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Sairaanhoitajan (180 op) 
osaamisvaatimusten ja niiden sisältöjen 

laatiminen

Teija Korhonen

Työpaketti 1 



Osaamisvaatimusten laadintaprosessi 

• Julkaistut osaamisvaatimukset määriteltiin tutkimukseen 
perustuvan järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla (18 
tutkimusta ja 22 asiantuntijajulkaisua). 

• Tämän jälkeen osaamisvaatimuksia arvioivat eri sektoreilla 
työskentelevät terveysalan asiantuntijat (N=244) kahdessa 
arviointikierroksessa. 

• Osaamisvaatimukset julkaistiin tammikuussa 2019 

• Julkaistuissa osaamisvaatimuksissa oli 13 osa-aluetta, joihin 
määriteltiin yhteensä 113 osaamisvaatimusta. 



Julkaistujen osaamisvaatimusten kommentointi

Osaamisvaatimuksia oli mahdollista kommentoida yleSHarviointi-hankkeen 
blogissa elokuun 2019 loppuun saakka  Kommentteja 20 kappaletta
• Lisättiin kivunhoidon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamisvaatimukset

• Joitakin sanamuotoja tarkennettiin

• Joitakin sisältöjä siirrettiin toisen osaamisalueen alle

Osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt julkaistiin suomen, ruotsin ja englanninkiellä

Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 
4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. 
Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon 
tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon 
hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus.



Kliinisen osaamisen jatkuva, kannustava 
arviointimalli ja arviointimenetelmät

Tiina Nurmela

Työpaketti 2 
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Kliinisen osaamisen ohjaus- ja arviointimallin sekä 
arviointimenetelmien valinnan tausta

Systemaattinen kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa kokoava
kirjallisuuskatsaus: 124 tutkimusartikkelia tarkemmassa analyysissä.

Kysely ammattikorkeakouluissa jo käytössä olevista sairaanhoitajan
kliinisen osaamisen arviointimenetelmistä 19 AMK, 150 vastaajaa
ammattiryhmistä koulutusvastaava, tutkintovastaava, yliopettaja, 
lehtori, kehittämispäällikkö, opo, harjoittelukoordinaattori, 
osastonhoitajia terveydenhuollosta ja sote-opiskelija.

Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointi erilaisista
tutkimuksista ja tulevaisuuden visioista.
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Kliinisen osaamisen ohjaus- ja arviointimallin sekä 
arviointimenetelmien valinnan tausta

Kliinisen osaamisen ohjaus- ja arviointimallia työsti pääosin
työpaketin 2 työryhmä ja kommentteja pyydettiin hankkeeseen 
nimetyiltä henkilöiltä.

Mallia esiteltiin laajennetuissa hankkeen kokouksissa ja 
yhteistyökumppaneille.

Kliinisen ydinosaamisen osa-alueiden arviointimenetelmiä, tehtäviä ja 
kysymyksiä sekä arviointikriteerejä ovat työstäneet työpaketti 2:een
nimetyt eri ammattikorkeakoulujen lehtorit ja yliopettajat 
yhteistyökumppaneineen.



Sairaanhoitajan ydinosaamisen arviointimalli

Sairaanhoitaja-
koulutuksen muut opinnot

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op)  valtakunnallinen koe 180

1Kliinisen 
hoitotyön 

perusosaaminen

2 Sisätautien 
hoitotyön 

osaaminen

3 Kirurgisen ja 
perioperatiivisen 

hoitotyön 
osaaminen

4 Lapsen, nuoren 
ja perheen 
hoitotyön 

osaaminen

5 Mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön 

osaaminen

8 Erityistukea
tarvitsevan 

asiakkaan hoitotyön 
osaaminen

6 Ikääntyneen
hoitotyön

osaaminen

7 Hoitotyön 
osaaminen 

erilaisissa palvelu-
ympäristöissä



Prekliininen ja kliininen harjoittelu
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Tuutorointi/ kannustava ohjaus ja 
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Kliinisen ydinosaamisen ohjauksen ja 
arviointien eteneminen 

