luomaan alustavia ehdotuksia 

käsitteistä ja päädytään lopulta koherenttiin käsitteen määrittelyyn. Tavoitteena on teoreettisten 

rakenteiden kehittäminen. (Janhonen ja Nikkonen 2001, 9, 15; Vehviläinen−Julkunen ja Paunonen 

2006, 20.) 

 

Tutkittava ilmiö ja tutkimusongelma määräävät, miten niitä kannattaa lähestyä ja millaisin 

menetelmin (Vehviläinen−Julkunen ja Paunonen 2006, 20). Laadullinen lähestymistapa valittiin 

tähän tutkimukseen, koska haluttiin selvittää osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen 

osaamiskartoituksen käytöstä. Vastaavasta tutkimuksesta ei löytynyt aikaisempaa tietoa, joten 

tutkimusasetelma oli sellaisenaan uusi ja tutkimuksen aihepiiriin liittyviä ilmiöitä lähdettiin 

tarkastelemaan ilman valmista käsitteistöä. 

 

4.2 Aineistonkeruumenetelmä 

 

Tutkimustehtävän mukaisesti selvitettiin osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen 

osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa sekä osaamiskartoituksen haasteita ja 

mahdollisuuksia hoitotyön johtamisen näkökulmasta. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla 

osastonhoitajia.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa eli 

puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta 

kysymyksiä ei ole tarkasti muotoiltu. (Hirsjärvi ja Hurme 1991, 36.)  Haastattelun etuna muihin 
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tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti 

tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Haastattelija voi tarvittaessa toistaa 

kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa. Haastattelujen teko edellyttää huolellista suunnittelua. Haastatteluun 

katsotaan myös sisältyvän monia virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haastattelijasta kuin 

haastateltavastakin ja itse tilanteesta kokonaisuutena. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2005, 194-195; 

Tuomi ja Sarajärvi 2002, 75.) 

 

Haastattelu soveltuu tutkimukseen silloin, kun halutaan tarkastella ihmistä merkityksiä luovana ja 

aktiivisena osapuolena. Haastattelun avulla kyetään kartoittamaan ja syventämään saatavia tietoja. 

(Hirsjärvi ym. 2005, 194.) Tässä tutkimuksessa haluttiin tarkastella osastonhoitajien kokemuksia 

systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä. Tutkimusta vastaavasta aiheesta ei myöskään löytynyt 

aikaisempia tutkimuksia, jonka vuoksi on vaikea etukäteen tietää vastausten suuntaa.  

 

4.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) psykiatrian 

toimialan osastonhoitajat. HYKS psykiatrian toimiala käsittää kolme aiemmin erillistä sairaalaa 

vuodeosastoineen ja avohoitoyksikköineen. Psykiatrian toimialan osastonhoitajat valikoituivat 

tutkimukseen, koska toimialalla käynnistettiin keväällä 2007 systemaattisen osaamiskartoituksen eli 

Nurse Competence Scale- mittarin käyttöönottoprojekti, jonka arvioinnin osaksi tutkimus liitettiin 

(Projektisuunnitelma osaamiskartoitusmittarin käyttöönotosta HYKS psykiatrian toimialalla 2007).  

 

Tutkimuksen kannalta oleellista oli osastonhoitajien käyttökokemus NCS− mittarista kehitys-

keskustelussa. Tutkija sai kahdelta ylihoitajalta nimet tutkimuksen kannalta mahdollisista 

osastonhoitajista, joille tutkija lähetti saatekirjeen (LIITE 1) tutkimuksesta sähköpostitse. Lisäksi 

tutkija lähetti sähköpostitse saatekirjeen kolmannelle ylihoitajalle, joka ohjasi sen edelleen 

osastonhoitajille. Saatekirjeessa esiteltiin lyhyesti tutkimuksen tavoite ja tarkoitus. Tutkimukseen 

osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. 

 

Ennen varsinaista aineistonkeruuta haastattelun teemarunko testattiin tekemällä esihaastattelu 

yhdelle osastonhoitajalle psykiatrian toimialalla. Esihaastattelun tarkoituksena oli testata 

haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja kysymysten muotoilua, jota vielä esihaastattelun jälkeen 

voidaan muokata. Esihaastattelun avulla tutkija myös harjoitteli haastattelutekniikkaa. (Hirsjärvi ja 
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Hurme 1991, 57.) Esihaastattelun perusteella teemahaastattelun kysymysten sanamuotoa hieman 

muokattiin, sisältöä ei kuitenkaan oleellisesti muutettu vaan haastattelurunko todettiin 

esihaastattelun perusteella toimivaksi (LIITE 2). 

 

Tutkimukseen halukkaiksi ilmoittautui sähköpostitse kahdeksan osastonhoitajaa (n=8). Tämän 

jälkeen sovittiin sähköpostitse haastatteluajat. Haastattelut käytiin touko- heinäkuussa 2008. 

Haastattelujen yhteydessä tutkija esitteli haastateltavalle tutkimusluvan, antoi mahdollisuuden 

kysymyksiin ja kertoi haastattelun luottamuksellisuudesta. Haastattelut äänitettiin. Kaikki 

haastattelut käytiin haastateltavien työyksiköissä työajalla ja lähes kaikki haastattelut käytiin 

haastateltavien työhuoneissa. Neljä haastattelua keskeytyi puhelinsoittoon tai muuhun 

keskeytykseen, mutta pääosin haastattelujen ilmapiiri oli rauhallinen ja häiriötön. Tutkija koki 

vuorovaikutuksen haastatteluissa luontevana, avoimena ja luottamuksellisena. Haastattelut kestivät 

keskimäärin 37 minuuttia. Pisin haastattelu kesti 60 minuuttia ja lyhin 20 minuuttia.   

 

4.4  Aineiston analyysi 

 

Haastatteluissa kerätty tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on 

perusmenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. 

Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida kirjoitettua ja suullista kommunikaatiota. 

Sisällönanalyysissä pyritään rakentamaan sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä 

tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. Analyysi voidaan 

tehdä aineistosta lähtien eli induktiivisesti tai deduktiivisesti, jolloin analyysiä ohjaa aikaisempaan 

tietoon perustuva luokittelurunko. (Kyngäs ja Vanhanen 1999; Latvala ja Vanhanen−Nuutinen 

2001, 21; Tuomi ja Sarajärvi 2002, 93.) Tässä tutkimuksessa käytettiin induktiivista sisällön 

analyysiä, koska haluttiin saada mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Sisällönanalyysi−prosessin vaiheita ovat analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, aineiston 

pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä luotettavuuden arviointi. Analyysiyksikkö voi 

olla esimerkiksi sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä. Lausumalla 

tarkoitetaan useammista sanoista koostuvaa ajatusta eli ajatusteemaa. (Latvala ja 

Vanhanen−Nuutinen 2001, 24-26.) Tutkimuksen analyysiyksiköksi valittiin lause tai lauseen osa, 

jossa ilmeni tutkittavan kokemus systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä. Tutkimusaineistosta 
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päätettiin analysoida vain ilmisisällöt eli ne ilmaisut, jotka ovat aineistossa selvästi ilmaistu 

(Kyngäs ja Vanhanen 1999). 

 

Haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin sanatarkasti auki mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, 

että haastattelut olisivat hyvin muistissa. Osa haastatteluaineistosta jäi epäselväksi haastateltavan 

hiljaisen tai nopean puhetavan vuoksi tai ulkopuolisiin häiriötekijöihin kuten puhelimen ääneen 

liittyen. Tutkija pyrki kuuntelemaan haastatteluja useaan kertaan, mutta tästä huolimatta osa 

aineistosta jäi epäselväksi. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 73 sivua rivivälillä 1,5 ja 

kirjasinlajilla Times New Roman.   

 

Litteroinnin jälkeen tutkija luki tutkimusaineistoa useaan kertaan läpi saadakseen kokonaiskuvan 

tutkittavasta ilmiöstä. Tämän jälkeen tutkija alkoi esittää tutkimusaineistolle tutkimustehtävien 

mukaisia kysymyksiä alleviivaten haastatteluaineistosta niitä ilmaisuja, jotka kuvasivat 

haastateltavan kokemusta osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa ja haasteita ja 

mahdollisuuksia hoitotyön johtamiselle. Aineistoa tarkasteltaessa kiinnitettiin huomiota vain siihen, 

mikä oli teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustehtävien kannalta olennaista. (Alasuutari 1999, 40.) 

Lopulta tutkija poimi alleviivatut ilmaisut erilleen koko haastatteluaineistosta alkaen pelkistää 

alkuperäisiä ilmaisuja. Aineiston pelkistämisessä karsittiin tutkimukselle epäolennainen pois 

tiivistäen ja pilkkoen saatua informaatiota. Pelkistyksen avulla alkuperäiset ilmaisut muokattiin 

tutkijan kielelle. Pelkistystä ohjasi tutkimustehtävä, jonka avulla etsittiin tutkimuskysymysten 

kannalta olennainen tieto. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 111.)   

 

Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmiteltiin eli pelkistetyistä ilmaisuista etsittiin keskenään 

samankaltaisia ilmaisuja, joista muodostui tutkimusaineiston alaluokkia. Alaluokille annettiin 

niiden sisältöä kuvaavat nimet. Abstrahoinnissa muodostetaan yleiskäsitteiden avulla kuvaus 

tutkimuskohteesta. Aineiston abstrahointivaiheessa yhdistettiin samansisältöisiä alaluokkia ja niistä 

muodostettiin yläluokkia, jotka edelleen nimettiin sisältöä kuvaten. Lopuksi yläluokat jaettiin 

aihepiirinsä mukaisiin pääluokkiin. Analyysin lopputuloksena syntyi aineiston synteesi, jossa 

tutkimustuloksista muodostui tutkimustehtävien kannalta yhtenäinen kokonaisuus. (Kyngäs ja 

Vanhanen 1999;  Latvala ja Vanhanen−Nuutinen 2001, 26-29; Tuomi ja Sarajärvi 2002, 112-113.) 

Esimerkki aineiston analyysistä on esitelty liitteessä 3. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui kahdeksan (n=8) osastonhoitajaa HYKS psykiatrian toimialalta. 

Osastonhoitajien keski-ikä oli 53 vuotta. Pohjakoulutuksena kaikilla osastonhoitajilla oli 

erikoissairaanhoitajan tutkinto. Joillakin osastonhoitajilla oli ylempi korkeakoulututkinto suoritettu 

tai meneillään sekä avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Kaikilla osastonhoitajilla oli 

työnantajan järjestämää esimieskoulutusta sekä muita koulutuksia kuten terapia- ja 

työnohjaajakoulutusta. 

 
Osastonhoitajilla oli työkokemusta terveydenhuollossa keskimäärin 30 vuotta. Osastonhoitajina he 

olivat toimineet keskimäärin 17 vuotta ja nykyisessä työpaikassa keskimäärin 5 vuotta. 

Osastonhoitajat toimivat avohoitoyksiköissä ja vuodeosastoilla. Keskimäärin alaisia oli 17, joista 

sairaanhoitajia 12. Osastonhoitajien työyksiköiden koko kuitenkin vaihteli työntekijämäärältään 

keskenään melko paljon. Joillakin osastonhoitajilla oli myös useampi kuin yksi työyksikkö 

johdettavanaan. Osa osastonhoitajista oli pelkästään hallinnollisissa tehtävissä ja osa teki 

hallinnollisen työn lisäksi myös käytännön potilastyötä. 

