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1. OSAAMISTARVEKARTOITUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE 
 

Osaamistarvekartoituksilla selvitetään organisaatioiden tämän hetken ja tulevaisuuden osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Tavoitteena 

on tuottaa tietoa, jonka avulla koulutusta voidaan suunnitella entistä paremmin työelämän todellisiin tarpeisiin. Kartoitettavat organisaatiot 

voivat vaikuttaa osaltaan työelämälähtöiseen koulutussuunnitteluun.  

Tässä osaamistarvekartoituksessa kerättiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden edustajien arvioita 

ammattilaistensa nykyisistä ja tulevista työelämässä tarvittavista tiedoista, taidoista ja asenteista. Haastattelu suoritettiin C&Q järjestelmää 

käyttäen ja se sisälsi seuraavat kysymykset: 

1. Mitä osaamista organisaatiossanne ammattilaisilta edellytetään tällä hetkellä?  

2. Mitä osaamista organisaatiossanne tulevaisuudessa tarvitaan? 

3. Mitä osaamista henkilöstöllänne pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi? 

4. Oletteko palkkaamassa henkilöstöä?  

5. Osallistuisiko joku henkilöstöstänne tutkintoon johtavaan koulutukseen?  

6. Mitä alihankintapalvelua tai tilapäistyövoimaa on ollut vaikea hankkia?  

7. Oletteko halukas tarjoamaan työharjoittelupaikkaa opiskelijoille? 

8. Mitä tietoja, taitoja ja asenteita vastavalmistuneilta tavallisimmin puuttuu? 

Kartoituksen tulokset esitetään tässä raportissa kysymysten 1., 2. ja 3. osalta, muiden osioiden tuloksia voidaan hyödyntää eri yhteyksissä esim. 

koulutustahojen tarpeisiin. 

Osaamistarpeiden tallentamisessa on käytetty C&Q tietojärjestelmässä valmiina olevaa osaamisalueiden ja kvalifikaatioiden luokitusjärjestel-

mää. Osaamisalueiden pääkategoriat ovat: 

A Toimialariippumattomat yleistiedot ja –taidot B Tuotteiden tuotanto-osaaminen  C Palvelujen tuottaminen  

D Liiketoiminta-osaaminen  E Asiakassuhteiden hallinta  F Työyhteisö-osaaminen 

G Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet H Ammatilliset taustatekijät  I Tutkimus- ja kehitysosaaminen 
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C&Q kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän pääkategoriat ja alakategoriat ovat:  

A Toimialariippu-
mattomat yleistie-
dot ja -taidot  

B Tuotteiden tuo-
tanto-osaaminen  

C Palvelujen tuot-
taminen  

D Liiketoiminta-
osaaminen  

E Asiakassuhteiden 
hallinta  

F Työyhteisö-
osaaminen  

G Henkilökohtaiset 
ominaisuudet ja 
asenteet  

H Ammatilliset 
taustatekijät  

I Tutkimus- ja 
kehitysosaaminen  

AA Perustaidot  
AB Työn tekniik-
kaan liittyvä yleinen 
osaaminen  
AC Yleinen puhtau-
teen liittyvä osaa-
minen  
AD Yleinen tieto-
tekniikkaan liittyvä 
osaaminen  
AE Laatuosaaminen  
AF Ympäristöosaa-
minen  
AG Projektiosaami-
nen  
AH Yleisiin toimisto-
tehtäviin liittyvä 
osaaminen  
AI Työturvallisuus-
osaaminen  
AJ Kielitaito  
AK Ammattietiikan 
hallinta  
AL Esteettinen 
osaaminen  
AM Yhteiskunnalli-
nen yleistietous  
AN Julkisessa ympä-
ristössä työskente-
lemiseen liittyvä 
osaaminen  

BA Luonnonvara-
alat  
BB Elintarvike-
teollisuus  
BC Metalliteollisuus  
BD Prosessi- ja 
kemianteollisuus  
BE Puutuoteteolli-
suus  
BF Muovi- ja kumi-
tuoteteollisuus  
BG Tekstiili-, vaate-
tus-ja nahkatuot-
teiden valmistus  
BH Rakentaminen 
ja LVI-ala  
BI Graafiset alat  
BJ Energian tuotan-
to  
BK Muiden tavaroi-
den valmistus  
BL Pintakäsittely  
BM Sähkötekniikka  
BN Hyvinvointi- 
teknologia  
BO Paperi- ja kar-
tonki-tuotteiden 
valmistus  

CA Liike-elämän 
palvelut  
CB Tietotekniikan 
ala  
CC Kuljetus- ja 
logistiikkapalvelut  
CD Korjaus- ja 
huoltopalvelut  
CE Matkailu-, ravit-
semis-ja kotitalous-
alat  
CF Terveysala  
CG Sosiaaliala  
CH Kulttuurialat  
CI Viestintä- ja 
informaatiopalvelut  
CJ Henkilökohtaiset 
palvelut  
CK Suojelualan 
palvelut  
CL Laboratoriopal-
velut  
CM Kaupan ala  
CN Kunnossapito-
palvelut  
CO Julkinen hallinto  
CP Koulutus- ja 
kasvatus  
CQ Järjestötoiminta  
CR Hyvinvointi- ja 
elämyspalvelut  
CS Audiovisuaaliset 
alat  
CT Oikeuslaitokseen 
liittyvä osaaminen  
CU Psykologian ala 

DA Liiketoiminnan 
johtamistaidot  
DB Tuotannon 
johtaminen  
DC Henkilöstö-
hallintoon liittyvä 
osaaminen  
DD Kansainväliseen 
toiminta-
ympäristöön liittyvä 
osaaminen  
DE Yritystoiminnan 
talousosaaminen  
DF Yrityksen myyn-
titoiminta  
DG Hankinta-
osaaminen  
DH Logistiikka-
osaaminen  
DI Verkosto- ja 
toimintaympäristö-
osaaminen  
DJ Yrityksen IT-
tekniikan hallinta  

EA Yleinen asiakas-
yhteistyö  
EB Markkinointi ja 
mainonta  
EC Kansainvälisten 
kulttuurien tunte-
mus  
ED Myyntitaidot  
EF Asiakassuhtei-
den hallintaa tuke-
vien tietojärjestel-
mien hallinta  

