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Hankkeen tarkoituksena on

tuottaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittymisen 
arviointimalli ja -menetelmiä

tuottaa sairaanhoitajan ammatillisen ydinosaamisen
(180 op) valtakunnallinen koe

Hankkeen tavoitteena on varmentaa sairaanhoitajan 

tutkinnon ydinosaamisen tasalaatuisuus
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•Määritti kansallisesti sairaanhoitajan 180 op ydinosaamisen.

•Kirjallisuuskatsaus osaamisvaatimuksista ja asiantuntijoiden (N=244) 
tekemä arviointi osaamisvaatimusten tärkeydestä.

•Yhteistyö OKM kärkihankkeiden kanssa.

• Tuloksena 115 osaamisvaatimusta 13 osaamiskategoriassa:
1. 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.

 Julkaistiin 2/2019 ja päivitettiin 12/2019 Suomeksi

 Englannin- ja ruotsinkieliset versiot 1/2020

Työpaketti 1
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https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2020/01/15/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2020/01/15/competence-requirements-and-contents-180-ects-credits-for-general-nurse-education/
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/12/07/kompetenskraven-och-innehallet-i-utbildningen-for-sjukskotare-med-allman-kompetens-180-sp-har-publicerats/


Työpaketti 2
Kliinisen osaamisen ohjaus- ja arviointimalli

ja arviointimenetelmät

Kahdeksalle sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen osa-alueelle 
laadittu kokeet.

Kokeet arvioivat ydinosaamista ja ovat yhteinen menetelmä 
oppimisen ohjaukseen.

Arviointimenetelmät valittiin näyttöön perustuen.
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Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen 
arviointimalli

Sairaanhoitaja-
koulutuksen muut opinnot

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op)  valtakunnallinen koe 180

1 Kliinisen
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 
palveluympäristöissä
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Kliinisen ydinosaamisen osa-alue Arviointimenetelmä

1 Kliinisen hoitotyön perusosaaminen Tietotesti 9 tietoaluetta,100 kysymystä

2 Sisätautien hoitotyön osaaminen Tietotesti 9 tietoaluetta, 100 kysymystä

3 Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön 
osaaminen

Näyttökoe 11 näyttöä

4 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen Näyttökoe 5 Potilastapausta

5 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen Tietotesti 7 tietoaluetta, 100 kysymystä
OSVE (Objektiivinen strukturoitu videoarviointi)

4 Potilastapausta

6 Ikääntyneen hoitotyön osaaminen Tietotesti 10 tietoaluetta, 80 kysymystä

7 Hoitotyön osaaminen erilaisissa 
palveluympäristöissä

Näyttökoe

Chat ja puhelinneuvonta

8 Erityistukea tarvitsevan asiakkaan
hoitotyön osaaminen

Neljä tietotestiä 16-24 kysymystä/ tietoalue

Kliinisen ydinosaamisen arviointi
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Kliinisen ydinosaamisen osa-

alue

Arviointimenetelmä

5 Mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön osaaminen

Tietotesti 7 tietoaluetta, 100 kysymystä
OSVE 4 Potilastapausta

Tietotesti:
1 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen sekä lainsäädäntö 
(8)
2 Hoitosuhdetyöskentely ja muut mielenterveystyön menetelmät (6)
3 Kriisityö (10)
4 Mielenterveyshäiriöt (38)
(Itsemurhat, Depressio, Ahdistuneisuushäiriöt, Kaksisuuntainen 
mielialahäiriö, Persoonallisuushäiriöt, Psykoosi ja skitsofrenia)
5 Lääkehoito (8)
6 Päihdehäiriöt (20)
7 Käsitteet (10)

OSVE aiheet:
Psykoosi- ja päihdepotilaan kohtaaminen ja hoidollinen 
vuorovaikutus, Kriisihoitotyö - kaksi videota, Henkistä väkivaltaa 
kokeneen hoitotyö ja hoidollinen vuorovaikutus

Esimerkki: Kliinisen ydinosaamisen arviointi



Kliinisen ydinosaamisen arviointi

Kullekin kokeelle on laadittu tavoitteet, kokeiden materiaalilistat sekä 
ohjeistukset opiskelijoille ja opettajille.

Kokeiden arviointikriteerit ja lomakkeet osaamisen arviointiin.

Tietotestien läpäisyraja on 50% kokonaispisteistä. Tietotesteissä on 
pisteytyksen perusteella mahdollista saada numeerinen arviointi.