 

Kolme osastonhoitajaa oli tutkimushaastatteluun mennessä käynyt kehityskeskustelut NCS- 

mittarin pohjalta kaikkien sairaanhoitaja-alaistensa kanssa. Kaksi osastonhoitajaa oli käynyt 

kehityskeskustelut lähes kaikkien sairaanhoitaja-alaistensa kanssa ja kolme osastonhoitajaa oli 

käynyt kehityskeskustelut sairaanhoitaja-alaisistaan vajaa puolen kanssa. Joillakin osastonhoitajilla 

kehityskeskustelujen käymisestä oli aikaa jo useampi kuukausi ja osa kävi niitä parhaillaan. Lähes 

kaikki osastonhoitajat kokivat käyttökokemuksensa systemaattisesta osaamiskartoituksesta 

kehityskeskustelussa vielä melko vähäisenä. 
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5.2 Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa 

 

Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa jakautuvat 

kolmeen pääluokkaan, jotka ovat osaamiskartoituksen käytön edellytykset, osaamiskartoitusmittarin 

käytettävyys ja osaamiskartoituksen vaikutukset kehityskeskustelutilanteeseen. Nämä taas 

jakautuvat yhteensä kymmeneen yläluokkaan. Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen 

käytöstä kehityskeskustelussa esitetään kuviossa 1.  

 

Työympäristön tuntemus 

Arviointimittariin perehtyneisyys 

Arvioitsijan roolin tiedostaminen 

 

Arviointimittarin hyvä käytettävyys 

Arviointimittarin käytäntöön 
soveltamisen haasteet 
 
Arviointimittarin sisällölliset puutteet 

Arviointimittarin käytön tekniset ongelmat 

 

Kehityskeskustelun sujuvuus 

Kehityskeskustelun jäykkyys 

Kehityskeskustelun arviointilähtöisyys 

 

Kuvio 1. Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa 

 

 

 

 

 
 

Osaamiskartoituksen käytön 
edellytykset  

Osaamiskartoitusmittarin 
käytettävyys  

Osaamiskartoituksen 
vaikutukset 
kehityskeskustelu-
tilanteeseen 
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5.2.1 Osaamiskartoituksen käytön edellytykset 

 

Osaamiskartoituksen käytön edellytykset kehityskeskustelussa jakautuvat kolmeen yläluokkaan, 

joita ovat työympäristön tuntemus, arviointimittariin perehtyneisyys ja arvioitsijan roolin 

tunnistaminen (Kuvio 1). Nämä taas jakautuvat ilmaisujen mukaisesti seitsemään alaluokkaan, jotka 

esitellään seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.2.1.1 Työympäristön tuntemus 

 

Työympäristön tuntemus yläluokka koostuu kahdesta alaluokasta, joita ovat sairaanhoitajien 

työskentelymenetelmien tuntemus ja riittävä oma työkokemus terveydenhuollossa. (Kuvio 2.) 

 

Sairaanhoitajien työskentelymenetelmien  
tuntemus 
 
Riittävä oma työkokemus 
terveydenhuollossa 

 

Kuvio 2. Työympäristön tuntemus. 

 

Sairaanhoitajien työskentelymenetelmien tuntemus 

 

Osastonhoitajat pitivät osaamiskartoituksen ja osaamisen arvioinnin kannalta tärkeänä sitä, että 

voivat seurata sairaanhoitajan työskentelyä konkreettisesti. Kaikki osastonhoitajat eivät kuitenkaan 

työn luonteen vuoksi nähneet juurikaan sairaanhoitajiaan käytännön työssä, joten he korostivat 

arvioinnin perustana sairaanhoitajan tapaa puhua työstään, jolloin osaaminen tuli esiin yhteisten 

keskusteluiden kautta. Työntekijöiden hyvää tuntemista pidettiin tärkeänä, minkä vuoksi uusien 

työntekijöiden osaamista pidettiin mahdottomana arvioida.  

 

Tottakai se auttaa jos näkee ihmiset niinku tosi lähellä, et näkee miten ne tekee töitä ja 
miten ne sitoutuu siihen ja mitä kykyjä niillä on. 
 
Se arviointi jää niinku siihen, et mikä tunne mulle tulee siitä, miten tää ihminen kertoo 
omista potilaistaan. 
 

 

 

Työympäristön 
tuntemus 
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Riittävä oma työkokemus terveydenhuollossa 

     

Arvioinnin mahdollistumiseksi osastonhoitajat korostivat riittävän pitkää omaa työkokemustaan 

terveydenhuollossa sekä kokemustaan osastonhoitajana. Riittävän työkokemuksen pituutta 

osastonhoitajat eivät tarkemmin määritelleet. He kuitenkin kokivat kykenevänsä oman 

kokemuksensa perusteella arvioimaan riittävästi sairaanhoitajien osaamista. Osastonhoitajien 

mukaan työn sisältö täytyi tuntea hyvin kyetäkseen arvioimaan työntekijöiden osaamista ja 

tunnistamaan osaamistarpeita.  

 

Siinä, miten osastonhoitaja voi tietää, että milloin hoitaja on riittävän hyvä, niin 
kyllähän tällä kokemuksella sen varmaan pystyy tietämään.  

 

5.2.1.2 Arviointimittariin perehtyneisyys 

 

Yläluokka arviointimittariin perehtyneisyys koostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat Aura-mallin 

tuntemus, arviointitason määrittely etukäteen ja arviointien tarkastelu ennen kehityskeskustelua. 

(Kuvio 3.) 

 

Aura-mallin tuntemus 

Arviointitason määrittely etukäteen 

Arviointien tarkastelu ennen kehityskeskustelua 

 

Kuvio 3. Arviointimittariin perehtyneisyys. 

 

Aura-mallin tuntemus 

 

Osastonhoitajat näkivät sairaanhoitajien ammattiuramallin eli Aura-mallin hyvänä pohjana 

arviointimittariin perehtymiselle. Aura-malliin määriteltyjä psykiatrisen sairaanhoitajan 

osaamistasoja käytettiin myös arviointimittarin osaamistasojen määrittelyn pohjana. 

Arviointimittaria verrattiin Aura-malliin ja arviointimittarin osa-alueita sovellettiin käytäntöön 

Aura-mallista omaksuttujen tietojen avulla.  

 

Oon katsellu aikaisemmin, et miten tää mittari tavallaan niinku menee siihen Auraan. 

Arviointimittariin 
perehtyneisyys 
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Ne samat osa-alueet silloin ehkä just siihen Auraan peilaamalla löytää sieltä, ne 
mitkä, mitä se meillä tarkoittaa, halutessaan.  

 

Arviointitason määrittely etukäteen 

 

Osastonhoitajat pyrkivät määrittämään käyttämänsä arviointitason etukäteen. Osa osastonhoitajista 

teki tietoisen päätöksen liikkua koko arviointijanalla. Osa taas päätti olla käyttämättä arviointijanan 

korkeinta tasoa, koska he kokivat ettei riittävää osaamista siihen löytynyt vaan aina oli kehitettävää. 

Arviointitason tarkkaa määrittelyä etukäteen pidettiin tärkeänä, koska se auttoi arvioinnin 

perustelua työntekijöille kehityskeskustelussa.  

 

Mä tietoisesti mä tein niin, et mä haluun käyttää sitä koko… et silloin mä otan riskin, 
ku mä teen sen päätöksen liikkuu sillä koko janalla ja koko jatkumolla. 
 
Mä silti yritin pitää sen niin, että kukaan ei ole sataprosenttinen.  

 

Arviointien tarkastelu ennen kehityskeskustelua 

 

Osastonhoitajat tarkastelivat tekemiään arviointeja ennen kehityskeskustelua luodakseen 

kokonaiskuvan arvioitavasta. Osastonhoitajat miettivät sairaanhoitajia kokonaisuutena. 

Osastonhoitajat myös kävivät yhteistä keskustelua arvioinneista sairaanhoitajien kanssa ennen 

henkilökohtaisia kehityskeskusteluja. Lisäksi osastonhoitajat kävivät läpi aikaisempien 

kehityskeskustelujen arviointeja kehityskeskustelun pohjaksi, joskin arviointimittari niissä saattoi 

olla erilainen. 

 

Se valmistautuminenhan todella niin se, mä yritin käydä näitä käyriä läpi. 
 
Mä oon käynyt heidän [sairaanhoitajien] kanssaan yhteisen keskustelun ja ja mä 
kerroin vähän yleisesti, mitä mä itse olen ajatellut ja vähän olemme käyneet noita 
käyriä läpi. 
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5.2.1.3 Arvioitsijan roolin tiedostaminen 

 
Yläluokka arvioitsijan roolin tiedostaminen jakautuu ilmaisujensa mukaisiin alaluokkiin arvioinnin 

subjektiivisuus ja erilaiset näkemykset osaamistasosta sairaanhoitajien kanssa. (Kuvio 4.) 

 

Arvioinnin subjektiivisuus 

Erilaiset näkemykset osaamistasosta 
sairaanhoitajien kanssa 

 

Kuvio 4. Arvioitsijan roolin tiedostaminen. 

 

Arvioinnin subjektiivisuus  

 

Osastonhoitajat pohtivat omaa merkitystään ja roolia arvioitsijana. Oman subjektiivisen 

näkemyksen koettiin vaikuttavan arviointiin ja osastonhoitajat pohtivat myös arvioinnin eettisyyttä 

sen subjektiivisen luonteen vuoksi. Arviointia pidettiin sattumanvaraisena ja siihen koettiin 

vaikuttavan monet käytännön seikat kuten väsymys, keskittymisvaikeudet ja arvioinnin tekeminen 

kiireessä.  

 
Millä tasolla niinku osastonhoitaja arvioi työntekijöitään, et sehän on ihan niinku 
semmonen subjektiivinen kuitenki, että onko tämä minun mielestäni hyvä työntekijä 
vai ei.  
 
Mähän oon subjektiivinen ihminen, kun mä täytän sitä ja sitten se riippuu, että oonko 
mä aamulla, anteeks ny, syöny aamupalaa ja käyny vessassa ja oonko mä pirtee. 

 

Erilaiset näkemykset osaamistasosta sairaanhoitajien kanssa 

 

Osastonhoitajat kuvasivat eroja osaamistason arvioinnissa sairaanhoitajien kanssa. Osastonhoitajat 

kokivat osan sairaanhoitajista aliarvioivan omaa osaamistaan. Osa sairaanhoitajista taas yliarvioi 

osastonhoitajien mukaan omaa osaamistaan, mikä tuntui osastonhoitajista hankalalta 

kehityskeskustelun kannalta. Sairaanhoitajien aliarviointia pidettiin kuitenkin yliarviointia 

yleisempänä.  

 
Toiset vetää ihan sinne niin, että musta tuntuu ettei oo oikein niinku itsekritiikkiä, et 
ne on siellä satasen reunassa melkein.  
 

Arvioitsijan roolin 
tiedostaminen 
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Meidän sairaanhoitajat on hyvinki niinku kriittisiä siihen, siihen niinku omaan 
arvioonsa, että mun arviot oli parempia, ku niinku mitä heidän arvionsa. 
 

5.2.2 Osaamiskartoitusmittarin käytettävyys osaamisen arviointivälineenä 

kehityskeskustelussa 

 

Pääluokka osaamiskartoitusmittarin käytettävyys jakautuu neljään yläluokkaan, joita ovat 

arviointimittarin hyvä käytettävyys, arviointimittarin käytäntöön soveltamisen haasteet, 

arviointimittarin sisällölliset puutteet ja arviointimittarin käytön tekniset ongelmat. (Kuvio 1.) 

Yläluokat jakautuvat edelleen kahdeksaan alaluokkaan, jotka on esitelty seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.2.2.1 Arviointimittarin hyvä käytettävyys 

 

Arviointimittarin hyvä käytettävyys muodostuu alaluokista arviointimittarin käsitteistön helppous ja 

arviointimittarin hyvä tekninen toimivuus. (Kuvio 5.) 

 

Arviointimittarin käsitteistön helppous 

 

Arviointimittarin hyvä tekninen toimivuus 

 

Kuvio 5. Arviointimittarin hyvä käytettävyys. 

 

Arviointimittarin käsitteistön helppous 

 

Osastonhoitajat kokivat osan arviointimittarin käsitteistä helppoina määrittää. Esimerkiksi 

auttamisen käsitettä pidettiin helppona, koska se koettiin peruslähtökohtana työhön. 