FA Henkilöstön 
johtamistaidot  
FB Työyhteisön 
yhteistyötaidot  
FD Yhteistyö orga-
nisaation eri yksi-
köiden kanssa  
FE Organisaation 
tuntemus  
FF Työnohjaukseen 
liittyvä osaaminen  
FH Alaistaidot  
FI Hiljaisen tiedon 
siirto  

GA Motivaatio  
GB Kehittymis- ja 
oppimistaidot  
GC Sopeutumiskyky 
ja joustavuus  
GD Persoonalliset 
ominaisuudet  
GE Monitaitoisuus  
GF Ihmisen fyysiset 
ominaisuudet  
GG Henkiset val-
miudet  
GH Työtoiminnan  
tehokkuus  

HA Ammattitaidon 
taso  
HB Työkokemus  
HC Asevelvollisuus  
HD Vaadittava 
koulutustaso  
HE Ammatilliset 
tutkinnot  
HF Henkilön muut 
taustatekijät  
HG Muut koulutuk-
set  
HH Opinnäytetyön 
tekeminen  
HI Etätyövalmiudet  
HJ Korkea-asteen 
tutkinnot  
HK AMK-tason 
tutkinnot  
HL Osatutkinto  
HM Ylempi AMK  

IA Tuotekehitys- ja 
suunnitteluosaami-
nen  
IB Innovatiivisuus ja 
luovuus, ideointi  
IC Tekninen suun-
nittelu  
ID Työorganisaa-
tioiden kehittämi-
nen  
IF Työyhteisön 
kehittäminen  
IG Henkilöstön 
kehittäminen  
IH Laadun kehittä-
minen  
II Tutkimusosaami-
nen  
IJ T&K-toimintaan 
liittyvä taloushallin-
to-osaaminen  
IK Alue- ja toimiala-
tason kehittäminen  
IL Innovaatiotoi-
minnan ja tutki-
muksen johtaminen  
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2. OSAAMISTARVEKARTOITUKSEN TOTEUTUS 
 

Perusterveydenhuollon yksiköiden (PTH-yksikkö) yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa ennakointitietoa henkilöstötarpeesta ja henkilös-

tön osaamistarpeista. Tämän työn etenemiseksi Lapin ja Länsi-Pohjan PTH-yksiköt käynnistivät yhteistyön koulutusorganisaatioiden kanssa. 

Ammattikorkeakouluilla käynnistyi samaan aikaan ”Sairaanhoitajaksi kampus-alueen ulkopuolella” -hanke, jossa kartoitettiin koulutussuunnit-

telua varten sairaanhoitajien tulevia osaamistarpeita.  

Tiedon keruun välineeksi hankkeessa oli sovittu C&Q -osaamistarvekysely. Yhteistyön tuloksena maakunnassa toteutettiin Lapin oppisopimus-

toimiston resursoimana haastattelut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Haastattelut toteutuivat kesäkuun ja syyskuun välisenä ai-

kana vuonna 2013 enimmäkseen esimiestason ryhmähaastatteluina, joiden kesto oli noin 1,5 h/ryhmä. Haastattelija siirsi tiedot C&Q -

järjestelmään, jonka jälkeen PTH-yksiköt ja koulutusorganisaatiot (LAO, Lappia ja Lapin Amk) sopivat tiedon analysoinnista. Länsi-Pohjassa yh-

teistyöpalaverit käytiin PTH-yksikön, Amk:n ja Lappian kesken.  Haastatellut henkilöt on esitetty liitteessä 2. 

Haastattelut painottuivat terveydenhuoltoon, sosiaalitoimen osuus jäi tässä vaiheessa ohueksi, mikä on syytä korjata seuraavissa kartoituksis-

sa. Myös erikoissairaanhoito jätettiin nyt tehdyn osaamistarvekartoituksen ulkopuolelle, mutta jatkossa myös erikoissairaanhoitoon on mah-

dollista toteuttaa samanlainen kartoitus. 

 

3. OSAAMISTARVEKARTOITUKSEN TULOKSIA 
 

Kartoituksen tulokset on esitetty yhteenvetona taulukkomuotoisesti. Osaamistarve on tulkittu merkitykselliseksi silloin, kun sitä on painotettu 

eri organisaatioissa ja/tai määrällisesti koko henkilöstössä tai erityisesti jonkin ammatin kohdalla. Tuloksia ei siten ole tarkoituksenmukaista 

esittää prosenttiosuuksina tai asettamalla eri osaamisalueita ns. tärkeysjärjestykseen akselilla tärkeä – ei tärkeä. Tässä raportissa esiin nostetut 

osaamistarpeet ovat merkityksellisiä joko yksittäisen pienen organisaation, ammattiryhmän tai laajemmin alueellisen osaamisen näkökulmasta. 

Kuntakohtaiset osaamistarpeet on esitetty sellaisina kun ne on haastatteluissa ilmoitettu.  
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Lukemisen helpottamiseksi tulokset on jaoteltu taulukoihin C&Q -järjestelmän sisältämien osaamisalueiden mukaisesti (toimialariippumatto-

mat, palvelujen tuottamiseen liittyvät jne.). Kaksi taulukoista: tällä hetkellä edellytettävä osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet, ovat yh-

teenvetoja kaikkien organisaatioiden kaikista ammattiryhmistä ja ilmentävät tästä syystä ehkä lähinnä alan osaamistarpeiden laajempia paino-

pistealueita. Taulukoiden lukuohjeena, koskien lähinnä ammattialakohtaisia osaamistarpeita, on lisäksi syytä korostaa, että kyselyyn vastanneet 

henkilöt ovat joutuneet tekemään priorisointia arvioidessaan eri ammateissa tarvittavaa osaamista, minkä vuoksi eri ammattien osaamisedelly-

tykset voivat näyttää typistetyiltä tai suppeilta. Vaikka jokin osaaminen olisikin esim. terveydenhuollon useita tai kaikkia ammattiryhmiä koske-

vaa perusosaamista, kartoitus ei välttämättä kerro sitä tai ainakaan pelkästään sitä, vaan sen, miten eri osaamistarpeet näyttäisivät painottu-

van eri ammattiryhmillä.  

 

1. Tällä hetkellä edellytettävä osaaminen - painopistealueet 

 

A  Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot 

 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 

 Tietotekninen yleinen osaaminen 

 Aseptisen työskentelyn hallinta, aseptiikan hallinta 

 Ergonomisen työskentelytavan hallinta 

 Ensiaputaidot 

C  Palvelujen tuottaminen 

 Peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot 

 Terveysalan säädösten, lakien, määräysten ja ohjeiden tuntemus 

 Tietous sairauksista ja taudeista, tautien ja sairauksien tuntemus, tautiopillinen osaaminen 

 Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön liittyvä osaaminen 

 Terveyden, sairauden ja hoitotarpeen arviointitaidot, oireiden huomioiminen 

 Kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym. 