Kliininen 
osaamisalue

Kliinisen ydinosaamisen 
osa-alueet voivat olla 
myös eri järjestyksessä 
riippuen 
ammattikorkeakoulun 
oppimissuunnitelmasta.
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Kliinisen ydinosaamisen osa-alue Arviointimenetelmä /toteutus

1 Kliinisen hoitotyön perusosaaminen Tietotesti kokeessa 80 kysymystä

2 Sisätautien hoitotyön osaaminen Tietotesti 100 kysymystä

3 Kirurgisen ja perioperatiivisen 

hoitotyön osaaminen

Näyttökoe 9 näyttöä

4 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön 

osaaminen

Näyttökoe 6 Potilastapausta

5 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön 

osaaminen

Objektiivinen strukturoitu

video-arviointi ja tietotesti

4 Potilastapausta

6 Ikääntyneen hoitotyön osaaminen Tietotesti 80 kysymystä

7 Hoitotyön osaaminen erilaisissa 

palveluympäristöissä

Simulaatio Chat ja puhelin-neuvonta,

vastaanotto

8 Erityistukea tarvitsevan asiakkaan

hoitotyön osaaminen

Tietotesti ja simulaatio

Potilastapauksia

Kliinisen ydinosaamisen arviointi



Kliinisen osaamisen arviointimenetelmät
Kaikki osaamisen arviointiin liittyvät ohjeet opiskelijoille ja opettajille,

tehtävä- ja koeinstruktiot, tehtävät ja koekysymykset sekä 

arviointikriteerit on sijoitettu Moodle-alustalle.
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Tietotesti

Kliinisen osaamisen koe Moodle-alustalla, jonka avulla arvioidaan 

opiskelijan tiettyyn osa-alueeseen liittyvää osaamista 

mm. monivalinta, oikein- väärin kysymyksillä.

Esimerkki: Hengitystä arvioitaessa hengitystaajuuden lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota potilaan hengitystapaan. Normaalisti:
a Uloshengitys on passiivista eikä hengityslihaksia juurikaan käytetä (oikein)
b Kylkivälilihakset tekevät suurimman työn sisäänhengityksessä
c Sisäänhengitys kestää uloshengitystä kauemmin
d Pallea työskentelee voimakkaasti uloshengityksen aikana



Kliinisen osaamisen arviointimenetelmät
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Näyttökoe
Esimerkki: Steriilin pöydän rakentaminen

Simulaatio
Esimerkki: Puhelinneuvontatilanne

OSVE eli Objective Structured Video Examination
Videoon pohjautuva kirjallinen koe, joka perustuu valmiiksi luotujen hoitotapahtumien 

katsomiseen ja niiden pohjalta luotuihin kysymyksiin vastaamiseen erilliselle lomakkeelle

Esimerkki: (Psyykkisessä) Kriisissä olevan henkilön tunnistaminen ja 
vuorovaikutus hänen kanssaan



Kliinisen osaamisen ja ammatillisuuden jatkuvan kehittymisen tukena 
opiskelijalla on toisten opiskelijoiden vertaistuki, eri osaamisalueiden 
opettajien, kliinisillä harjoittelukentillä toimivien ohjaajien ja oman 

ohjaavan opettajan tuki.
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Kliinisen osaamisen kehittymisen ja 
ammatillisuuteen kasvun tukeminen



Moodlen tekninen toteutus 

Nea Lehtimäki

Työpaketti 3 



Moodle oppimisympäristönä

• Moodlen käytöstä on saatu hyviä oppimistuloksia hoitotyön 
opetuksessa (Lopes de Domenico - Rizzo Cohrs 2016; Seixas - de Godoy - Amado Martins – Mazzo - Negrão

Baptista - Costa Mendes 2016)

• DigiCampus-hankkeessa oppimisympäristöksi oli valittu Moodle-
alusta (DC-Moodle) (Digicampus.fi), joka otettiin käyttöön myös 
YleSHarviointi-hankkeessa.