Arviointimittarin termeissä ei koettu vaikeutta löytää yhtäläisyyttä käytännön työhön. Osa mittarin 

termeistä koettiin niin selkeinä ettei niitä ollut tarvetta määrittää enempää.  

 

Se oli mulle yllätys, et se oli niinkin helppo löytää ydinkohdat sieltä.  
 
Toi auttaminen oli silleen itse asiassa helppo, koska se on niinku sitä 
peruslähtökohtaa.  

 

 

 

Arviointimittarin 
hyvä käytettävyys 
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Arviointimittarin hyvä tekninen toimivuus 

 

Osa osastonhoitajista koki sähköisen arviointimittarin toimivuuden hyvänä. Arvioinnin tekeminen 

tietokoneella koettiin helpoksi ja nopeaksi.  

 

Se sähköinen versio on, sehän se varmaan niinku etupäässä onkin, niin se on ihan, 
ihan ihan hyvä ja toimiva. 

 

5.2.2.2 Arviointimittarin käytäntöön soveltamisen haasteet 

 

Arviointimittarin käytäntöön soveltamisen haasteet jakautuvat alaluokkiin arviointimittarin 

käsitteiden tulkinnanvaraisuus ja arviointimittarin osittainen soveltumattomuus psykiatriaan. (Kuvio 

6.) 

 

Arviointimittarin käsitteiden tulkinnanvaraisuus 

Arviointimittarin osittainen  
soveltumattomuus psykiatriaan 
 
 
Kuvio 6. Arviointimittarin käytäntöön soveltamisen haasteet. 

 

Arviointimittarin käsitteiden tulkinnanvaraisuus 

 

Osastonhoitajat pohtivat arviointimittarin useiden käsitteiden epäselvyyttä ja niiden soveltamista 

käytännön työhön. Osastonhoitajat toivat esiin erilaisen ymmärryksen sairaanhoitajien kanssa 

joissakin arviointimittarin osa-alueissa. Myös osa arviointien eroavaisuuksista johtui 

osastonhoitajien mukaan kysymysten erilaisesta ymmärryksestä. Mittarin aihealueet koettiin 

tulkinnanvaraisiksi ja niiden tarkempaa määrittelyä kaivattiin.  

 

Käytiin vähän keskustelua joistakin kysymyksistä, miten toinen oli ymmärtäny ja miten 
toinen ja miks se oli vastannu näin ja.. et siel oli muutama semmonen, jossa se 
ymmärrys oli ollu aika erilainen. 

 

 

 

 

Arviointimittarin  
käytäntöön soveltamisen 
haasteet
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Arviointimittarin osittainen soveltumattomuus psykiatriaan 

 

Osastonhoitajat pohtivat arviointimittarin soveltamista psykiatriseen hoitotyöhön. Mittari koettiin 

joiltakin osin puutteelliseksi psykiatriaan ja mittarissa koettiin olevan useita asioita, jotka eivät 

olleet sovellettavissa psykiatriseen hoitotyöhön. Mittarin käsitteitä pyrittiin mahdollisuuksien 

mukaan soveltamaan psykiatriaan, mutta jotkut osastonhoitajat toivoivat osaamisen arviointiin 

myös paremmin psykiatriaan soveltuvaa mittaria.  

 

Mun mielestä, kun se on tehty somaattiseen sairaanhoitoon, niin siel on niin paljon 
asioita, jotka ei ole relevantteja ja sitten taitaa puuttua asioita, jotka vois olla 
enemmän relevantteja täällä psykiatriassa.  
 
Vaikee veivata sitä, tavallaan sitä toisen tietoalan käsitteistöö sitten niinku kattoa, et 
mihin kohtaan sen sit niinku laittais. Et must siinä on niinku tää psykiatrisen, 
terapeuttisen työn ja hoitotyön semmonen käsitteellinen ja oikeestaan niinku 
viitteellinen, viiteristiriita myöskin. 

 

5.2.2.3 Arviointimittarin sisällölliset puutteet 

 

Arviointimittarin sisällölliset haasteet jakautuvat ilmaisujen mukaisesti alaluokkiin 

arviointikysymysten suppeus ja arviointikysymysten toistuvuus. (Kuvio 7.) 

 

Arviointimittarin suppeus 

Arviointikysymysten toistuvuus 

 

Kuvio 7. Arviointimittarin sisällölliset puutteet. 

 

Arviointimittarin suppeus 

 

Osastonhoitajat pitivät arviointimittaria liian suppeana kuvaamaan sairaanhoitajan ammatillista 

osaamista. Osastonhoitajien mukaan arviointimittari oli liian tehtäväpohjainen ja sairaanhoitajan työ 

koettiin laajempana kokonaisuutena. Arviointimittarista toivottiin syvempää, mutta syvyyttä ei 

kuitenkaan tarkemmin määritelty. Lisäksi käytännön työ ei osastonhoitajien mukaan näkynyt 

riittävästi arviointimittarissa. Myös alaistaidot ja yhteistyö esimiehen kanssa- näkökulmat 

puuttuivat osastonhoitajien mielestä arviointimittarista.  

Arviointimittarin 
sisällölliset puutteet 
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Jotenkin aattelen, et mä en tiedä, millä tavalla tätä sais niinku jotenki syvemmäksi, 
psyykkisesti syvemmäksi, mut sitten me varmaan liikuttais jo tuolla psykologian ja ja 
varmasti myöskin kasvatustieteen puolella. 

 

Arviointikysymysten toistuvuus 

 

Osastonhoitajat kokivat, että arviointimittarissa oli joistakin aihealueista liikaa kysymyksiä. Mittaria 

toivottiin tiiviimmäksi ja mittarin täyttäminen koettiin kysymysten runsauden vuoksi työlääksi. 

Osastonhoitajat esittivät toiveita eri aihealueiden kuten ohjaamiseen ja hoitotieteelliseen tietoon 

liittyvien kysymysten tiivistämisestä.  

 

Jotenkin mä tiivistäisin näitä, näitä ohjauskysymyksiä. 

 

5.2.2.4 Arviointimittarin käytön tekniset ongelmat 

 

Arviointimittarin käytön tekniset ongelmat jakautuvat alaluokkiin vaikeus arviointimittarin 

sähköisessä käytössä ja arviointitulosteiden virheellisyys. (Kuvio 8.) 

 

Vaikeus arviointimittarin  
sähköisessä käytössä 
 
Arviointitulosteiden virheellisyys 

 

Kuvio 8. Arviointimittarin käytön tekniset ongelmat. 

 

Vaikeus arviointimittarin sähköisessä käytössä 

 

Osastonhoitajat kuvasivat ongelmia arviointimittarin sähköisessä käytössä. He kokivat 

arviointipalkin liikuttamisen tietokoneen näytöllä hankalaksi ja epätarkaksi, jolloin arvioinnista tuli 

sattumanvaraista. Myös arvioinnin keskeyttämisen mahdottomuus oli tuottanut osastonhoitajista 

ongelmia, koska yhden arvioinnin tekeminen vei paljon aikaa. Jotkut osastonhoitajat kokivat 

mittarin teknisyyden myös lisäävän vastahankaisuutta sen käyttöön. 

 

Se ei ollu niinku ihan helppo niinku sen ”hahlon” asettaminen siihen oikeeseen 
kohtaan siinä näyttöpäätteellä. 
 

Arviointimittarin 
käytön tekniset 
ongelmat 
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Oli semmonen tekninen juttu kanssa, et tota, sitä ei saanu jättää kesken, se piti tehdä, 
tehdä niinku kerralla. Ja ja tota se oli semmonen hämmentävä asia, että jos tuleekin 
nyt sit jotain ettei pystykään täyttämään sitä kerralla.  

 

Arviointitulosteiden virheellisyys 

 

Osastonhoitajat kertoivat saaneensa aluksi virheellisiä tulosteita arviointikäyristä. Osastonhoitajat 

olivat itse tunnistaneet arviointikäyrien virheellisyyden tekemänsä arvioinnin pohjalta. 

Osastonhoitajien mukaan myös työntekijät olivat tyytymättömiä virheellisiin arviointitulosteisiin. 

Vaikka ongelma oli myöhemmin korjattu, osastonhoitajat kuvasivat virheellisten 

arviointitulosteiden heikentäneen heidän luottamustaan arviointimittariin. 

 

Siellä oli sitten jotain teknisiä virheitä, et se ei ollu ihan sillä tavalla kun mitä me 
oltiin arvioitu. 
 
Vähä se luotettavuuskin siinä sit kärsi, ku tota, ne ensimmäiset käyrät, jotka tuli silloin 
syksyllä, niin ne oli virheelliset. 

 

5.2.3 Osaamiskartoituksen vaikutukset kehityskeskustelutilanteeseen 

 

Pääluokka osaamiskartoituksen vaikutukset kehityskeskustelutilanteeseen jakautuu kolmeen 

yläluokkaan, joita ovat kehityskeskustelun sujuvuus, kehityskeskustelun jäykkyys ja 

kehityskeskustelun arviointilähtöisyys. (Kuvio 1.) Nämä yläluokat taas jakautuvat kymmeneen 

alaluokkaan, jotka on esitelty seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.2.3.1 Kehityskeskustelun sujuvuus 

 

Kehityskeskustelun sujuvuus yläluokka muodostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat keskustelun 

avoimuus, keskustelun sairaanhoitajalähtöisyys ja sairaanhoitajien myönteinen suhtautuminen 

osaamiskartoitukseen. (Kuvio 9.) 
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Keskustelun avoimuus 

Keskustelun sairaanhoitajalähtöisyys 

Sairaanhoitajien myönteinen  
suhtautuminen osaamiskartoitukseen 
 

Kuvio 9. Kehityskeskustelun sujuvuus. 

 

Keskustelun avoimuus 

 

Osastonhoitajat kuvasivat kehityskeskusteluita rennoiksi tilanteiksi. He kokivat vuorovaikutuksen ja 

keskustelun olleen avointa ja luontevaa. Myös osaamisen arviointi tapahtui osastonhoitajien 

mukaan avoimesti, asioista puhuttiin ja kehityskeskustelut koettiin vapaina keskustelutilanteina.  

 

Sillai nää kehityskeskustelutilanteet on ollu ihan semmosii jotenkin mukavia ja 
lepposia. 

 

Keskustelun sairaanhoitajalähtöisyys 

 

Osastonhoitajat pitivät kehityskeskusteluita sairaanhoitajalähtöisinä. Heidän mukaansa 

arviointimittarin avulla, yksilöllistä osaamista tarkastelemalla sairaanhoitajan ääni tulee 

aikaisempaa aidommin esiin. Osastonhoitajat pitivät tärkeänä sitä, että huomio annetaan 

kehityskeskustelussa kokonaan työntekijälle. Osastonhoitajat halusivat kehityskeskustelussa 

huomioida sairaanhoitajien keskustelutoiveita. Osastonhoitajat uskoivat myös sairaanhoitajien 

pitäneen kehityskeskusteluja arvokkaana tilaisuutena.  

 

Hoitajan äänikin tulee ehkä aidommalla tavalla esiin. 
 
Sairaanhoitajat itse ovat olleet tyytyväisiä tähän ja se on ollut heille arvokas tilaisuus. 

 

Sairaanhoitajien myönteinen suhtautuminen osaamiskartoitukseen 

 

Osastonhoitajat kuvasivat sairaanhoitajien myönteistä suhtautumista osaamiskartoituksen käyttöön 

kehityskeskustelussa. Joidenkin osastonhoitajien kaikki sairaanhoitaja-alaiset olivat osallistuneet 

osaamiskartoitukseen. Lisäksi osastonhoitajat kokivat sairaanhoitajien olleen tyytyväisiä 

osaamiskartoituksen käyttöön eikä negatiivista palautetta ollut juurikaan tullut. Osastonhoitajat 

Kehityskeskustelun 
sujuvuus 
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olivat käyneet osaamiskartoitusta kehityskeskustelussa tarkemmin läpi, mikäli sairaanhoitaja oli 

siitä kiinnostunut ja innostunut.  