Hankkeen jälkeen työ jatkuu kokeiden päivittämisenä ammattikorkeakoulujen 
yhteistyönä:

• laadittujen kokeiden arviointi, uusien koekysymysten ja -tehtävien laatiminen ja ajan tasalla 
pitäminen

•mahdollisten uusien osaamistarpeiden ja -vaatimusten huomiointi3.9.2020 Webinaari



Työpaketti 3 ja 4

• Tuotettiin työpaketissa 2 kehitetyille arviointimenetelmille
tekniset ratkaisut sairaanhoitajan kliinisen osaamisen arviointiin.

• Alustana Moodle, jota kehitettiin yhteistyössä DigiCampus –
hankkeen kanssa.

• Pilotoitiin kliinisen osaamisen ohjaamisen ja arvioinnin
menetelmät kahdessa vaiheessa.

I pilotti kevät 2019: tekninen arviointi n. 90 opiskelijalla 
kahdessa amk:ssa.
II pilotti syksy-talvi 2019-2020: käytettävyyden, 
tarkoituksenmukaisuuden ja merkityksellisyyden arviointi 400 
opiskelijalla 11 amk:ssa, lisäksi opettajien ja työelämän 
edustajien näkemys.
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Pilotointien toteuttaminen

• Opiskelijoille kerrottiin pilotoinnin osallistumisen olevan osa op
intojakson hyväksyttyä suorittamista, kirjautumisohjeet DigiCam
puksen Moodleen

• Opintojakson opettaja tai ammattikorkeakoulun yleSHarviointi-
hankkeen edustaja pilotoinnin toteuttajana, perehdytys pilotoi
ntiin, apuna työpaketin 3 
laatimat ohjevideot DigiCampuksen Moodlessa työskentelystä

• Tietotestit ajastettiin DigiCampuksen Moodleen avoimeksi opiske
lijoille pilotoinnin ajaksi

• Toteutus koulun tai omilla tietokoneilla luokkatilassa valvotusti
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PILOTEISSA KERÄTTY 
AINEISTO

Tietotestit, 
simulaatio ja näyttökokeet

TIETOA:

 Opiskelijoiden kokeiden
tuloksista

 kokonaispistemäärät,

kysymysten vaikeusaste

 Opiskelijoiden palauteesta

 Strukturoitu kysely ml. SUS-
mittari

 Laadullinen palaute

 Opintojakson opettajien
palaute
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Kliinisen osaamisen
arviointimenetelmien kehittäminen II pilotin

jälkeen

Tietotesti

• ohjeita täsmennettiin

• varmistettiin kysymysten yksiselitteisyys ja kohdistuminen sairaanhoitajan ydinosaamiseen

• kysymysten järjestystä muokattiin

• kysymykset luokiteltiin Facility-indeksin tuottaman tiedon mukaisesti: tunnistettiin vaikeimmat ja 
helpoimmat kysymykset ja varmistettiin kokeen sopivuus, ei liian helppo tai vaikea

Näyttökokeet:

• ohjeita ja arviointikriteereitä täsmennettiin

• kolme uutta näyttökoetta (kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö)

Simulaatio:

• simulaatiosta arviointimenetelmänä luovuttiin ja muutettiin näyttökokeiksi
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Työpaketti 5: sairaanhoitajan ydinosaamisen 
(180 op) valtakunnallisen kokeen työstäminen 

2. pilotin jälkeen

Kysymykset olivat samat kaikille kokeeseen osallistujille, jotta voitiin korjata 
epäselvät (19)

• Muutama kysymys poistettiin 
• Epätarkat kysymykset ja vastausvaihtoehdot selkiytettiin
• Potilastapaukset muokattiin, etteivät seuraavat kysymykset anna vastausta edellisiin kysymyksiin
• Tarkistettiin, että kysymykset olivat ydinosaamista

• Kliinisen hoitotyön osaamisen painotus nousi 50 %:iin
• Osaan kliinisen osaamisen osa-alueeseen luotiin tarkentavat alakategoriat
• Kysymyspankkia täydennettiin, jotta koekysymykset arpoutuvat jokaiselle erikseen (3 

x määrä, kysymyspankissa n. 300 kysymystä)

Vuodesta 2021 alkaen kysymysten päivittäminen ja uusien 
kysymysten työstäminen jakautuu ammattikorkeakoulujen kesken.