10.2.2020



Miten edetään?

• Työpaketissa 2 oli kehitetty kahdeksalle kliinistä ydinosaamista 
arvioivalle osa-alueelle kokeita (tietotestit, simulaatiot, näyttökokeet), 
joiden avulla sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista tullaan 
arvioimaan opintojen eri vaiheissa

• Työpaketissa 3 kokeiden tallentaminen DC-Moodle-alustalle eteni 
kurssin perustamisen ja Tentti-aktiviteetin testaamisen jälkeen 
työnjaosta sopimiseen (7hlö) ja kokeiden tallentamiseen.

10.2.2020



Miten edetään?

• Kurssin perustamisen jälkeen testattiin Tentti-aktiviteetin 
käyttökelpoisuutta erilaisissa kysymystyypeissä, jota oli kehitetty 
työpaketti 2:ssa. 

• Huomattiin, että osa kysymystyypeistä esim. raahaustehtävät eivät 
soveltuneet Moodleen ja ne jouduttiin työpaketissa 2 muokkaamaan 
monivalintakysymysten muotoon

10.2.2020



Miten edetään?

• Ensimmäinen DC-Moodleen tallennettava koe kliinisen 
ydinosaamisen arvioinnin osa-alueista oli Kliinisen hoitotyön 
perusosaaminen (tähti 1), jossa osaamisen arviointimenetelmänä on 
tietotesti. 

• Siinä on yhteensä 80 oikein-väärin -väittämää, monivalintatehtävää ja 
potilastapauksia.

• Kokeessa opiskelija saa automaattisen palautteen siitä, onko vastaus 
oikein vai väärin sekä perustelun väärälle vastaukselle

10.2.2020



Miten edetään?

• Kokeeseen vastaamiseen oli varattu aikaa 1h. Tällä tavoin koe toimii 
myös oppimistilanteena.

• Automaattisen palautteenannon on todettu lisäävän opiskelijan itse-
varmuutta ja tiedon hallintaa arvioitavan aiheen osalta (Nininger – Abbott 2019).

• Koe tallennettiin Tentti-aktiviteettiin.

Jaana-Maija Koivisto 10.2.2020



Hyvä huomioida?

• Yhdessä laadittu etenemissuunnitelma aikatauluineen ja

vastuuhenkilöineen

• Sitoutuminen yhdessä sovittuihin aikatauluihin ja tehtäviin

• Yhdessä sovittuna pisteytystapa, Moodlen ulkoasu, välilehdet, 
orientaatioteksti 

• Tieto jo heti alussa siitä, minkälaisia tehtäviä verkko-
oppimisalustalle voidaan rakentaa.

10.2.2020



Kliinisen ydinosaamisen kokeiden 
pilotointi

Mika Alastalo 

Työpaketti 4 



Pilotoinnit 

• Pilotoinnissa kokeita testattiin osana opiskelijoiden hoitotyön opintoja 
syksyn-talven 2019/2020 aikana

 tarkoituksena saada tietoa kokeiden käytettävyydestä ja 
soveltuvuudesta osaamisen arvioinnissa 

• Pilotointiin osallistui 11 ammattikorkeakoulua

• Laurea (koordinoi), Centria, Diak, HAMK, JAMK, KAMK, LAMK, Lapin 
AMK Metropolia, Savonia, SeAMK

• Jokainen koe pilotoitiin ainakin kahdessa amk:ssa ja kukin amk pilotoi 
kaksi koetta

• Pilotoinnin toteutus suunniteltiin työpaketin 4 toimijoiden yhteistyönä  



Piloteissa kerätty aineisto

Tietotestit

• Opiskelijoiden kokeiden tulokset 
• Voidaan arvioida opiskelijoiden 

pistemääriä ja eri kysymysten 
vaikeusastetta

• Opiskelijoiden palaute
• Strukturoitu kysely ml. SUS-mittari

• Laadullinen palaute

• Opintojakson opettajien palaute 

Toiminnalliset kokeet 
(simulaatiot, näyttökokeet)