 Ravitsemustietous, ravitsemuksen perusteiden tuntemus, ravitsemussuosituksien hallinta 

 Asiakkaan/potilaan päivittäisten perushoitotoimenpiteiden hallinta 

 Apuvälinepalvelujen tuntemus 

 Potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamisiin liittyvä osaaminen 
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 Sairaanhoidon taidot, kliiniset hoitotaidot 

 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiataidot 

 Omaisten, läheisten, perheen huomiointi ja yhteistyötaidot heidän kanssaan 

 Haavanhoidon perustaidot 

 Potilasturvallisuuden hallinta 

 Sosiaalisten tukien, sosiaalietuuksien tuntemus 

 Terveyskasvatuksen ohjauksen ja neuvonnan hallinta, terveysvalistus 

 Saattohoitotaidot 

 Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin liittyvät perustiedot 

 Mielenterveystyön tietous 

 Ryhmäohjaustaidot, ryhmän hallintataidot 

 Puhdastilasiivous, korkeaa hygieniaa vaativien tilojen siivouksen hallinta 

 Siivous- ja puhdistusalaan välineiden, laitteiden ja koneiden tuntemus, käytön hallinta 

D  Liiketoiminta-osaaminen 

 Verkosto- ja sidosryhmäosaaminen 

 Tilausten teko, tilaustaidot (materiaalit, tavarat, tarvikkeet, raaka-aineet ym.) 

E  Asiakassuhteiden hallinta 

 Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 

 Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, tarpeiden ja odotusten tunnistus 

F  Työyhteisö-osaaminen 

 Neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot 

 Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötaidot 

 Tiimityöskentelytaidot 

 Työyhteisöosaaminen 

 Moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö organisaation eri ammattilaisten kanssa 

G  Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet 

 Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 

 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

 Päätöksentekokyky 

 Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen 

 Laaja-alainen, kokonaisnäkemys tehtävistä töistä 
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 Käden taidot, manuaaliset taidot 

 Tiedon hankintaan, tiedonhakuun liittyvä osaaminen, tiedon etsiminen eri lähteistä 

 Työperäisen stressin ja paineen sietokyky, työssäjaksaminen 

 Vastuuntuntoinen, vastuunotto, tunnollinen 

 Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 

H  Ammatilliset taustatekijät 

 Oman ammattialan laaja-alainen substanssiosaaminen 

 

2. Välitön lisäosaamistarve alueellisesti 

 

A  Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot 

 Tietotekninen yleinen osaaminen 

 Ensiaputaidot 

 Ergonomisen työskentelytavan hallinta 

C  Palvelujen tuottaminen 

 Peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot 

 Hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta 

 Kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym. 

 Potilasturvallisuuden hallinta 

 Tietous sairauksista ja taudeista, tautien ja sairauksien tuntemus, tautiopillinen osaaminen 

 Asiakkaan itsehoidon opetus ja ohjaus, osallistaminen ja vastuuttaminen 

 Terveyden, sairauden ja hoitotarpeen arviointitaidot, oireiden huomioiminen 

 Potilastietojärjestelmien käyttötaidot 

 Tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista 

 Varhaisen puuttumisen taito (lapset, nuoret ja perheet) 

 Mielenterveystyön tietous 

 Päihdetyön tietous 

E Asiakassuhteiden hallinta 
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 Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 

 Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen 

G Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet 

 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

 

 

3. Välitön lisäosaamistarve kunnittain 

 

Kemi 

Kemin kaupungin kartoituksessa oli mukana päihde- ja mielenterveystyö, vastaanotto ja vuodeosasto, terveydenhoitopalvelut ja kuntoutus, 

vanhus- ja vammaispalvelut. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvittavan seuraavilla osa-alueilla: 

- tietotekninen yleinen osaaminen (päihde- ja mielenterveystyö) 

- psykiatriseen hoitoon liittyvä kriisi- ja traumatyön osaaminen (päihde- ja mielenterveystyö) 

- toiminta- ja/tai työkyvyn arviointi- ja testausmenetelmien hallinta (päihde- ja mielenterveystyö) 

- päihdetyön tietous (päihde- ja mielenterveystyö) 

- kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen (päihde- ja mielenterveystyö) 

- potilastietojärjestelmien käyttötaidot (vastaanotto ja vuodeosasto) 

- tietous fyysisistä ja psyykkisistä riippuvuuksista, addiktioista (vastaanotto ja vuodeosasto) 

- asiakaspalvelutaidot, palvelualttius (vastaanotto ja vuodeosasto) 

- varhaisen puuttumisen taito (terveydenhoitopalvelut ja kuntoutus) 

- mielenterveysasiakkaan kohtaamistaidot (terveydenhoitopalvelut ja kuntoutus) 

- tietotekninen yleinen osaaminen (vanhus- ja vammaispalvelut) 

- potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamisiin liittyvä osaaminen (vanhus- ja vammaispalvelut) 
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Keminmaa 

Keminmaan kunnan kartoituksessa oli mukana hoiva- ja asumispalvelut, avosairaanhoito ja vuodeosasto, terveyspalvelut ja suunterveyden-

huolto. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvittavan seuraavilla osa-alueilla: 

- ensiaputaidot (hoiva- ja asumispalvelut) 

- ergonomisen työskentelytavan hallinta (hoiva- ja asumispalvelut) 

- peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot (hoiva- ja asumispalvelut, terveyspalvelut) 

- kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym. (hoiva- ja asumispalvelut) 

- apuvälinepalvelujen tuntemus (hoiva- ja asumispalvelut) 

- laaja-alainen näkemys vanhan ihmisen elämästä, sen erityispiirteistä ja hyvästä vanhuudesta (hoiva- ja asumispalvelut) 

- tiimityöskentelytaidot (hoiva- ja asumispalvelut) 

- erikoistuminen, spesialisoituminen omassa työssä (hoiva- ja asumispalvelut) 

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta (avosairaanhoito ja vuodeosasto, terveyspalvelut) 

- neurologiseen kuntoutukseen liittyvä osaaminen (avosairaanhoito ja vuodeosasto) 