 

Hän [sairaanhoitaja] oli niinku sillä tavalla ihan poikkeuksellisen kiinnostunu siitä ja 
valmis myöskin ottamaan sitä palautetta. 
 

5.2.3.2 Kehityskeskustelun jäykkyys 

 

Kehityskeskustelun jäykkyys jakautuu ilmaisuihin, jotka kuvaavat keskustelun jännittyneisyyttä ja 

sairaanhoitajien motivoitumattomuutta osaamiskartoitukseen. (Kuvio 10.) 

 
 
Keskustelun jännittyneisyys 
 
Sairaanhoitajien motivoitumattomuus 
osaamiskartoitukseen 

 

Kuvio 10. Kehityskeskustelun jäykkyys. 

 

Keskustelun jännittyneisyys 

 

Osaamiskartoitusmittarin käyttö aiheutti osastonhoitajien mukaan kehityskeskusteluun myös 

jännittyneisyyttä. Etenkin kehityskeskustelun alussa oli osastonhoitajien mukaan jännitystä ja 

ujostelua. Osastonhoitaja oli joutunut keskustelun aikana myös rauhoittamaan työntekijöitä, koska 

nämä suhtautuivat osaamiskartoitukseen hyvin tunnepitoisesti. Eräs osastonhoitaja kuvasi 

keskustelutilannetta ajoittain noloksi sairaanhoitajien huonon osaamiskartoitukseen 

valmistautumisen vuoksi.  

 

Jotain jännittämistä ja ujostelua ja sellasta vähän alkuun. 
 
Ja sitten siitä tuli hiukan nolo, kun niitten piti mua kohtaan puolustautua niin paljon, 
et ”no mä nyt en funtsannu”. 

 

Sairaanhoitajien motivoitumattomuus osaamiskartoitukseen 

 

Osastonhoitajat kuvasivat sairaanhoitajien motivoitumattomuutta osaamiskartoitukseen, mikä näkyi 

hankaluutena myös kehityskeskustelun käymisessä. Kaikki sairaanhoitajat eivät suostuneet 

Kehityskeskustelun 
jäykkyys 



 
 

38 
 

arvioitavaksi eivätkä tehneet omaa arviotaan. Osastonhoitajat kuvasivat sairaanhoitajien vastarintaa 

osaamiskartoituksen taustalla olevaan hoitotyön viitekehykseen. Osastonhoitajien mukaan 

sairaanhoitajat kokivat oman työnsä osaamistarpeet erilaisina kuin osaamiskartoituksessa esitetyt. 

Osastonhoitajat kokivat myös sairaanhoitajien olevan väsyneitä ja kyllästyneitä arviointiin.  

 

Tuli niinku se mielikuva, et ei ny kauheesti oo siihen niinku paneuduttu.  
 
Mut sit taas joittenki kanssa se vuorovaikutus oli vähä sellasta, et niinku 
sairaanhoitaja ei suostunu asettumaan siihen arvioitavaks tai silleen niinku 
keskustelemaan, koska hän ajatteli, et tää on ihan peestä, et mitä tämmösiä arvioita 
niinku tehdään. 

 

5.2.3.3 Kehityskeskustelun arviointilähtöisyys 

 

Yläluokka kehityskeskustelun arviointilähtöisyys jakautuu viiteen alaluokkaan, joita ovat arvioinnin 

perustelu, arviointien eroista keskustelu, arviointimittarin käsitteiden määrittely, arviointimittari 

keskustelun sisällön ohjaajana ja keskustelun laajentuminen arviointimittarin kautta. (Kuvio 11). 

 

Arvioinnin perustelu 

Arviointien eroista keskustelu 

Arviointimittarin käsitteiden määrittely 

Arviointimittari keskustelun  
sisällön ohjaajana 
 
Keskustelun laajentuminen 
arviointimittarin kautta 
 
 
 
Kuvio 11. Kehityskeskustelun arviointilähtöisyys. 
 
 
Arvioinnin perustelu 

 

Osastonhoitajat kuvasivat arvioinnin perustelun tärkeyttä kehityskeskustelussa. Sairaanhoitajat 

vaativat myös esimerkkejä arvioinnin perusteista. Kehityskeskustelussa arviointejaan perustelivat 

sekä sairaanhoitaja että osastonhoitaja. Numeerisen arvioinnin koettiin helpottavan myös arvioinnin 

perustelua.  

 
Kehityskeskustelun 
arviointilähtöisyys 
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Se oli hyvin hedelmällinen tilanne, ku kumpikin perusteli sitä, miks on laittanu näin ja 
näin. 
 

Arviointien eroista keskustelu 

 

Osastonhoitajat vertailivat tekemiään arviointeja kehityskeskustelussa sairaanhoitajien kanssa. 

Arvioinnin eroavaisuuksista keskusteltiin ajoittain pitkäänkin. Samansuuntaisista arvioinneista 

keskustelua taas tuli yleensä vähemmän. Kehityskeskustelussa mielenkiinto kohdistui etupäässä 

arviointien eroihin.  

 

Jos käyrä niinku näytti, et ne on ihan samansuuntaisia, niin niistä ei niinku niin paljon 
puhuttu, et ennemminkin niistä, jotka oli niinku ihan poikkeavia.  
 
Verrattiin niitä kohtia, joissa oli eniten eroavaisuuksia ja perusteltiin omat jutut 
sitten.  

 

Arviointimittarin käsitteiden määrittely 

 

Osastonhoitajien mukaan kehityskeskustelussa keskusteltiin arviointimittarin käsitteistä ja pyrittiin 

löytämään sairaanhoitajan kanssa yhteinen ymmärrys käsitteistä. Joissakin tapauksissa 

arviointikäyrien erot saattoivat johtua keskenään erilaisesta arviointikysymyksen ymmärryksestä. 

Kehityskeskustelussa arviointimittarin käsitteet saattoivat osastonhoitajien mukaan vasta paremmin 

hahmottua sairaanhoitajalle.  

 

Sitten ku se on juteltu, niin sit se niinku tajuaa, et niin, jos se niinku tota on, niin, niin 
sit se niinku muuttuu se mielipide. 
 
Niinku käsitteiden selventämistä ja sit niinku, niinku etsimistä, et näitä asioita ihan 
oikeesti tapahtuu, ku he itse oli määritelleet, et näitä asioita ei tapahdu. 

 

Arviointimittari keskustelun sisällön ohjaajana 

 

Osastonhoitajat kokivat arviointimittarin ohjaavan kehityskeskustelun sisältöä. Keskustelu 

suuntautui aikaisempaa enemmän arviointimittariin ja sen sisältämiin osa-alueisiin. Arviointimittari 

toi keskusteluun struktuuria ja antoi keskustelulle uusia käsitteitä. Keskustelu pysyi enemmän 

asiatasolla ja painopiste keskustelussa oli työn tarkastelussa. Osastonhoitajat kävivät lähes 

poikkeuksetta arviointimittarin kaikki osa-alueet ja kysymykset läpi.  
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Enemmän se ohjas sitä keskustelua, niinku nää asiasisällöt.  
 
Siinä niinku pysytään siinä asiassa paremmin, ku sitä tarkastellaan ihan tommosina 
osina.  

 

Keskustelun laajentuminen arviointimittarin kautta 

 

Osastonhoitajat kuvasivat kehityskeskustelun laajentuneen arviointimittarin käytön kautta. 

Kehityskeskustelun koettiin olevan yksityiskohtaisempi ja konkreettisempi. Joistakin hoitotyön osa-

alueista keskusteltiin sairaanhoitajien kanssa aikaisempaa enemmän.  

 

Et kyl ne aikaisemmat niinku on ollu jotenkin vähän yleisemmällä tasolla ja sillai 
niinku keskittyny sen työyksikön pulmatilanteisiin enemmän, et täs mennään enemmän 
sen hoitajan omaan, omaan tota osaamiseen ja kehittämiskohtiin.  
 

5.3 Osaamiskartoituksen hyödyt ja haasteet kehityskeskustelussa hoitotyön johtamisen 
näkökulmasta 
 

Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta jakautuvat kahteen pääluokkaan, jotka ovat osaamiskartoituksen hyödyt 

hoitotyön johtamiselle ja osaamiskartoituksen haasteet hoitotyön johtamiselle. Nämä taas jakautuvat 

yhteensä viiteen yläluokkaan. Osaamiskartoituksen hyödyt ja haasteet kehityskeskustelussa 

hoitotyön johtamisen näkökulmasta on esitelty kuviossa 12. 
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Osaamisen arvioinnin 
monipuolistuminen 
 
Työväline työyksikön 
osaamisen kehittämiseen 
 

Palautteen annon helpottuminen 

 
 
Osaamiskartoitukseen 
motivoitumattomuus 
 
Osaamiskartoituksen työläys 
 
 

Kuvio 12. Osaamiskartoituksen hyödyt ja haasteet kehityskeskeskustelussa hoitotyön 
johtamisen näkökulmasta. 
 

5.3.1 Osaamiskartoituksen hyödyt kehityskeskustelussa hoitotyön johtamiselle 

 

Pääluokka osaamiskartoituksen hyödyt kehityskeskustelussa hoitotyön johtamisen näkökulmasta 

jakautuu kolmeen yläluokkaan, joita ovat osaamisen arvioinnin monipuolistuminen, työväline 

työyksikön osaamisen kehittämiseen ja palautteen annon helpottuminen. (Kuvio 12.) Nämä 

jakautuvat yhteensä yhdeksään alaluokkaan, jotka on esitelty seuraavissa alaluvuissa.  

 
5.3.1.1 Osaamisen arvioinnin monipuolistuminen 
 
Osaamisen arvioinnin monipuolistuminen jakautuu kolmeen alaluokkaan, joita ovat sairaanhoitajan 

itsetuntemuksen esiintuominen, sairaanhoitajan vahvuuksien osoittaminen ja sairaanhoitajan 

kehittymisalueiden osoittaminen. (Kuvio 13.) 

 

Sairaanhoitajan itsetuntemuksen 
esiintuominen 
 

Sairaanhoitajan vahvuuksien 
osoittaminen 
 

Sairaanhoitajan kehittymisalueiden 
osoittaminen 
 

Kuvio 13. Osaamisen arvioinnin monipuolistuminen. 

Osaamiskartoituksen 
hyödyt 
kehityskeskustelussa 
hoitotyön johtamiselle 

Osaamiskartoituksen 
haasteet 
kehityskeskustelussa 
hoitotyön johtamiselle 

Osaamisen arvioinnin 
monipuolistuminen 
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Sairaanhoitajan itsetuntemuksen esiintuominen 

 

Osastonhoitajat kuvasivat sairaanhoitajan itsetuntemuksen tulevan kehityskeskusteluissa esiin 

osaamiskartoituksen avulla. Osaamiskartoituksen itsearviointi osoitti osastonhoitajien mukaan, 

miten sairaanhoitaja tunnistaa oman osaamisensa ja kehittymiskohtansa. Hoitotyön johtamisen 

näkökulmasta sairaanhoitajien itsearviointi antaa tietoa osaamisen kehittämisen lähtökohdista.  

 

Ku mä aattelen kuitenkin, että miten hoitaja perusteli niitä tekemiään valintoja, niin se 
antaa kyllä johtamiselle sellasen hyvä mittarin, että miten hoitajat tuntee itsensä ja 
pystyy omaa osaamistaan realistisesti arvioimaan. 

 

Sairaanhoitajan vahvuuksien osoittaminen 

 

Osastonhoitajat keskustelivat kehityskeskustelussa sairaanhoitajien kanssa heidän vahvuuksistaan, 

joita osaamiskartoituksen avulla tuli konkreettisesti ja monipuolisesti esiin. Vahvuuksia 

osoittamalla osastonhoitajat pystyivät tukemaan sairaanhoitajan vahvoja puolia ja hyödyntämään 

osaamista jatkossa aikaisempaa paremmin.  