• Opiskelijoiden kokeiden tulokset

• Opiskelijoiden palaute
• Strukturoitu kysely (SUS-mittarin sijaan 

erillisiä kysymyksiä)

• Laadullinen palaute

• Opintojakson opettajien palaute





Pilotoinnin tulosten hyödyntäminen

• Piloteissa kerätty aineisto analysoidaan ja jokaisen kokeen pilotin 
tuloksista tuotetaan kooste

• Pilotin tulosten perusteella tehdään tarvittavia muokkauksia kokeisiin 
mm. tehtävien ja ohjeiden selkiyttämiseen sekä sisällön tarkkuuteen

• palaute tärkeää  esim. päätetty vaihtaa yhden kokeen menetelmä 
simulaatiosta näyttökokeeksi

• Pilotointien tulosten valmistumiselle ja sen perusteella tehtäville 
muutoksille laadittu aikataulu yhteistyössä työpakettien 2,3 ja 4 kesken

 tavoitteena saada kokeiden muokkaukset valmiiksi kevään 2020 aikana



Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) 
valtakunnallisen kokeen laatiminen

Paula Mäkeläinen

Työpaketti 5



1. Benchmarkkaus: valtakunnallisesta kokeesta 
muissa maissa

• Maat, josta saatiin tieto: USA, Belgia, Italia, Norja, Unkari, Ruotsi, 
Hollanti, Tanska, Kanada, Latvia, Egypti, Ranska, Skotlanti, Portugali, 
Tsekki, Espanja, Kypros

• USA:ssa ja Kanadassa on valtakunnallinen koe

• Muissa benchmarkkauksen kohteena olevissa maissa ei ollut 
valtakunnallista koetta, tai se oli yliopistokohtainen

2. Kysely ammattikorkeakouluille valtakunnallisen 
kokeen kehittämisen pohjaksi (syksy 2018; n = 19)



Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) 
valtakunnallisen kokeen työstäminen (Xamk, Karelia, 
Metropolia, Turku amk, Centria, Samk)

• Kyselyn ja benchmarkkauksen tuloksia hyödynnettiin kokeen 
rakenteen ja toteutuksen kehittämisessä
• Myös ensihoitajien valtakunnallinen koe esimerkkinä

• Koekysymysten pohjana hankkeessa päivitetyt osaamisvaatimukset

• Kysymystyypit:
• Potilastapaukset (ISBAR-formaatti) (sis. 15 kysymystä)

• HUOM! Moodlen asettamat rajoitteet kysymystyypeistä (mm. potilastapausten sisällä)

• Monivalintakysymykset, tosi-epätosi, oikein-väärin, videoita

• Työelämä osittain myös mukana työstämässä kysymyksiä



1. versio Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) 
valtakunnallisesta kokeesta, pilotointi ja korjaukset

• Sisälsi 200 kysymystä (sekä potilastapausten sisällä olevat että muut 
kysymykset)

• Kysymykset ja potilastapaukset arpoutuivat vastaajittain

• Kokeen tekemiseen varattiin 3 tuntia aikaa

• 1. pilotoinnin jälkeen tehdyt muutokset (HUOM! Tarkoitus oli testata koealustaa, 
ei varsinaista kokeen sisältöä, mutta palautetta tuli myös siitä)
• Kokeen laajuus lyhennettiin 100 kysymykseen
• Vastausvaihtojen määrä supistettiin max. 6 vastausvaihtoehtoa
• Poistettiin ns. ”spesifi nippelitieto” – tarkistettiin, että kysymysten sisältö vastaa 

ydinosaamista (osaamisvaatimukset)
• 2 tuntia aikaa tehdä koe
• Läpäistävä 65% (lääkelaskut 100%)



Jatkotyöstämisen vaihe – osaamisvaatimusten 
painotukset / kysymykset

• Ammatillisuus ja eettisyys 5 %

• Asiakaslähtöisyys 3 %

• Kommunikointi ja moniammatillisuus 3 %

• Terveyden edistäminen 5 %

• Johtaminen ja työntekijyysosaaminen 3 %

• Informaatioteknologia ja kirjaaminen 5 %

• Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon 
tukeminen 8 %

• Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon 
hyödyntäminen ja päätöksenteko 5 %