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen (avosairaanhoito ja vuodeosasto, terveys-

palvelut) 

- pelkäävän potilaan kohtaaminen ja rauhoittelutaito (suunterveydenhuolto) 

- perustietous lääkkeistä, yleisimpien lääkkeiden tuntemus (suunterveydenhuolto) 

- röntgenhoitajan osaaminen, diagnostisen ja terapeuttisen radiografian hallinta (suunterveydenhuolto) 

- ortodonttisen hoidon hallinta (suunterveydenhuolto) 

- suunhoidon erityisosaaminen (suunterveydenhuolto) 

- erityisryhmien hammashuollon osaaminen (kehitysvammaiset, vanhukset) (suunterveydenhuolto) 

- välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittaminen 
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Simo 

Simon kunnan kartoituksessa oli mukana terveysasema, kuntoutus, kotihoito ja vuodeosasto. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvittavan seu-

raavilla osa-alueilla: 

- tietotekninen yleinen osaaminen (terveysasema) 

- ensiaputaidot (terveysasema) 

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta (kuntoutus, kotihoito, vuodeosasto ja terveysasema) 

- potilasturvallisuuden hallinta (terveysasema) 

- Effica-tietojärjestelmän käytön hallinta (terveysasema) 

 

Tervola 

Tervolan kunnan kartoituksessa oli mukana avoterveydenhuolto, suunterveydenhuolto ja vuodeosasto. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvit-

tavan seuraavilla osa-alueilla: 

- terveysalan säädösten, lakien, määräysten ja ohjeiden tuntemus (avoterveydenhuolto) 

- sydänsairauksen tuntemus (avoterveydenhuolto) 

- peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot (avoterveydenhuolto, vuodeosasto) 

- kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym. (avoterveydenhuolto) 

- terveyden, sairauden ja hoitotarpeen arviointitaidot, oireiden huomioiminen (avoterveydenhuolto) 

- tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista (avoterveydenhuolto) 

- työikäisten työkykyisyyttä edistävän kuntoutuksen osaaminen (avoterveydenhuolto) 

- varhaisen puuttumisen taito (lapset, nuoret ja perheet) (avoterveydenhuolto) 

- vanhuksen toimintakyvyn arviointitaidot (avoterveydenhuolto) 

- verkosto- ja sidosryhmäosaaminen (avoterveydenhuolto) 

- neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot (avoterveydenhuolto) 

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen (avoterveydenhuolto) 
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- aseptisen työskentelyn hallinta, aseptiikan hallinta (vuodeosasto) 

- paloturvallisuusosaaminen (vuodeosasto) 

- ensiaputaidot (vuodeosasto) 

- ergonomisen työskentelytavan hallinta (vuodeosasto) 

- tietous sairauksista ja taudeista, tautien ja sairauksien tuntemus, tautiopillinen osaaminen (vuodeosasto) 

- omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen (vuodeosasto) 

 

Tornio 

Tornion kaupungin kartoituksessa oli mukana vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta ja terveyskeskuksen lääkärin 

vastaanotto. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvittavan seuraavilla osa-alueilla (Tornion kartoituksessa eri organisaatioiden vastaukset oli osin 

yhdistetty, joten tietoa vanhus- ja hoitopalvelujen, kuntoutuksen, hammashoidon ja terveyskeskuksen lääkärin vastaanoton yksilöidyistä osaa-

mistarpeista ei ole kaikin osin mahdollista eritellä vastauksista): 

- välinehuollon prosessien hallinta, hoitovälineiden huollon hallinta sairaalassa tai vastaavassa (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto) 

- diabeteksen tuntemus, tietous (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto) 

- terveyden, sairauden ja hoitotarpeen arviointitaidot, oireiden huomioiminen (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto) 

- potilastietojärjestelmien käyttötaidot (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto) 

- akuuttihoitoon (ensihoitoon, tehohoitoon) liittyvä tietous (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto) 

- tähystysosaaminen, endoskopia-osaaminen (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto)  

- haavanhoidon perustaidot (terveyskeskus, lääkärin vastaanotto)  

- peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, it-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot (vanhus ja hoitopalvelut) 

- terveysalan säädösten, lakien, määräysten ja ohjeiden tuntemus (vanhus- ja hoitopalvelut) 

- sosiaalisten tukien, sosiaalietuuksien tuntemus (vanhus- ja hoitopalvelut) 

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, 

hammashoito, terveysneuvonta) 

- organisointi- ja järjestelytaidot, suunnitelmallinen toimintatapa (vanhus- ja hoitopalvelut) 
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- priorisointikyky, asian kiireellisyyden ja tärkeyden arviointitaito (vanhus- ja hoitopalvelut) 

- kielitaito, työn kannalta riittävä osaaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- kuolevan potilaan hoitotaidot (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- asiakkaan itsehoidon opetus ja ohjaus, osallistaminen ja vastuuttaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveys-

neuvonta) 

- hampaiden ja suun hoitoon liittyvä osaaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- gerontologinen hoitotyön osaaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- mielenterveystyön tietous (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- ryhmäohjaustaidot, ryhmän hallintataidot (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- puhelimitse hoidettuun asiakaspalveluun liittyvä osaaminen (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, terveysneuvonta) 

- moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö organisaation eri ammattilaisten kanssa (vanhus- ja hoitopalvelut, kuntoutus, hammashoito, ter-

veysneuvonta) 

 

Ylitornio 

Ylitornion kunnan kartoituksessa oli mukana suunterveydenhuolto, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut. Välitöntä lisäosaamista koettiin tarvitta-

van seuraavilla osa-alueilla:  

- tietotekninen yleinen osaaminen (suun terveydenhuolto, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut) 

- tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmien omaksuminen (suun terveydenhuolto) 

- laatuvastuu, työn laadunhallinta, laatuajattelu, laatutietoisuus (terveyspalvelut) 

- ergonomisen työskentelytavan hallinta (vanhuspalvelut) 

- potilasturvallisuuden hallinta (terveyspalvelut) 
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4. Välitön lisäosaamistarve ammattiryhmittäin 

 

SAIRAANHOITAJA 

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta  

- peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot 

- gerontologinen hoitotyön osaaminen 

- mielenterveystyön tietous  

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

- potilastietojärjestelmien käyttötaidot 

- asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 

- tietous sairauksista ja taudeista, tautien ja sairauksien tuntemus, tautiopillinen osaaminen 