 

Voin vahvistaa ja tuoda esiin, tukea häntä käyttämään näitä, niitä vahvoja alueita, 
mitä hänessä on. 

 

Sairaanhoitajan kehittymisalueiden osoittaminen 

 

Osastonhoitajien mukaan osaamiskartoitus osoitti sairaanhoitajien kehittymisalueita konkreettisesti 

ja niistä keskusteltiin kehityskeskustelussa. Keskustelun lopussa käytiin läpi vahvistettavat alueet ja 

mietittiin keinoja osaamisen vahvistamiseksi. Osastonhoitajat pyrkivät ohjaamaan sairaanhoitajaa 

kehittymistarpeiden suuntaan osaamiskartoituksen avulla. Osastonhoitajat kokivat myös 

sairaanhoitajien itse tunnistavan melko hyvin kehittämistarpeitaan. 

 

Kun tässä on se itsearviointi mukana, niin melkein jo nousee sieltä, sieltä sitten, et kyl 
hoitajat tunnistaa niitä omia kehittämisalueitaan.  
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5.3.1.2 Työväline työyksikön osaamisen kehittämiseen 

 

Työväline työyksikön osaamisen kehittämiseen yläluokka koostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat 

osaamistason osoittaminen, työn sisältöalueiden osoittaminen ja koulutusten suunnittelu. (Kuvio 

14.) 

 
 
Osaamistason osoittaminen 
 
Työn sisältöalueiden osoittaminen 
 
Koulutusten suunnittelu 
 
 
Kuvio 14. Työväline työyksikön osaamisen kehittämiseen. 

 

Osaamistason osoittaminen 

 

Osastonhoitajat kuvasivat osaamiskartoituksen avulla yksikön osaamistason tulevan esiin. 

Osaamiskartat toimivat suunnanantajana työyksikön kehittämiselle. Osaamiskartoitus toimi näin 

sekä yksilön että työyksikön osaamistason osoittajana. 

 

Kyl täältä nousee niinku sellasii asioita sit ihan täs niinku osasto- ja yksikkötasolla, 
mitä niinku hoitajat on samaa mieltä, et ne on semmosii kehittämisasioita ja haasteita 
koko yksikössä. 

 

Työn sisältöalueiden osoittaminen 

 

Osastonhoitajat näkivät osaamiskartoituksen työn ja työnjaon peilaajana. He kokivat 

osaamiskartoitusmittarin mahdollisuutena työn teoreettisten ja käytännöllisten osaamistarpeiden 

määrittelyn. Kehityskeskustelussa keskusteltiin siitä, mikä kuuluu oman työyksikön hoitotyön 

tehtäviin ja arviointimittarin koettiin kuvaavan työroolia.  

 

Se, et täs oli niin hyviä kysymyksiä, niin se auttoi taas sit niinku peilaamaan sitä, et 
mitäs täs nyt taas sit ollaankaan tehty ja kuka tekee mitäkin. 

 

 

 

 

Työväline työyksikön 
osaamisen kehittämiseen 
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Koulutusten suunnittelu 

 

Osastonhoitajat kuvasivat osaamiskartoituksen käytön tuovan aikaisempaa enemmän jatkuvuutta ja 

suunnitelmallisuutta koulutuksiin. Osaamiskartoituksen avulla kyettiin suunnittelemaan 

toimipaikkakoulutuksen lisäksi myös kehittämisprojekteja. Osaamiskartoitus antoi myös tietoa 

perehdytykseen liittyvistä puutteista. Kehityskeskustelussa koulutuksista keskusteltiin ja 

koulutussuunnitelma kirjattiin ylös.  

 

Jos on esimerkiks useammalla joku tietty kohta, niin kyllähän se sitten niinku ihan 
tommosen toimipaikkakoulutuksen ja semmosen suunnitteluun vaikuttaa, taikka sitten, 
tehdäänkö siitä jonkunnäköinen kehittämisprojekti. 

5.3.1.3 Palautteen annon helpottuminen 

 

Yläluokka palautteen annon helpottuminen sisälsi sellaisia ilmaisuja, jotka jakautuivat alaluokkiin 

arvioinnin objektiivisuus, arvioinnin rationaalisuus ja arvioinnin rehellisyys. (Kuvio 15.) 

 

Arvioinnin objektiivisuus 

Arvioinnin rationaalisuus 

Arvioinnin rehellisyys 

 

Kuvio 15. Palautteen annon helpottuminen. 

 

Arvioinnin objektiivisuus 

  

Arviointi koettiin totuudenmukaisena ja tasapuolisena arviointimittariston avulla. 

Osaamiskartoitusmittaria pidettiin objektiivis-kiihkottomana ja sen koettiin lisäävän arvioinnin 

läpinäkyvyyttä. Osastonhoitajat kokivat henkilökohtaisuuden poistumisen arvioinnista siten, että 

arviointimittarin ja siihen liittyvän palautteen annon merkitys kasvoi eikä arviointi kohdistunut 

niinkään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin vaan ammatilliseen rooliin ja osaamiseen. Myös 

tunnelatauksen koettiin vähenevän kehityskeskustelusta arviointimittarin myötä. 

 

Jos nää tulee niinku sillä tavalla käytäntöön, et niitä ihan oikeesti käytetään, niin 
tuota silloin niinku tämmönen pärstäkerroin, tämmönen niinku henkilökohtaisuus 
häviää näissä, tää on niinku oikeudenmukaisempi menettely. 

Palautteen annon 
helpottuminen 
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Arvioinnin rationaalisuus 

 

Osastonhoitajat kokivat arviointimittarin mutu-tietoa paremmaksi välineeksi osaamisen arviointiin. 

Arviointimittarin avulla asioita kyettiin käsittelemään rationaalisesti. Lisäksi arviointimittarin 

koettiin antavan konkreettista tietoa osaamisesta, jota kyettiin kehityskeskustelussa aikaisempaa 

jäsentyneemmin käsittelemään.  

 

On niinku konkreettista käsiteltävää, ettei liikuta niin paljon mutu-tuntemuksilla kuin 
yleensä.  
 

Arvioinnin rehellisyys  

 

Osastonhoitajat kuvasivat arviointia ja sen kautta annettavaa palautetta aiempaa rehellisemmäksi. 

Osaamisen arviointitaso ja etenkin erot sairaanhoitajan itsearvioinnissa ja osastonhoitajan 

esimiesarvioinnissa tulivat kehityskeskustelussa selkeästi ja konkreettisesti näkyville. Näin 

osastonhoitajan oli vaikempi selitellä ja palautteesta tuli suorempaa. Rehellisyys paransi 

osastonhoitajien mukaan myös keskustelun ilmapiiriä ja vei asioita aikaisempaa paremmin 

eteenpäin.  

Sitten ei auttanu niinku selitellä, että se, tai se että se näky sieltä, et jos olit niinku 
arvioinu jonkun työntekijän huonommin suoriutuvaks, niin se näky niis käyrissä. Et 
sen tietyn niinku rehellisyyden kestäminen niin kyllähän se tietysti niinku on vaikeeta, 
et helpompaahan se ois selitellä jotain ympäripyöreetä sitte että. 
 
 

5.3.2 Osaamiskartoituksen haasteet kehityskeskustelussa hoitotyön johtamiselle 

 

Pääluokka osaamiskartoituksen haasteet kehityskeskustelussa hoitotyön johtamisen näkökulmasta 

jakautuu kahteen yläluokkaan, jotka ovat osaamiskartoitukseen motivoitumattomuus ja 

osaamiskartoituksen työläys. (Kuvio 12.) Nämä jakautuvat yhteensä neljään alaluokkaan, jotka 

esitellään seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.3.2.1 Osaamiskartoitukseen motivoitumattomuus 

 

Osaamiskartoitukseen motivoitumattomuus jakautuu kahteen alaluokkaan, jotka ovat oma 

epävarmuus osaamiskartoituksen hyödystä ja vaikeus motivoida työntekijöitä osaamiskartoitukseen. 

(Kuvio 16.) 
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Oma epävarmuus  
osaamiskartoituksen hyödystä 
 

Vaikeus motivoida  
työntekijöitä osaamiskartoitukseen 

 
Kuvio 16. Osaamiskartoitukseen motivoitumattomuus. 

 

Oma epävarmuus osaamiskartoituksen hyödystä 

 

Osastonhoitajat olivat vielä epävarmoja osaamiskartoituksen hyödystä. Tähän he kokivat 

vaikuttavan myös vähäinen käyttökokemus osaamiskartoituksesta. Kokonaiskuva 

osaamiskartoituksesta oli vielä epäselvä ja osastonhoitajilla oli epävarmuutta siitä, mitä 

osaamiskartoitus antoi hoitotyön johtamiselle osaamiskartoituksen vaatimaan työmäärään nähden. 

Osastonhoitajat kokivat myös ettei heillä ollut mitään vaikutusmahdollisuuksia osaamiskartoituksen 

käyttöönotossa vaan määräys käyttöönotosta tuli hallinnosta. 

 

On se aikamoinen niinku satsaus myös ajallisestikin. Et siinä mieles ehkä kannattaa 
niinku miettiä, että tota et mikä se hyöty siinä sitten on. Että mä en oo vielä ihan 
sataprosenttisen varma, mun kokemuksetkin on sen verran vähäiset. 

 

Vaikeus motivoida työntekijöitä osaamiskartoitukseen 

 

Osastonhoitajat kokivat ettei arviointitilanteita kehityskeskustelussa ollut aina helppo toteuttaa. 

Vaikeutena oli, että kaikki sairaanhoitajat eivät olleet motivoituneita tai edes halukkaita osaamisen 

arviointiin osaamiskartoituksella.  Jatkossa toiveena oli yhteinen sopimus sairaanhoitajien 

sitoutumisesta osaamiskartoitukseen. Osastonhoitajat toivoivat, että osaamiskartoitukseen 

motivointi tapahtuisi enemmän ylemmältä taholta hallinnosta, jolloin motivoituminen voisi olla 

tehokkaampaa. Sairaanhoitajat olivat tuoneet esiin myös turhautumistaan siitä, että muiden 

ammattiryhmien osaamista ei työyhteisössä vastaavalla tavalla arvioitu. Myös osastonhoitajat 

pohtivat muiden ammattiryhmien osaamisen arvioinnin puutetta.  

 

Pitäis tietysti sopia sit, et kaikki täyttää sen.  

 

Osaamiskartoitukseen 
motivoitumattomuus 
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5.3.2.2 Osaamiskartoituksen työläys 

 

Osaamiskartoituksen työläys yläluokka koostuu alaluokista  osaamiskartoituksen aikaavievyys ja 

arviointilomakkeiden päällekkäisyys kehityskeskustelussa. (Kuvio 17). 

 
Osaamiskartoituksen 
aikaavievyys 
 

Arviointilomakkeiden päällekkäisyys 
kehityskeskustelussa 
 
Kuvio 17. Osaamiskartoituksen työläys. 

 

Osaamiskartoituksen aikaavievyys 

 

Osastonhoitajat kokivat osaamiskartoitusprosessin vievän paljon aikaa kaiken muun työn ohella 

eikä heillä välttämättä ollut aikaa paneutua riittävästi osaamiskartoitukseen. Jokaisen 

sairaanhoitajan arviointiin kului paljon aikaa, jolloin myös kehityskeskusteluun valmistautuminen 

oli aikaisempaa työläämpää. Osastonhoitajat kuvasivat ajoittain energian loppuneen kesken 

arviointeja tehdessä. Myös kehityskeskusteluihin saattoi kulua aikaisempaa enemmän aikaa. 

Osastonhoitajat pohtivat myös oikeaa käyttöväliä osaamiskartoitukselle sen aikaavievyyden vuoksi. 

Jotkut osastonhoitajat toivoivat käyttöväliksi yhtä vuotta, jotkut kahta vuotta.  

