
 

 

TULOKSET 
Työelämässä toimivat sairaanhoitajat arvioivat kokonaiskompetenssinsa hy-
väksi tai erittäin hyväksi. Vastavastavalmistuneet sairaanhoitajat arvoivat sen 
kohtalaiseksi tai hyväksi ja valmistumassa olevat sairaanhoitajaopiskelijat hy-
väksi. 

 
Sairaalassa työskentelevien kokeneiden ja vastavalmistuneiden sairaanhoi-
tajien korkeampaan itsearvioituun ammattipätevyyteen yhteydessä olevia 
taustatekijöitä ovat: 
 
A) Sosiodemografiset tekijät 

• Pidempi työkokemus 

• Korkeampi ikä 

• Korkeampi koulutus 

• Lisäkoulutus 

• Aiempi työkokemus terveydenhuoltoalalta tai aiempi ammattitutkinto 
ennen sairaanhoitajaopintoja 

 
B) Organisatoriset tekijät 

• Työn vakinaisuus 

• Työkierto 

• Työn itsenäisyys 
 
C) Käytännön työympäristöön liittyvät tekijät 

• Hoidon laatu 

• Oppimisympäristö 

• Eettinen ilmapiiri 

• Positiivinen näkemys työympäristöstä 
 
D) Hoitajaan liittyvät tekijät 

• Ammatillinen sitoutuneisuus 

• Valtaistuminen 

• Kriittinen ajattelu 

• Halu kehittyä ammatillisesti 
 

 

TAUSTA 
Valtioneuvoston raportin¹ mukaan ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden, 
kuten sairaanhoitajien, ammattiala-
kohtainen substanssiosaaminen muo-
dostaa myös tulevaisuden sote-osaa-
misen ytimen. Lisäksi ammattihenkilöt 
tarvitsevat uudenlaista geneeristä 
osaamista, kuten asiakasläh-
töisyysosaamista, työntekijäosaa-
mista, lainsäädännön ja etiikan tunte-
musta sekä tutkimus- ja kehittämis-
osaamista. Lisäksi ammattihenkilöt 
tarvitsevat osaamista robotisaatioon, 
vaikuttavuuteen ja kestävään kehityk-
seen liittyen, jotta jokaiselle on mah-
dollista jatkossakin tarjota laadukkaat 
palvelut. Hoitotyön laatua voidaan pa-
rantaa sairaanhoitajien koulutuksen ta-
soa arvioimalla². Sairaanhoitajien 
osaaminen on keskiössä myös hoi-
toalan koulutuksessa. Ammatillisen 
perusosaamisen arvioinnin kehittämi-
sen myötä tavoitteena on määrittää 
sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 
perusosaaminen, joka vastaa sote-uu-
distuksen tarpeisiin ja sairaanhoitajien 
kansainvälisiin ammattipätevyysvaati-
muksiin.³ NCS-ammattipätevyysmittari 
on kehitetty sairaanhoitajien osaami-
sen ja siinä tapahtuvien muutosten 
tunnistamiseen Turun yliopiston hoito-
tieteen laitoksella4. Mittari on käytössä 
kansallisesti ja kansainvälisesti.  
  

 

Minkälaiseksi sairaanhoitajat ja sairaanhoi-
tajaopiskelijat arvioivat ammattipätevyytensä 
ja mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoi-
tajien korkeampaan itsearvioituun ammatti-
pätevyyteen NCS (Nurse Competence 
Scale) -ammattipätevyysmittarilla mitattuna? 
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YHTEENVETO  
Suurin osa eri maissa työelämässä toi-
mivista sairaanhoitajista arvioi amma-
tillisen pätevyytensä hyväksi. Näyttää 
siltä, että sairaanhoitajien koulutus 
tuottaa yleisesti hyvää ammatillista 
osaamista, jota sekä hoitajat itse että 
heidän esimiehensä arvostavat. Tosin 
ammatillisen pätevyyden arvioinneissa 
on eroavuuksia eri maiden ja eri hoito-
ympäristöjen välillä.  Ammattipätevyy-
teen ovat yhteydessä tietyt sosiode-
mografiset, organisatoriset, käytännön 
työympäristöön ja hoitajaan liittyvä te-
kijät. Tämän katsauksen tutkimusten 
tulokset osoittavat, että hoitotyön joh-
tajilla ja terveydenhuollon päättäjillä on 
mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen 
pätevyyden tasoon ja tätä kautta poti-
laan hoidon laatuun. 

 



 

 

 

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA  
Järjestelmällisen katsauksen suositukset soveltuvat suomalaiseen so-
siaali- ja terveydenhuoltoon arvioitaessa sairaanhoitajaopiskelijoiden ja 
sairaanhoitajien ammatillista osaamista. 
NCS-mittari on kehitetty Suomessa ja sitä on käytetty sairaanhoitajien 
ammattipätevyyden itse- ja esimiesarviointiin monenlaisissa hoitotyön 
toimintaympäristöissä ja erilaisilla sairaanhoitaja-aineistoilla, myös 
opiskelijoilla jo 15 vuotta. Mittarin validiteettia, reliabiliteettia, käytettä-
vyyttä ja muutosherkkyyttä on tutkittu useasti ja NCS on todettu luotet-
tavaksi mittariksi. NCS-mittarin käytössä tulee huomioida mittarien käy-
tön etiikka, mikä tarkoittaa, ettei mittaria tai sen osia saa kopioida ja 
käyttää, eikä modifioida tai julkaista ilman tekijän lupaa5. 
 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Näyttövinkki perustuu vuonna 2016 julkaistuun järjestelmälliseen ja psyko-
metriseen katsaukseen, johon hyväksyttiin mukaan 30 määrällistä tutki-
musta. Tutkimuksista 20 oli toteutettu Euroopassa ja 10 Euroopan ulkopuo-
lella. Aineisto koostuu pääosin vuoden 2010 jälkeen julkaistuista, sairaa-
laympäristössä tehdyistä poikkileikkaustutkimuksista (n=27), joissa sairaan-
hoitajat ovat itse arvioineet osaamisensa tasoa NCS- mittarilla. Viidessä tut-
kimuksessa itsearvointiin oli yhdistetty esimiesarviointi ja yhdessä tutkimuk-
sessa opiskelijan itsearviointiin oli yhdistetty ohjaajan arvio. 
Ammattipätevyyttä mitataan 73:n kysymyksen avulla, jotka ryhmitellään teo-
reettisiin kategorioihin: auttaminen, opettaminen - ohjaaminen, tarkkailuteh-
tävä, tilanteiden hallinta, hoitotoimien hallinta, laadunvarmistus ja työrooli6,7. 
Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu alkuperäisessä julkai-
sussa.* 
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