- potilasturvallisuuden hallinta  

- terveyden, sairauden ja hoitotarpeen arviointitaidot, oireiden huomioiminen 

- ensiaputaidot  

- kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen  

- laatuvastuu, työn laadunhallinta, laatuajattelu, -tietoisuus 

- kansanterveysriskien tuntemus, kansansairauksien, kansantautien tuntemus 

- asiakkaan itsehoidon opetus ja ohjaus, osallistaminen ja vastuuttaminen 

 

LÄHIHOITAJA 

- mielenterveystyön tietous  

- hampaiden ja suun hoitoon liittyvä osaaminen  

- gerontologinen hoitotyön osaaminen  

- ergonomisen työskentelytavan hallinta  

- kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym.  
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- peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot  

- ensiaputaidot 

- apuvälinepalvelujen tuntemus  

- päihdetyön tietous  

- tietotekninen yleinen osaaminen 

- tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista  

- apuvälinetekniikkaan liittyvä osaaminen  

- asiakaspalvelutaidot, palvelualttius  

- tilannehallintataidot, kokonaisvaltainen hahmottaminen, asiakokonaisuuksien hallinta  

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta 

 

KODINHOITAJA 

- tietotekninen yleinen osaaminen  

- ergonomisen työskentelytavan hallinta  

- kuntouttava työote, motivointi, kannustus ym. 

- ensiaputaidot 

- potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamisiin liittyvä osaaminen 

- tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista  

- apuvälinepalvelujen tuntemus 

- apuvälinetekniikkaan liittyvä osaaminen 

- mielenterveystyön tietous  

- päihdetyön tietous  

- asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 

- tilannehallintataidot, kokonaisvaltainen hahmottaminen, asiakokonaisuuksien hallinta 
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TERVEYDENHOITAJA 

- varhaisen puuttumisen taito (lapset, nuoret ja perheet)  

- mielenterveystyön tietous  

- ryhmäohjaustaidot, ryhmän hallintataidot 

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta  

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

- sydänsairauksien tuntemus  

- tietous dementoivista sairauksista, muistisairauksista  

- työikäisten työkykyisyyttä edistävän kuntoutuksen osaaminen  

- vanhuksen toimintakyvyn arviointitaidot  

- neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot  

- effica-tietojärjestelmän käytön hallinta  

- asiakkaan itsehoidon opetus ja ohjaus, osallistaminen ja vastuuttaminen 

FYSIOTERAPEUTTI 

- hoitotyön systemaattisen, rakenteisen kirjaamisen hallinta  

- potilastietojärjestelmien käyttötaidot 

- neurologiseen kuntoutukseen liittyvä osaaminen 

- mielenterveysasiakkaan kohtaamistaidot  

- verkosto- ja sidosryhmäosaaminen  

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

 

LAITOSHUOLTAJA 

- moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö organisaation eri ammattilaisten kanssa  

- ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 
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LAITOSAPULAINEN 

- aseptisen työskentelyn hallinta, aseptiikan hallinta  

- ergonomisen työskentelytavan hallinta  

- välinehuollon prosessien hallinta, hoitovälineiden huollon hallinta sairaalassa tai vastaavassa  

- omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen 

 

LÄÄKÄRI 

- potilastietojärjestelmien käyttötaidot 

 

HAMMASLÄÄKÄRI 

- pelkäävän potilaan kohtaaminen ja rauhoittelutaito  

- perustietous lääkkeistä, yleisimpien lääkkeiden tuntemus  

- diagnostisen ja terapeuttisen radiografian hallinta  

- erityisryhmien hammashuollon osaaminen (kehitysvammaiset, vanhukset) 

 

HAMMASHOITAJA 

- tietotekninen yleinen osaaminen  

- tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmien omaksuminen 

- kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 

- mielenterveystyön tietous  

- kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen 
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5. Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen - painopistealueet 
 

A  Toimialariippumattomat yleistiedot ja -taidot 

 Tietotekninen yleinen osaaminen 

 Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen, uusien ohjelmien omaksuminen 

 Ensiaputaidot 

 Kielitaito, työn kannalta riittävä osaaminen 

 Verkkoviestintätaidot ja viestintäteknologian hallinta 

 Tekninen perusosaaminen, käsitys teknisten koneiden ja laitteiden toiminnasta 

C  Palvelujen tuottaminen 

 Peruslääkityksen hallinta, lääkehoitotaidot 

 Monisairaan potilaan hoitotaidot 

 Päihdetyön tietous 

 Mielenterveystyön tietous 

 Terveysalan säädösten, lakien, määräysten ja ohjeiden tuntemus 

 Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön liittyvä osaaminen 

 Saattohoitotaidot 

 Ryhmäohjaustaidot, ryhmän hallintataidot 

 Psykogeriatrisen hoitotyön hallinta 

 Gerontologinen hoitotyön osaaminen 

D  Liiketoiminta-osaaminen 

 Verkosto- ja sidosryhmäosaaminen 

 Talousosaaminen, talouden hallinta 

E  Asiakassuhteiden hallinta 

 Kulttuurien tuntemus, monikulttuuriosaaminen 

F  Työyhteisö-osaaminen 

 Neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot 

G  Henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet 

 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen 

 Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen 
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 Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 

 Kehittymis- ja oppimistaidot 

I Tutkimus- ja kehitysosaaminen 

 Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky 
 

 

6. Yhteenveto ammattiryhmittäin 

 

 
TÄLLÄ HETKELLÄ EDELLYTETTÄVÄ OSAAMINEN   X 

VÄLITÖN LISÄOSAAMISTARVE   X 
TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET   X 

 