 

Miten saada aikaa niille asioille, se oli niinku vaikee, vaikee sitte. 

 

Arviointilomakkeiden päällekkäisyys kehityskeskustelussa 

 

Osastonhoitajat kokivat kehityskeskustelussa olleen liian monta täytettävää lomaketta, joka vei 

huomiota keskustelussa liikaakin lomakkeisiin. Osastonhoitajat käyttivät kehityskeskusteluissa 

myös aikaisempaa organisaation yleistä kehityskeskustelulomaketta sekä työn vaativuuden 

arviointilomaketta osaamiskartoitusmittarin ohella. Osastonhoitajat toivoivat kehityskeskustelussa 

käytettävien lomakkeiden selkeyttämistä ja yhtä yhtenäistä kehityskeskustelulomaketta, joka voisi 

sisältää osaamiskartoitusmittariston. Arviointilomakkeiden päällekkäisyys toi osastonhoitajien 

kokemuksen mukaan turhaa työtä. 

Musta siinä tulee jo ehkä se ähky, et pitää niinku valita, et mikä tavallaan on se 
kehityskeskustelun idea ettei oo vaan se hirvee määrä niitä lomakkeita.  

Osaamiskartoituksen 
työläys 
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisten tutkimusmenetelmien luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. 

Tärkeää laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tutkimusprosessin julkisuus, jolloin 

tutkija esittää tutkimusraportissaan selkeästi tutkimusprosessin ja analyysin eri vaiheet. Tällöin 

jokainen näkee millä tavoin tutkija on päässyt kyseisiin tutkimustuloksiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa tuotettu tulkinta on kuitenkin aina tutkijan persoonallinen näkemys, jossa mukana 

ovat hänen omat tunteensa ja intuitionsa. Tämän vuoksi tulkinta ei ole toistettavissa eikä 

siirrettävissä toiseen kontekstiin (Nieminen 2006, 215; Tuomi ja Sarajärvi 2002, 139.) Analyysin 

vaiheet on pyritty tässä tutkimusraportissa kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Haastattelujen 

litterointivaiheessa haastattelujen tauot ja erilaiset reaktiot kirjattiin haastatteluaineistoon ylös. 

Analyysiä tehdessään tutkija mietti haastattelujen tunnelmaa ja tutkittavien puheen sävyä 

mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja luotettavan mielikuvan saamiseksi.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tutkimusraportissa tärkeää ilmetä, mitä 

haastatteluteemoja tutkittaville on esitetty. Luotettavuus vähenee, jos haastattelijan esittämät 

kysymykset ovat liian suppeita tai liian kapealle alueelle suuntautuneita. (Nieminen 2006, 217.) 

Haastattelun teemakysymykset esitestattiin ennen varsinaisia haastatteluita luotettavuuden 

lisäämiseksi. Haastattelun teemakysymykset lähetettiin tutkittaville etukäteen, jolloin heillä oli 

mahdollisuus miettiä vastauksia etukäteen. Haastatteluissa käytettiin etukäteen suunniteltuja teema-

alueita, mutta haastattelutilanteisiin vaikuttivat kuitenkin haastateltavien tapa kertoa 

kokemuksistaan ja painottaa tiettyjä osa-alueita. Myös tutkija saattoi haastatteluissa painottaa 

erilaisia teemoja tilanteesta riippuen, mikä osaltaan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, koska 

jokainen haastattelutilanne oli yksilöllinen ja tutkimuksen kannalta oleellista tietoa saattoi jäädä 

tutkijankin vaikutuksesta puuttumaan. Haastateltavat toivat esiin myös vähäistä kokemustaan 

tutkitusta aiheesta, jolloin pidemmän kokemuksen kautta saadut tutkimustulokset olisivat 

todennäköisesti erilaisia. Toisaalta haastatelluilla oli kuitenkin pitkä työkokemus 

terveydenhuollossa ja osastonhoitajina, jonka vuoksi voidaan katsoa heillä olevan syvällinen, 

kokemukseen ja tietoon perustuva näkemys hoitotyön johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.  
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Tutkimushaastattelut vaikuttivat rennoilta, avoimilta ja häiriöttömiltä tilanteilta. Haastattelut käytiin 

tutkittavien työajalla ja työpaikalla, mikä saattoi vaikuttaa haastattelujen ajankäyttöön. 

Pääpiirteittäin tutkittavat olivat varanneet haastatteluun tunnin aikaa. Jotkut haastattelut 

keskeytyivät hetkeksi ulkopuolisen häiriön vuoksi, mutta jatkuivat jälleen luontevasti. 

Haastatteluissa tutkijalle välittyi tunne siitä, että haastateltavat kertoivat rehellisesti omista 

kokemuksistaan.  

 

Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti 

suotavia vastauksia. Haastateltava voi antaa tietyistä aiheista tietoa, vaikka tutkija ei kysykään. 

Tähän saattaa liittyä erilaisia motiiveja. Haastattelussa on ratkaisevaa, miten haastattelija osaa 

tulkita haastateltavan vastauksia erilaisten kulttuuristen merkitysten ja merkitysmaailmojen valossa. 

Haastatteluaineisto on konteksti− ja tilannesidonnaista. Tutkittavat saattavat puhua 

haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. (Hirsjärvi ym. 2005, 195-196.) Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat tiesivät tutkijan yhteistyöstä hoitotyön hallinnon ja projektin 

ohjausryhmän kanssa, mikä on saattanut vaikuttaa heidän vastauksiinsa. Tutkija ei kuitenkaan voi 

sitä jälkeenpäin todentaa.  

 

Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, miten pitkä aikaviive tutkitulla tapahtumalla on tutkittavan 

elämässä eli onko tutkittavasta ilmiöstä kulunut jo aikaa. Tutkittava tapahtuma saattaa näyttäytyä 

erilaisena tutkimushetkellä verrattuna alkuperäisen ilmiön tai tapahtuman hetkeen. (Nieminen 2006, 

217.) Tässä tutkimuksessa tutkittavien välillä oli eroja siinä, miten pitkä viive käytyihin 

kehityskeskusteluihin oli. Osa tutkittavista oli käynyt kehityskeskustelut useita kuukausia ennen 

tutkimushaastattelua ja osalla tutkittavista kehityskeskustelut olivat parhaillaan käynnissä. Pitkä 

aikaväli aiheutti joillekin tutkittavista vaikeuksia muistaa kovin tarkasti kehityskeskustelujen 

kulkua, joka saattaa heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. 

 

Laadullisen aineiston analyysi vaatii tutkijalta kykyä abstraktiin eli käsitteelliseen ajatteluun. 

Aineiston tulkinnassa on aina mukana tutkijan oma löytävä mieli. (Nieminen 2006, 219.) Analyysin 

luotettavuus syntyy empiiristen havaintojen ja käsitteellisten luokitusten loogisesta 

yhteensopivuudesta. Tämän vuoksi tutkijan tulee kirjata ja perustella omat luokitteluperusteensa. 

Lisäksi analyysin tueksi tulee esittää riittävä määrä alkuperäishavaintoja. (Nieminen 2006, 219.) 

Tutkimusraportissa on esitelty tutkijan aineistosta tekemä luokittelu alaluokista pääluokkiin. Lisäksi 

tekstissä on käytetty alkuperäislainauksia ja tutkimuksen liitteenä oli esitelty esimerkki sisällön 
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analyysistä alkuperäisilmaisuista yläluokkaan (LIITE 3). Luokittelu syntyi vähitellen, pitkässä 

tutkimusprosessissa aineistoa yhä uudelleen ja uudelleen tarkastelemalla.  

 

Sisällön analyysin haasteena on, miten tutkija kykenee pelkistämään aineistonsa niin, että se kuvaa 

mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Tärkeää on, että tutkija pystyy osoittamaan 

yhteyden tuloksen ja aineiston välillä. (Kyngäs ja Vanhanen 1999.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimusaineistosta analysoitiin vain ilmisisällöt välttäen tulkitsemasta tutkimusaineistoa. Kuitenkin 

laadullisen tutkimuksen analyysin voidaan katsoa olevan aina jossain määrin tutkijan subjektiivinen 

näkemys (Kyngäs ja Vanhanen 1999).     

 

Tutkijan tavoitteena oli saada mahdollisimman yhtenäinen, monipuolinen ja käytännönläheinen 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen yksi arviointikriteeri on se, missä määrin 

tutkimus on pystynyt tarkastelemaan ilmiötä eri näkökulmista ja valottamaan asiasta uusia puolia. 

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa pyritään laadullisen tutkimuksen avulla luomaan käsitteitä, joita 

voidaan hyödyntää käytännön työssä. (Nieminen 2006, 220.) Tutkimus tuotti uutta konkreettista 

tietoa käytännön työelämän näkökulmasta ja käytännön työelämän tarpeisiin.  

 

Koska tutkittavasta ilmiöstä ei sellaisenaan löytynyt aikaisempaa tietoa, tutkija ei voinut vertailla 

saatuja tutkimustuloksia suoraan muihin tutkimustuloksiin, mikä vaikeutti tutkimustulosten 

luotettavuuden arviointia. Tutkimuksia löytyi kuitenkin tutkimusaiheeseen liittyvistä teemoista, 

joiden avulla tutkimustuloksia kyettiin vertailemaan toisiin, hieman erilaisen tutkimusasetelman 

omaaviin, tutkimuksiin. Vertailun perusteella monet tutkimuksen tuloksista olivat yhdenmukaisia 

muiden tutkimusten tuloksiin, mutta myös eriäviä tuloksia löytyi johtuen mahdollisesti myös 

erilaisista tutkimusasetelmista. 

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusaiheen valinta on jo ensimmäinen eettinen kysymys (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 126). 

Tämän tutkimuksen aiheen valintaan vaikuttivat sekä tutkijan oma henkilökohtainen kiinnostus 

osaamisen johtamista kohtaan että käytännön työelämästä tuleva ehdotus aiheesta. Tutkija teki 

tutkimusasetelman suunnitteluun liittyen yhteistyötä NCS- mittarin käyttöönottoprojektin 

ohjausryhmän kanssa. Tutkimustulosten analyysin tutkija kuitenkin suoritti täysin itsenäisesti ja 

tulokset on esitelty sellaisena kuin ne tutkimusaineistosta esiin nousivat.  
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Tutkimusaineiston käsittelyssä, analyysissa ja tulosten esittämisessä on pyritty noudattamaan hyvän 

tieteellisen käytännön mukaisia toimintatapoja. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 130.) Tutkimusraportissa 

käytetyt aiemmat tutkimukset ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus on esitelty tekstissä viittauksin ja 

lueteltu lopussa olevassa lähdeluettelossa. Käytetyt tutkimusmenetelmät ja tutkimustulokset on 

esitelty tutkimusraportissa avoimesti ja kuvattu mahdollisimman tarkasti. Tutkimuslupa saatiin 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialan toimialajohtajalta (LIITE 4). 

  

Tutkimusaineiston valitsemisessa tulisi noudattaa tarkoituksenmukaisuusperiaatetta, jolloin 

tutkimukseen valitaan ainoastaan niitä, jotka haluavat osallistua tutkimukseen ja jotka kykenevät 

hyvin ilmaisemaan itseään. (Nieminen 2006, 216.) Tutkimuksen tausta ja tarkoitus esiteltiin 

tutkimuksen kohderyhmälle saatekirjeessä (LIITE 1), jossa tuotiin esiin myös tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuus. Saatekirjeessä mainittiin tutkimuksen liittyminen NCS− projektiin ja 

tutkijan yhteistyö projektin ohjausryhmän kanssa, joka saattoi vaikuttaa kohderyhmän 

osallistumiseen joko motivoimalla heitä osallistumaan tai toisaalta haluttomuudella osallistua, 

koska projektiryhmän voidaan odottaa toivovan tietynlaisia vastauksia.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osastonhoitajien näkemyksiä osaamiskartoituksen käytöstä 

ja sillä tavoin löytää näkökulmia ja kehittämisehdotuksia osastonhoitajien käytännön työhön eli 

hyödyttää suoraan myös osastonhoitajia itseään. Tutkittavat eivät saaneet osallistumisesta 

taloudellista hyötyä, mutta heillä oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen työajalla. Koska 

tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, siihen osallistumisen tai osallistumatta jäämisen ei 

voida katsoa aiheuttaneen osastonhoitajille erityistä haittaa.   