• Yrittäjyys ja kehittäminen 1 %

• Laadun varmistus 2 %

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmä 3 %

• Potilas- ja asiakasturvallisuus 7 %

• Kliininen hoitotyö 50 %

• Kliinisen hoitotyön perusosaaminen 6 %

• Sisätautien hoitotyön osaaminen 7 %

• Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön 
osaaminen 5 %

• Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 
5 %

• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 6 
%

• Ikääntyneen hoitotyön osaaminen 5 %

• Hoitotyön osaaminen erilaisissa 
palveluympäristöissä 5 %

• Erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen 
(esim. vammaisten) 5 %

• Lääkehoito 6 % (lääkehoidon kysymyksiä myös 
potilastapausten sisällä)

• Lääkelaskut omana kokeena



Pilotti 2:n tulokset - jatkotyöstäminen

• Kysymysten muokkaus pilotti 2:n palautteen perusteella

• Kysymyspankin täydennys 

• väh. vuosi 2021 turvattava ottaen huomioon, että
• koetilaisuuksia on useita vuoden aikana

• kysymykset arpoutuvat joka opiskelijalle erikseen

• Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen 
koe on valmis käyttöön loppuvuodesta 2020



Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) 
valtakunnallinen koe

Tekniset ratkaisut

Rami Yli-Villamo

Työpaketti 6

https://digicampus.fi/login/index.php


Sairaanhoitajan ydinosaaminen 
(180op) valtakunnallisen kokeen 

pilotoinnit 1 ja 2

Kaisa Koivisto

Työpaketti 7



Pilotti 1 kevät 2019-syksy 2019: 
KAMK, Oamk, Savonia, SeAMK

Osallistujat: 32 opiskelijaa, 9 
opettajaa ja 17 työelämän 

edustajaa 

Aineistonkeruumenetelminä : 

Kyselyt: Tausta- ja palautekysely ja 

P-SUS scale = järjestelmän  
käytettävyyskysely

Haastattelut: Pari- ja 
ryhmähaastattelut  

Pilotti 2 syksy 2019-kevät 2020: 
Arcada, DIAK, JAMK, LAMK, Novia, 

Oamk, Saimaan AMK, SAMK, ja VAMK   

Osallistujat: 480 sairaan-, ensi- ja 
terveydenhoitaja sekä kätilötyön 

että yamk opiskelijoita. 

Aineistonkeruumenetelminä: 
Kyselyt: Taustatieto-ja 

palautekyselyt, kokeen vastaukset 
ja vastausten analysointi   



• valtakunnallista koetta muokattiin kysymyksiä ja tehtäviä 

selkiyttämällä sekä kohdentamalla niitä aikaisempaa enemmän 

sairaanhoitajan ydinosaamiseen

Pilotti 1:n tulosten perusteella 



Pilotti 2  

• Tehdään sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen kokeen 
kysymyksiin ja tehtäviin tarvittavat muutokset pilotissa 2 saatujen 
tulosten perusteella. 

• Tuloksina odotetaan ainakin seuraavia asioita: 

Opiskelijoiden menestyminen kokeessa; kokeen tulosten jakautuminen; 
vaikeusasteen arviointi; opiskelija- ja ryhmäkohtaiset erot; osaamisen 
alueen painotukset; kokeen toimivuus; SH-koulutusta edeltävien opintojen 
merkitys

• Pilotti 2:n tuloksista kirjoitetaan kaksi artikkelia  



https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/
https://uasjournal.fi/1-2019/osaamisperustainen-arviointi/

Osaamisen arviointi ja ohjaus kannustaa 
opiskelijaa jatkuvaan

ammatilliseen kehittymiseen!

https://uasjournal.fi/1-2019/osaamisperustainen-arviointi/


Mitä hankkeen jälkeen

Marja Silén-Lipponen

Projektipäällikkö