A  
Toimialariippumattomat  
yleistiedot ja -taidot 

sairaan- 
hoitaja 

191 

lähi- 
hoitaja 

512 

fysio- 
terapeutti 

11 

terveyden- 
hoitaja 

77 

laitos-
huoltaja 

17 
 

laitos-
apulainen 

16 

lääkäri 
17 

kodin-
hoitaja 

33 

hammas-
lääkäri 

11 

hammas- 
hoitaja 

25 

Tietotekninen yleinen osaaminen 
 

X X  X X X X   X  X X  X X  X  X 

Tietotekniikan kehityksessä mukana 
pysyminen 

X X  X    X X  X X  X 

Ensiaputaidot 
 

X  X  X X  X  X  X  X  X  X 

Ergonomisen työskentelytavan hallinta 
 

X X  X   X X  X  X  X  X  X 

Kielitaito, työn kannalta riittävä 
 

X X  X      X 

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommuni-
kointitaidot 

X X X X X X  X X X X X 

Aseptisen työskentelyn hallinta, asep-
tiikan hallinta 

X X   X X  X   X X 



19 
 

Työterveystietous 
 

   X       

Tekninen perusosaaminen, käsitys tekn. 
laitteiden ja koneiden toiminnasta 

X   X      X 

Eettinen osaaminen, ammattietiikan ja 
työn eettisten arvojen noudattaminen 

 X  X X     X 

Ammattikielen, ammatill. terminolo-
gian, käsitteiden ja sanaston hallinta x          

Paloturvallisuusosaaminen 
  x    x  x   

Verkkoviestintätaidot ja viestintätekno-
logian hallinta 

x x  x  x       

Tietoturvallisuusasioiden huomioimi-
nen, tietoturvallisuuden perusosaami-
nen 

        x  

Laatuvastuu, työn laadunhallinta, laa-
tuajattelu, -tietoisuus x          

C 
Palvelujen tuottaminen 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Neurologiseen kuntoutukseen liittyvä 
osaaminen   x  x        
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia-
taidot   x  x        
Terveysalan säädösten, lakien, määrä-
ysten ja ohjeiden tuntemus x  x  x x     x x 
Terveyspalvelujen palvelujärjestelmän 
ja terveydenhuollon perusteiden tun-
temus 

x       x x  

Hoitotyön systemaattisen, rakenteisen 
kirjaamisen hallinta x  x x x x  x       
Potilastietojärjestelmien 
käyttötaidot x  x    x  x    
Potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaa- x x x     x  x   
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misiin liittyvä osaaminen 

Työssä tarvittavien ohjelmistojen ja 
tietojärjestelmien hallinta (esim.Effica)   x x   x    
Uuden teknologian hyödyntäminen 
sosiaali- ja terveysalan työssä   x        
Potilasturvallisuuden hallinta 
 x     x   x  
Tietous sairauksista ja taudeista, tau-
tiopillinen osaaminen x  x x x     x  x 
Terveyskasvatuksen ohjauksen ja neu-
vonnan hallinta, terveysvalistus          x 
Anatomian ja fysiologian tuntemus 
   x        
Mielenterveysasiakkaan  
kohtaamistaidot   x  x        
Monisairaan potilaan hoitotaidot 
 x x       x  x  
Peruslääkityksen hallinta, lääkehoito-
taidot x  x  x x  x  x  x    x  x   
Ortopediseen kuntoutukseen liittyvä 
osaaminen   x        
Kliiniset tutkimus- ja päättelytaidot 
   x        
Terveyden, sairauden ja hoitotarpeen 
arviointitaidot, oireiden huomioiminen x  x x  x    x  x 
Akuuttihoidon (ensihoidon, tehohoi-
don) perustaidot x          
Saattohoitotaidot 
 x  x       x   
Asiakkaan toimintaympäristön huomi-
oiminen kuntoutusprosessissa  x x     x   
Kuntouttava työote, motivointi, kan-
nustus x x  x      x  x   
Apuvälinepalvelujen tuntemus  x  x x     x   
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Apuvälinetekniikkaan liittyvä osaami-
nen  x      x   
Psyykkisten, psykiatristen sairauksien 
tuntemus  x         
Mielenterveystyön tietous 
 x x  x  x  x  x  x    x  x  x  x 
Päihdetyön tietous 
 x x  x  x  x   x x  x   
Tietous dementoivista sairauksista, 
muistisairauksista  x  x  x    x  x   
Gerontologinen hoitotyön osaaminen 
 x  x x x x      x   
Gerontologinen tietoperusta, geronto-
loginen osaaminen        x   
Psykogeriatrisen hoitotyön hallinta 
  x      x   
Työikäisten työkykyisyyttä edistävän 
kuntoutuksen osaaminen    x       
Varhaisen 
puuttumisen taito  x  x       
Sosiaalisten tukien, sosiaalietuuksien 
tuntemus x       x   
Seulatutkimuksien tekeminen 
    x       
Ikääntyneiden, vanhusten fysioterapian 
hallinta   x  x        
Vanhuksen toimintakyvyn arviointitai-
dot    x       
Asiakkaan toimintakyvyn arviointitaidot 
        x   
Vanhusten kuntoutustaidot, iäkkään 
kuntoutumiseen liittyvä osaaminen   x        
Kipupotilaan fysioterapian hallinta   x  x        
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Pelkäävän potilaan kohtaaminen ja 
rauhoittelutaito         x  x  
Kansanterveysriskien tuntemus, kan-
sansair., kansantautien tuntemus x          
Perustietous lääkkeistä, yleisimpien 
lääkkeiden tuntemus        x x  x x 
Haavanhoidon perustaidot 
 x x  x    x  x   
Sterilointi ja desinfiointitekniikan hallin-
ta      x     
Diagnostisen ja terapeuttisen radiogra-
fian hallinta         x  
Sairaanhoidon taidot, kliiniset hoitotai-
dot x x  x       
Välinehuollon prosessien hallinta, hoi-
tovälineiden huollon hallinta      x     
Asiakkaan itsehoidon opetus ja ohjaus, 
osallistaminen ja vastuuttaminen x  x  x x       
Tietous hermoston sairauksista 
   x        
Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin liit-
tyvät perustiedot    x       
Asiakkaan tuen tarpeen erittelyyn liitty-
vä osaaminen    x       
Ennaltaehkäisevään terveyden-
hoitotyöhön liittyvä osaaminen x  x x     x x  x 
Rokotustaito  
    x       
Komplikaatioiden tunnistamiseen liitty-
vä osaaminen        x   
Arviointi hoitotyössä 
  x x     x   
Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin liit-    x       
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tyvät perustiedot 