 

Saatekirjeessä tutkittavia informoitiin myös tutkimuksen luottamuksellisuudesta eli ettei tutkittavien 

henkilöllisyys tule tutkimuksen missään vaiheessa esiin. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan 

yksilöä koskevia perustietoja ja henkilöllisyyttä ei saa paljastaa muille (Uusitalo 1991). 

Haastatteluaineisto koodattiin aluksi numeroin ilman tutkittavien henkilökohtaisia tunnistetietoja. 

Tutkittavien anonymiteetti huomioitiin myös taustatietojen esittelyssä tutkittavien pienen määrän 

vuoksi. Lisäksi varsinaiset tutkimustulokset esiteltiin siten, että tutkittavien henkilöllisyys ei 

paljastu. Tutkimusraporttiin otetuissa suorissa lainauksissa huomioitiin tutkittavien anonymiteetin 

säilyminen. Suorat lainaukset, jotka viittasivat sisällöltään tiettyyn henkilöön, jätettiin 

tutkimusraportista pois.  
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6.3 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa osastonhoitajien käyttökokemuksista osaamiskartoituksesta 

kehityskeskustelussa, koska vastaavaa tutkimusta ei kotimaisista tai kansainvälisistä lähteistä 

löytynyt. Osastonhoitajien kokemukset osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa 

jakautuivat osaamiskartoituksen käytön edellytyksiin, osaamiskartoitusmittarin käytettävyyteen 

liittyviin kokemuksiin ja osaamiskartoituksen käytön vaikutuksiin kehityskeskustelutilanteessa. 

Osastonhoitajat pitivät tärkeänä työntekijöiden ja työyksikön monipuolista tuntemusta koko 

osaamisen arviointiprosessin edellytyksenä. Myös Juutin ja Vuorelan (2002) mukaan esimiehen 

täytyy tuntea työntekijä työssään kyetäkseen antamaan rakentavaa palautetta. 

 

Osastonhoitajat pitivät tärkeänä Aura-mallin ja siihen määriteltyjen osaamistasojen tuntemusta 

osaamiskartoituksen käytön edellytyksenä. Aura-mallin avulla arviointimittarin osa-alueita ja 

osaamistasoja sovellettiin käytäntöön. Aura-malli on pohjana osaamiskartoitusmittarille 

(Strategialähtöinen osaamisen johtaminen 2007), joten tämän vuoksi osastonhoitajille oli luontevaa 

käyttää jo valmiiksi määriteltyjä osaamistasoja.  

 

Osastonhoitajat pohtivat omaa arvioitsijan rooliaan, joka korostui osaamiskartoitusta käytettäessä. 

Osastonhoitajat pitivät arviointiaan objektiivisena, mutta toisaalta pohtivat myös omaa 

subjektiivisuuttaan ja tilannetekijöiden vaikutusta arviointiin. Tuomisen ym. (2006) tutkimuksessa 

sairaanhoitajat pohtivat osastonhoitajan arvioinnin objektiivisuutta kehityskeskustelussa. 

Sairaanhoitajat myös kyseenalaistivat osastonhoitajan mahdollisuuden tuntea alaistensa 

työskentelyä riittävän hyvin arvioinnin tekemiseksi sekä Tuomisen ym. (2006) että Hukkasen 

(2005) tutkimuksissa. Meretojan ja Leino-Kilven (2003) arviointimittarilla tehty tutkimus taas 

osoitti osastonhoitajien ja sairaanhoitajien arviointitasojen olevan yhdensuuntaiset, mikä vahvisti 

arvioinnin luotettavuutta.   

 

Osastonhoitajat löysivät osaamiskartoitusmittarista sekä hyvää että jatkokehittämishaasteita. 

Erityisesti osastonhoitajat toivat esiin mittarin osittaista soveltumattomuutta psykiatriseen 

hoitotyöhön, jonka koettiin olevan sisällöltään hyvin erilaista kuin somaattinen hoitotyö. 

Osastonhoitajien mielestä osa psykiatrisen hoitotyön osaamisesta, kuten terapeuttiseen työhön 

liittyvä osaaminen, jäi mittarissa arvioimatta tai sitä oli vaikea sovittaa somaattiseen hoitotyöhön 

suuntautuneen käsitteistön sisään.  McCabe (2002) korostaa psykiatrisen hoitotyön erityisluonnetta, 

johon keskeisesti kuuluu hoitajan ja potilaan välinen terapeuttinen hoitosuhde. Haspeslagh ym. 
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(2008) tarkastelivat tutkimuksessaan psykiatristen sairaanhoitajien soveltuvuuden (aptitude) 

mittaamista. Heidän mukaansa on tärkeää, että sairaanhoitajien osaamista ja soveltuvuutta 

tarkastellaan työn vaatimassa omassa erityisessä kontekstissaan, johon vaikuttaa työn luonteen 

lisäksi myös kulttuurinen ympäristö. Heikkilän ym. (2007) tutkimuksessa todettiin taas 

osaamiskartoitusmittarin erottelevan hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien 

sairaanhoitajien osaamista. Tutkimuksessa olivat mukana sisätautien, kirurgian ja psykiatrian 

toimintaympäristöt. Bailey (1998) kyseenalaistaa koko osaamisen arviointisysteemin 

mahdollisuuden mitata ammatillista osaamista ja työsuoritusta terveydenhuollon ympäristössä työn 

monimuotoisuuden vuoksi. Kuitenkin monissa tutkimuksissa (mm. Bartlett ym. 2000; Greenslade ja 

Jimmieson 2007; Meretoja ja Leino-Kilpi 2001) korostetaan osaamisen arvioinnin ja mittaamisen 

tärkeyttä hoitotyön laadun varmistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi.     

 

Osastonhoitajat olivat kokeneet arviointimittarin teknisen käytön osin hankalaksi ja työlääksi, mikä 

aiheutti myös vastahankaisuutta arviointimittarin käyttöön. Myös Heikkilän ym. (2004) 

tutkimuksessa todettiin joidenkin vastaajien kokeneen sähköisen arviointilomakkeen käytön 

vaikeana. Tässä tutkimuksessa visuaalis-analogisen (VAS) asteikon käyttö ja osaamistasojen 

määrittely koettiin hankalaksi, minkä katsottiin lisäävän arvioinnin sattumanvaraisuutta. Haspeslagh 

ym. (2008) tarkastelevat kriittisesti VAS-asteikon käyttöä sairaanhoitajan osaamisen arvioinnissa 

sen vaikean hahmotettavuuden ja määrittelyn vuoksi. Kuitenkin Meretojan ym. (2004a) 

tutkimuksessa VAS-asteikko todettiin arviointiin tarkoituksenmukaisimmaksi tarkkuutensa ja 

erottelevuutensa vuoksi ja Aholan ja Heikkilän (2005) tutkimuksessa arviointien pysyvyys todettiin 

varsin hyväksi.  

 

Osastonhoitajat kokivat, että osaamisen arviointiin vaikuttivat erilaiset näkemykset 

osaamiskartoitusmittarin käsitteistä sairaanhoitajien kanssa. Osastonhoitajat korostivatkin yhteistä 

keskustelua mittarin sisällöistä ennen arviointia yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi. 

Osastonhoitajat kokivat pääosin arvioineensa sairaanhoitajien osaamisen korkeammalle tasolle kuin 

sairaanhoitajat itse. Tulos on yhdenmukainen Meretojan ja Leino-Kilven (2003) kyselytutkimuksen 

tulosten kanssa.   

 

Tässä tutkimuksessa osaamiskartoituksen käyttö vaikutti kehityskeskustelutilanteeseen korostaen 

sen arviointilähtöisyyttä. Kansteen (2007a) tutkimuksessa kehityskeskustelut painottuivat taas 

enemmän keskusteluun osaamisen kehittämisestä ja ammatillisen osaamisen arviointi oli 

vähäisempää. Arvioinnin painopiste oli sairaanhoitajan itsearvioinnissa. (Kanste 2007a.) Tässä 
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tutkimuksessa kehityskeskustelujen arviointipainotteisuus aiheutti osastonhoitajien mukaan myös 

jännittyneisyyttä sairaanhoitajissa. Sairaanhoitajien jännittäminen ja pelko kehityskeskustelua 

kohtaan tulee esiin myös Spencen ja Woodin (2007) tutkimuksessa, jossa sairaanhoitajat pelkäsivät 

negatiivista palautetta kehityskeskustelussa ja sen vaikutusta urakehitykseensä. Toisaalta tässä 

tutkimuksessa osastonhoitajat kokivat kehityskeskustelutilanteen pääosin sujuvaksi, avoimeksi ja 

sairaanhoitajalähtöiseksi tilanteeksi, joka todetaan myös esimerkiksi Tuomisen ym. (2006) 

sairaanhoitajiin kohdistamassa tutkimuksessa sekä Hietikon (2002) osastonhoitajiin kohdistuneessa 

tutkimuksessa. 

 

Osastonhoitajat löysivät sekä hyötyjä että haasteita liittyen osaamiskartoituksen käyttöön 

kehityskeskustelussa hoitotyön johtamisen näkökulmasta. Osastonhoitajat kokivat 

osaamiskartoituksen monipuolistaneen osaamisen arviointia kehityskeskustelussa. 

Osaamiskartoituksen avulla kyettiin tuomaan esiin sairaanhoitajien itsetuntemusta, vahvuuksia ja 

kehittymisalueita. Schoesslerin ym. (2008) mukaan kehityskeskustelu auttaa kokeneita 

sairaanhoitajia tunnistamaan nykyisen osaamistasonsa ja asettamaan kehittymishaasteita. Pietilän 

(2004) tutkimuksessa sairaanhoitajat kokivat arvioinnin kehityskeskustelussa jääneen 

pintapuoliseksi, arvioinnissa ei käytetty kriteereitä eikä niiden käytöstä oltu yksimielisiä. Toisaalta 

arvioinnin katsottiin mahdollistaneen oppimista, kun työtä ja kehittymistarpeita arvioitiin suhteessa 

sairaanhoitajien omiin kehittymispyrkimyksiin ja organisaation tarpeisiin. (Pietilä 2004.) 

 

Osastonhoitajat kokivat osaamiskartoituksen olevan työväline työyksikön osaamisen kehittämiseen. 

Osaamiskartoituksen avulla saatiin työyksikön osaamistaso esiin, mikä helpotti esimerkiksi 

koulutusten ja kehittämisprojektien suunnittelua. Muissa terveydenhuollon tutkimuksissa 

(Hukkanen 2005; Kanste 2007a; Tuominen 2006; Tørstad ja Björk 2007) on korostunut 

kehityskeskusteluiden painottuminen yksilötasolle, jolloin kehityskeskusteluista saatavaa tietoa ei 

ole riittävästi hyödynnetty yksikkötasolla. Hirvihuhta ja Litovaara (2003) korostavat 

osaamiskartoituksen painottumista erityisesti tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen 

varmistamiseen, jolloin koulutusten pohjana tulee olla organisaation strategia ja osaamistarpeet. 

(Hirvihuhta ja Litovaara 2003.) 

 

Tässä tutkimuksessa osastonhoitajat kokivat osaamiskartoituksen käytön helpottaneen palautteen 

antoa kehityskeskustelussa. Tuomisen ym. (2006) tutkimuksessa sairaanhoitajat katsoivat palautteen 

tärkeimmäksi tekijäksi, joka vaikuttaa ammatilliseen kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa 

osastonhoitajat kokivat osaamiskartoituksen lisänneen palautteen ja osaamisen arvioinnin 
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rehellisyyttä. Osaamiskartoitusmittarin arviointitulokset toivat sekä osastonhoitajan että 

sairaanhoitajan näkemykset konkreettisesti esiin ja kehittymistarpeista päästiin keskustelemaan 

aikaisempaa avoimemmin. Mikkolan (2006) tutkimuksessa esimiehet kokivat etenkin negatiivisen 

palautteen antamisen vaikeana.  