• Tarkoituksena ei ole automaattisesti kasvattaa kysymyspankkia, vaan arvioida 
kysymysten laatua, ja poistaa epäselvät kysymykset sekä laatia tilalle uusia kysymyksiä
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Kysymysten painotus osaamisvaatimusten mukaisesti (1/3)

Osaamisvaatimusten osa-alueet Painotus 
kokeessa %

Kysymysten 
määrä / koe

Ammatillisuus ja eettisyys 2 2

Asiakaslähtöisyys 1 1

Kommunikointi ja moniammatillisuus 1 1

Terveyden edistäminen 2 2

Johtaminen ja työntekijyysosaaminen 1 1

Informaatioteknologia ja kirjaaminen 2 2

Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen 3 3

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja 
päätöksenteko

3 3

Yrittäjyys ja kehittäminen 1 1

Laadun varmistus 1 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 1 1

Potilas- ja asiakasturvallisuus 3 3
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Kokeen jatkotyöstäminen pilotti 2 jälkeen: 
Kysymysten painotus osaamisvaatimusten mukaisesti 
(2/3)

Osaamisvaatimusten osa-alueet Painotus 
kokeessa %

Kysymysten 
määrä / koe

Kliininen hoitotyö, joka jakautuu:
- Kliinisen hoitotyön perusosaaminen (6 kysymystä)
- Sisätautien hoitotyön osaaminen (7 kysymystä)
- Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen (7 kysymystä)
- Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen (5 kysymystä)
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen (6 kysymystä)
- Ikääntyneen hoitotyön osaaminen (5 kysymystä)
- Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä (4 kysymystä)
- Erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen (esim. vammaisten) (4 kysymystä)
- Lääkehoito (lääkehoidon kysymyksiä myös potilastapausten sisällä) (6 kysymystä)

50 50

Potilastapaukset (2 kpl; 1 potilastapaus sis. 15 kysymystä) 30 30

LISÄKSI:

Lääkelaskukoe omana kokeena.

- sisältää 5 laskua
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Sairaanhoitajan ydinosaamisen

valtakunnallisen (180 op) kokeen PILOTOINTI 2

• Toteutettiin kuudessa ammattikorkeakoulussa (JAMK, OAMK, 
LAB, Savonia sekä VAMK ja Diak osittain). Arcada, Novia, SAMK, 
Diak ja VAMK toteuttavat loput pilotoinnit syksyllä 2020.

• Pilotointiin osallistui amk-, erikois- ja yamk opiskelijoita (286)

• Aineisto kerättiin tausta- ja palautekyselyllä, aineistoina myös
opiskelijoiden kokeen tulokset.

• Palautekyselyn avoimet kysymykset analysoitiin sisällön
analyysillä ja määrälliset SPSS –ohjelmalla.
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•Käytetty aika (avg) 
14 min 15 sek

•Läpäisy 38.6 %
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•Käytetty aika (avg) 
•1 tunti 14 minuuttia

•Läpäisy 70,8 % %
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Yhteenveto

KOKEESTA

• Vaatimustaso on tässä vaiheessa hyvä

• Asetettu läpäisypisteraja riittävä

• Ei kuormita ajallisesti liikaa

KOULUTUKSESTA

• Koulutus tuottaa osaamista

• Taustakoulutuksella tai työkokemuksella ei vaikutusta

• Opiskelumenetelmillä ei eroa

• Opiskelijat tiedostavat oman osaamisensa tason
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Kliinisen ydinosaamisen arviointimene-
telmät digicampuksen Moodlessa.

Koulutuksia 15.9 klo 13-14.30, 16.10 klo 13-
14.30 ja 16.11 klo 14.30-16

1. Osaamisen arviointi OPS-tasolla
2. Osaamisen arvioinnin alueet

3. Arviointien toteuttaminen
4. Kirjautuminen DC Moodleen

5. Q&A
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Sairaanhoitajan
ydinosaamisen (180 op) 

valtakunnallinen koe
- ilmoittaudu ja osallistu 
syksyllä järjestettäviin 

koulutuksiin!



Kliinisen ydinosaamisen kokeet integroidaan opetus- ja 
toteutussuunnitelmiin: osa tutkinnossa tehtävää arviointia, korvaa aiemmin 

käytössä olleita tehtäviä ja kokeita.

Sairaanhoitajan ammatillisen ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen 
kokeen käyttöönotto 2021: sijoitetaan amkille sopivaan opintojaksoon.

- työryhmä koordinoi valtakunnallisia kokeita

- yhteisvastuullinen kokeiden tuottaminen ja ylläpito, yhteinen hyöty
- toistaiseksi DC Moodle

https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/
https://uasjournal.fi/1-2019/osaamisperustainen-arviointi/3.9.2020 Webinaari
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