Yksilövalmennustaidot 
   x        
Ohjaavan valmennuksen hallinta 
   x        
Kuntoutusalan laaja tietämys, näkemys 
ja hallinta   x        
Motivoivan valmennuksen hallinta 
 x          
Sydänsairauksien tuntemus 
    x  x       
Diabeteksen tuntemus, tietous 
    x       
Laboratorionäytteenottotaidot 
  x  x       
Asiakkaan/potilaan päivittäisten pe-
rushoitotoimenpiteiden hallinta  x      x   
Ravitsemustietous, ravitsemuksen pe-
rus-teiden tuntemus, suosituksien hal-
linta 

 x   x x  x   

Omaisten, läheisten, perheen huomi-
ointi ja yhteistyötaidot heidän kanssaan  x x x    x   
Kivunhoitotaidot 
        x   
Laaja-alainen näkemys vanhan ihmisen 
elämästä ja hyvästä vanhuudesta  x      x   
Hampaiden ja suun hoitoon liittyvä 
osaaminen  x x x         
Hampaiden ja suunhoidon perusteknii-
kat, -taidot         x x 
Hampaiden ja suunhoitoon liittyvien 
materiaalien tuntemus          x 
Hampaiden ja suunhoidon laitteiden ja  
koneiden käyttö ja huolto          x 
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Hammashuollon instrumenttien huolto- 
ja puhdistustaidot          x 
Hampaiden ja suunhoidon avustavien ja 
yleistehtävien hallinta          x 
Erityisryhmien hammashuollon osaa-
minen (kehitysvamm., vanhukset)         x  x  
Hammashuollon instrumenttien tunte-
mus 

         x 

Suun terveyden edistäminen 
         x  
Suunhoidon erityisosaaminen 
         x  
Suun ja hampaiden hoidon erikois-
osaaminen         x  
Parodontologisen ja kariologisen hoi-
don hallinta         x  x  
Ortodonttisen hoidon hallinta 
         x x 
Proteettisen hoidon hallinta 
         x  x  
Purentafysiologisen hoidon hallinta 
         x  
Suukirurginen hoito 
         x  
Siivousaineiden ja puhdistettavien ma-
teriaalien tuntemus     x x     
Siivous- ja puhdistusalan välineiden, 
laittei-den ja koneiden tuntemus, käy-
tön hallinta 

    x x     

Puhdastilasiivous, korkeaa hygieniaa 
vaativien tilojen siivouksen hallinta     x x     
Siivous- ja puhdistusmenetelmien pe-
rustaidot     x x     
Lääkärin työn toimintojen tunteminen,       x    
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kokonaisuuden hahmottaminen 

Röntgenlaitteiden tuntemus, mittaus ja 
laiteasetusten hallinta         x  
Asiakkaan ajanvarauksen hallinta 
          x 
Diagnosointiosaaminen, diagnoosien 
tekemisen hallinta         x  
Ryhmäohjaustaidot, ryhmän hallinta-
taidot x   x   x       
Psykosomatiikkaan liittyvä osaaminen 
   x        
Viriketoimintaan liittyvä osaaminen 
  x         
Haastavasti käyttätyvien omaisten koh-
taaminen        x   
D 
Liiketoimintaosaaminen 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Verkosto- ja sidosryhmäosaaminen 
 x  x      x x 
Talousosaaminen, talouden hallinta 
 x x  x x   x   
Johtajuus, johtajana toimimiseen liitty-
vä osaaminen x          
Oman toimialueen tilastointitöiden 
hallinta         x  
E  
Asiakassuhteiden hallinta 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Kulttuurien tuntemus, 
monikulttuuri- osaaminen x  x  x   x  x   x  x   

 
x 

Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakas-
lähtöisyyden ymmärtäminen, tarpeiden  x x x    x  x 
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ja odotusten tunnistus 

Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius x x  x    x  x   
Asiakkaan kunnioittaminen ja arvosta-
minen  x      x   
Lapsiasiakkaiden käsittelytaidot 
   x      x x 
Puhelimitse hoidettuun asiakaspalve-
luun liittyvä osaaminen  x          
Haastavan ongelman esittävän asiak-
kaan palvelemisen taito        x   
Aggressiivisten, haastavasti käyttäytyvi-
en asiakkaiden kohtaamistaidot         x  
F 
Työyhteisöosaaminen 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Moniammatillinen yhteistyö, yhteistyö 
organisaation eri ammattilaisten kanssa x  x x x  x      
Neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot 
 x x x x  x  x     x  
Työyhteisöosaaminen 
 x x x     x   
Ryhmätyöskentelytaidot, yhteistyötai-
dot x x x x x   x x  
Tiimityöskentelytaidot 
 x x x     x x x 
Työnopastustaidot, perehdytystaidot 
    x       
G 
Henkilökohtaiset ominaisuudet 
ja asenteet 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden- 
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Ammattitaidon ylläpitäminen, itsensä 
kehittämishalu, ajan tasalla pysyminen x  x  X x x  x x  x  x x  x  x x x x x x  x 
Päätöksentekokyky 
 x  x     x   



27 
 

Moniosaaja, monitaitoisuus, työn mo-
nialainen hallinta x  x  x x    x   
Muutosvalmius, muutoksen sietokyky 
 x          
Vastuuntuntoinen, vastuunotto, tun-
nollinen x  x x  x     
Organisointi- ja järjestelytaidot, suunni-
telmallinen toimintatapa   x        
Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työ-
hön, omatoimisuus, itseohjautuvuus  x  x    x   
Käden taidot, manuaaliset taidot  
 x  x x      x 
Työperäisen stressin ja paineen sieto-
kyky, työssäjaksaminen x  x x x    x x   
Laaja-alainen, 
kokonaisnäkemys tehtävistä töistä x  x      x  
Omasta työhyvinvoinnista ja työssäjak-
samisesta huolehtiminen x  x x  x x x  x  x  x  x   
Tiedon hankintaan, tiedonhakuun liitty-
vä osaaminen, tiedon etsiminen eri 
lähteistä 

x  x x    x   x  

Rohkeus, uskallus 
    x       
Kehittynyt tunneäly 
       x    
Motivaatio, motivoituneisuus,  
aktiivisuus, myönteinen asenne  
omaan työhön 

          

Tilannehallintataidot,  
kokonaisvaltainen hahmottaminen, 
asiakokonaisuuksien hallinta 

 x     x x   

Omien töiden organisointikyky, työjär-
jestyksen suunnitt.- ja priorisointitaidot          x 
Sopeutumiskyky ja joustavuus x          
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Kehittymis- ja oppimistaidot 
   x   x  x   
Ammattiylpeys, oman työn arvostus, 
hyvä asenne työtään kohtaan      x     
Priorisointikyky, asian kiireellisyyden ja 
tärkeyden arviointitaito        x   
H 
Ammatilliset taustatekijät 
 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Oman ammattialan laaja-alainen sub-
stanssiosaaminen x x x x x    x x 
I 
Tutkimus- ja kehitysosaaminen 