 

Osaamiskartoituksen käytön haasteena osastonhoitajat pitivät osaamiskartoitukseen motivoitumista 

sekä sairaanhoitajien että osastonhoitajien itsensä taholta. Sairaanhoitajat eivät osastonhoitajien 

mukaan olleet aina halukkaita arviointiin. Muissa tutkimuksissa (mm. Tuominen ym. 2006; Pietilä 

2004) sairaanhoitajat ovat pitäneet arviointia ja palautetta kehityskeskustelussa tärkeänä ja sen 

puutteen on katsottu mm. estävän ammatillista kehitystä. Tässä tutkimuksessa osastonhoitajat eivät 

myöskään itse olleet täysin varmoja osaamiskartoituksen hyödyllisyydestä, mikä vaikutti heidän 

motivaatioonsa. Osastonhoitajat kuitenkin korostivat tarvetta pidempään käyttökokemukseen 

osaamiskartoituksesta, jolloin sen hyödyt voivat tulla paremmin esiin.  

 

6.4 Johtopäätökset 

 
Johtopäätöksinä tästä tutkimuksesta voidaan tehdä seuraavat asiat: 
 

1. Osaamiskartoituksen käyttö edellyttää osastonhoitajilta laaja-alaista tuntemusta ja 

kokemusta terveydenhuollosta. Lisäksi osaamiskartoituksen käyttö edellyttää 

osastonhoitajalta työtekijöiden hyvää tuntemusta osaamisen arvioinnin 

mahdollistumiseksi. Myös sairaanhoitajien ammattiuramallin (Aura) tuntemus 

antaa osastonhoitajille pohjan osaamiskartoitusmittarin käytölle.  

 

2. Tutkimuksessa tarkasteltu geneerinen osaamisen arviointimittari kattaa hoitotyön 

ydinalueet, mutta ei kata kaikkia psykiatrisessa hoitotyössä tarvittavia 

osaamisalueita. Arviointimittarin käsitteistö on osittain selkeä, mutta osittain 

hankalasti sovellettavissa psykiatriseen hoitotyöhön. Osaamisen arvioinnin 

sujuvuuden kannalta tärkeää on yhteinen ymmärrys arviointimittarin käsitteistöstä 

osastonhoitajien ja sairaanhoitajien kesken.   

 
3. Osaamiskartoituksen käyttö lisää kehityskeskustelun arviointilähtöisyyttä ohjaten 

keskustelun kulkua ja monipuolistaen osaamisen arviointia. Osaamiskartoitus 

helpottaa palautteen antoa ja antaa osastonhoitajalle työvälineen sekä yksilön että 

yksikön osaamisen kehittämiseen. Haasteena on sekä työntekijöiden riittävä 
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motivoituminen että riittävät resurssit osaamiskartoituksen toteutukseen käytännön 

hoitotyössä, jolloin osaamiskartoitus voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla nivoa 

osaksi organisaation osaamisen johtamista.    

 

6.5 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

 
Tutkimus antoi tietoa osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskusteluissa Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirissä psykiatrian toimialalla. Tuloksia voidaan hyödyntää psykiatrian toimialalla 

kehittämällä osaamiskartoituksen käyttöä osana hoitotyön johtamista ja kehityskeskustelukäytäntöä. 

Koska osaamiskartoitukseen käytetty osaamiskartoitusmittari on luotu geneeriseksi mittariksi 

hoitotyön erilaisiin toimintaympäristöihin, se ei kata kaikkea psykiatrisessa hoitotyössä tarvittavaa 

erityisosaamista. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että psykiatrisen hoitotyön edellyttämä laaja-

alainen osaaminen saadaan riittävän tarkasti esiin. Haasteena olisikin kehittää 

kehityskeskustelukäytäntöjä tai osaamiskartoitusmittareita, joiden avulla voitaisiin arvioida 

psykiatrisen hoitotyön osaamista entistä tarkemmin. Lisäksi haasteena on muiden psykiatrisessa 

hoitotyössä toimivien ammattiryhmien, kuten mielenterveyshoitajien ja lähihoitajien 

osaamiskartoitusmittareiden kehittäminen. 

 

Osaamiskartoitusmittarin käyttö edellyttää sekä osastonhoitajilta että sairaanhoitajilta paneutumista 

osaamiskartoitusmittariin yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi yhteinen 

keskustelu työyksikössä ennen osaamiskartoituksen tekemistä on tärkeää. Toisaalta myös 

osaamiskartoitusmittarin pidempiaikainen käyttö auttaa todennäköisesti paremmin hahmottamaan ja 

ymmärtämään osaamiskartoitusmittarin sisältöjä ja arviointitasoja. Osaamiskartoituksen käyttöön 

motivoinnissa ja ohjaamisessa tärkeä rooli on hoitotyön ylemmällä johdolla.  

 

Tutkimuksen aineisto on pieni ja koskee ainoastaan psykiatrista hoitotyötä, joten 

osaamiskartoituksen käyttöä voidaan tarkastella ainoastaan siinä kontekstissa. Jatkossa tärkeää olisi 

tutkia myös muiden hoitotyön erikoisalojen osastonhoitajien näkemyksiä osaamiskartoituksen 

käytöstä kehityskeskustelussa. Lisäksi tärkeänä jatkotutkimusaiheena on sairaanhoitajien 

kokemusten tutkiminen osaamiskartoituksesta. Koska osaamiskartoituksessa tarkastellaan  

sairaanhoitajien osaamista, olisi tärkeää selvittää heidän omia näkemyksiään itsearvioinnista, 

esimiesarvioinnista ja niiden käytöstä kehityskeskustelussa. 
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LIITE 1 Saatekirje. 

 

6.5.2008 

Espoo 

 

Hyvä osastonhoitaja 

 

Opiskelen Tampereen yliopistossa hoitotyön johtamisen koulutusohjelmassa. Olen tekemässä Pro gradu- 

työtäni liittyen NCS (Nurse Competence Scale) - mittarin käyttöönottoprojektiin HYKS / psykiatrian 

toimialalla. Tutkimukseni on osa projektin arviointia ja tutkimuksen aihe on suunniteltu yhteistyössä 

projektin ohjausryhmän kanssa. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata osastonhoitajien kokemuksia systemaattisen osaamiskartoituksen 

käytöstä kehityskeskustelussa sairaanhoitajan osaamisen arviointivälineenä. Lisäksi tarkoituksena on 

kuvata osaamiskartoitukseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita kehityskeskustelussa hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta. Osaamiskartoituksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa NCS - mittarilla 

suoritettua osaamisen arviointia. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla systemaattisen 

osaamiskartoituksen käyttöä voidaan kehittää vastaamaan käytännön tarpeita osana johtamisjärjestelmää. 

 

Tutkimuksen aineisto kerätään teemahaastatteluilla. Tarkoitukseni on löytää haastateltavaksi 10 - 13 

osastonhoitajaa HYKS / psykiatrian toimialalta. Haastatteluun on hyvä varata aikaa vähintään 1 tunti. 

Haastattelu voidaan tehdä työajalla. Haastattelut nauhoitetaan. Tutkimukseen osallistuminen perustuu 

vapaaehtoisuuteen. Tutkimustulokset esitellään siten ettei haastateltujen nimi, henkilöllisyys tai toimipiste 

tule esille. Tutkimuksen ohjaajina toimivat Tampereen yliopiston lehtorit TtT Katja Joronen ja TtT Meeri 

Koivula. 

 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen (tai haluat lisätietoja), ota minuun yhteyttä 

sähköpostitse / puhelimitse mahdollisimman pian, viimeistään 15.5.2008 mennessä. Voimme sitten sopia 

haastatteluajan. Haastattelupaikan voit itse valita. Lähetän ennen haastattelua teemakysymykset 

sähköpostitse, jolloin ehdit perehtyä niihin etukäteen. 

 

Ystävällisin terveisin, 

  

Noora Hakola, TtM-opiskelija, sh 

e-mail: xxxxxxxxxx  

puh: xxx-xxxxxxx 
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LIITE 2 Teemahaastattelun teemakysymykset. 
 
Noora Hakola, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto 
Pro gradu: Systemaattinen osaamiskartoitus kehityskeskustelussa osastonhoitajien kuvaamana. 
 
1. Taustatiedot 

 a) ikä 

 b) koulutus 

 c) työkokemus terveydenhuollossa 

 d) työkokemus osastonhoitajana 

 e) työkokemus nykyisessä työpaikassa 

 f) nykyinen työpaikka: vuodeosasto / avohoitoyksikkö 

 g) alaiset yhteensä ja sairaanhoitaja-alaiset 

 h) käytyjen kehityskeskustelujen määrä systemaattisen osaamiskartoituksen pohjalta 

 
2. Kerro kokemuksiasi systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa. 

 Apukysymykset: 

a) Miten valmistauduit ennen keskustelua? 

 b) Millainen keskustelutilanne oli?  

     - osaamisen arviointi, palautteen anto, vuorovaikutus? 

 c) Millaisia jatkotoimenpiteitä kehityskeskustelussa/ kehityskeskustelun jälkeen oli? 

 

3. Kerro kokemuksiasi systemaattisen osaamiskartoituksen käytöstä kehityskeskustelussa hoitotyön 

johtamisen näkökulmasta. 

Apukysymykset: 

a) Millaisia mahdollisuuksia systemaattinen osaamiskartoitus antaa 

kehityskeskustelulle hoitotyön johtamisen näkökulmasta? Onko muutosta 

entiseen, millä tavalla?  

b) Entä millaisia haasteita systemaattinen osaamiskartoitus tuo kehityskeskusteluun 

hoitotyön johtamisen näkökulmasta? Onko muutosta entiseen, millä tavalla? 
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LIITE 3 Esimerkki sisällön analyysistä yläluokassa kehityskeskustelun sujuvuus. 
 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

”Vuorovaikutus oli 

mun mielestä ihan 

avointa” 

Vuorovaikutuksen 

avoimuus 

Keskustelun avoimuus Kehityskeskustelun 

sujuvuus 

”Ne 

[kehityskeskustelut] 

oli hirveen vapaita” 

Keskustelun vapaus 

”Tää [arviointi] oli 

sillai niinku semmosta 

rehellistä ja avointa” 

Arvioinnin avoimuus 

”Hoitajan äänikin tulee 

ehkä aidommalla 

tavalla esiin” 

Hoitajan ääni 

keskustelussa 

aidommin esiin 

Keskustelun 

sairaanhoitajalähtöisyys

”Jos hoitaja halusi siitä 

puhua, niin tietenkin 

puhuttiin” 

Hoitajan 

keskustelutoiveiden 

huomioiminen 

”Mä kysyin, että mistä 

hän haluaa itse 

keskustella” 

Hoitajan 

keskustelutoiveiden 

huomioiminen 

”Sairaanhoitajat itse 

ovat olleet tyytyväisiä 

tähän” 

Sairaanhoitajien 

tyytyväisyys 

osaamiskartoitukseen 

Sairaanhoitajien 

myönteinen 

suhtautuminen 

osaamiskartoitukseen 

”Ei kukaan edes 

asettanu 

kyseenalaiseksi etteikö 

olisi täyttänyt sitä” 

Kaikkien hoitajien 

osallistuminen 

osaamiskartoitukseen 

”Hän oli niinku sillä 

tavalla ihan 

poikkeuksellisen 

kiinnostunu siitä” 

Sairaanhoitajan 

poikkeuksellinen 

kiinnostus arviointiin 
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LIITE 4  Tutkimuslupa. 

 

 

 

 

 

 