Sairaan-
hoitaja 

lähi- 
hoitaja 

fysio-
terapeutti 

terveyden-
hoitaja 

laitos-
huoltaja 

 

laitos-
apulainen 

 

lääkäri 
 

kodin-
hoitaja 

hammas-
lääkäri 

hammas-
hoitaja 

Oman organisaation kehittämiseen 
liittyvä osaaminen       x    
Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky 
 x x  x       
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4. JATKOTOIMENPITEITÄ 
 

Kartoituksen kysymyksiin vastaaminen on vaatinut yksiköiden esimiehiltä ja kartoituksen tekemiseen osallistuneelta henkilöstöltä paneutumista ja päänvai-

vaa. Ei ole välttämättä helppoa analysoida oman organisaation työtä, tehtäviä ja toimenkuvaa osaamistarpeen näkökulmasta. Erilaisia osaamisalueita on 

C&Q –luokituksessa satoja. Osa niistä on kaikkien alojen yhteisiä ja yleisiä työelämävalmiuksia, osa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asenteita ja osa hyvin-

kin spesifiä tietyn ammatin tai ammattialan substanssiosaamista. Mikä on juuri tässä yksikössä juuri tietyltä ammattiryhmältä edellytettävä osaaminen ja 

mitä se on tulevaisuudessa? Tieto on kuitenkin tärkeää, jotta koulutusta voidaan suunnitella entistä paremmin työelämän todellisiin tarpeisiin. Kiitokset 

tässä raportissa analysoidun aineiston tuottamisesta kuuluukin osaamistarvekyselyyn vastanneille organisaation edustajille. Kartoituksen onnistumiseksi ja 

sen varmistamiseksi, että kartoituksella saatava tieto on relevanttia, on tärkeää, että myös haastattelun suorittavalla taholla on riittävä ymmärrys alan sub-

stanssista sekä osaamisen kehittämisestä ja kehittämismenetelmistä. 

Käsillä oleva osaamistarvekartoitus on ensimmäinen alueen kunnissa sote- yksiköissä toteutettu. Se on vielä puutteellinen koskiessaan vain osaa alueen 

terveydenhuollon yksiköitä, lisäksi sosiaalitoimen yksiköitä on kartoituksessa mukana vain muutama.  Osaamistarvekartoitus tulisi suorittaa säännöllisesti, 

esimerkiksi kahden vuoden välein, jotta siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty alueellisen koulutuksen suunnitteluun ja tulevaisuuden osaamistarpeen 

ennakointiin. Osaamistarvekartoitus on myös syytä laajentaa koskemaan kaikkia sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköitä ja kaikkia am-

mattiryhmiä. Kun organisaatiossa totutaan pohtimaan osaamisen kysymyksiä, osaamistarvekartoitus parhaimmillaan mielletään osaksi oman organisaation, 

työn ja ammattialan kehittämistä. Sote-integraation, moniammatillisen ja –alaisen yhteistyön ja palveluprosessien sekä sosiaali- ja terveysalan yhteisen ke-

hittämisen näkökulmasta on tärkeää kartoittaa seuraavassa vaiheessa alueen sosiaalipalvelujen henkilöstön nykyisiä ja tulevaisuuden osaamistarpeita.   
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LIITTEET 
 

Liite 1 . Kirje yrityksiin 

Vahvistus 

Haastattelijan nimi       

Organisaation nimi       

Haastateltavan nimi       

Pohjatietoa tapaamistamme varten  pvm       klo       

Haastattelun kesto 1,5 h 

Puhelinkeskustelu       

 
 
C&Q-osaamiskartoitus 

 
      tekee C&Q-menetelmällä osaamiskartoituksia, jotka selvittävät mm. organisaationne osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. 
C&Q-järjestelmään kerätään yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajien arvioita ammattilaistensa nykyisistä ja tulevista työelämässä 
tarvittavista tiedoista, taidoista ja asenteista.  
 
Haastatteluissa kerättävät tiedot tallennetaan salauksilla varustettuun C&Q-tietokantaan. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.  
 
 
Haastattelu sisältää seuraavat kysymykset: 
 
1. Mitä osaamista organisaatiossanne ammattilaisilta edellytetään tällä hetkellä?  

 
2. Mitä osaamista organisaatiossanne tulevaisuudessa tarvitaan? 
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3. Mitä osaamista henkilöstöllänne pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi? 
 

4. Oletteko palkkaamassa henkilöstöä?  
 

5. Osallistuisiko joku henkilöstöstänne tutkintoon johtavaan koulutukseen?  
 

6. Mitä alihankintapalvelua tai tilapäistyövoimaa on ollut vaikea hankkia?  
 

7. Oletteko halukas tarjoamaan työharjoittelupaikkaa opiskelijoille? 
 

8. Mitä tietoja, taitoja ja asenteita vastavalmistuneilta tavallisimmin puuttuu?  
 

 
Ystävällisesti  
 

      

Nimi, puhelin  

 

 

 

Liite 2. Haastatellut henkilöt 

 

Kemin kaupunki 

Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen 

Terveydenhuollonpalvelujen  osastonhoitaja Pirjo Leinonen 

Lääkinnällinen kuntoutus:  osastonhoitaja Henna Lamminpää 

Sairaanhoitopalvelujen osastonhoitaja Hilkka Timonen 

Vuodeosaston osastonhoitaja Anne juustovaara 

Vanhuspalvelujohtaja Rauha Hannu 
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Kotihoidon palvelujohtajat Riitta Nahkiaisoja ja Virpi Pallas 

Päihdetyön johtaja Mari Sipola 

Osastonhoitaja, mielenterveysasema Airi Satta-Vaara 

 

Keminmaan kunta 

Avosairaanhoito ja vuodeosasto: Vs.johtava hoitaja, osastonhoitaja Pirkko Vaarala 

Lääkinnällinen kuntoutus: osastonhoitaja Raija Keloneva 

Röntgen: röntgenhoitaja Kirsti Ylioinas 

Vanhuspalvelut: vanhustyön johtaja Soili Rautio 

Vastaava sairaanhoitaja, Palvelukoti Kallinranta Sirkka-Liisa Smolander 

Kotihoito: vast. sairaanhoitaja Anita Hinkkainen 

Vast. avopalveluohjaaja Anne Soidinmäki 

Suun terveydenhoito: vastaava hammaslääkäri Aarne Röyttä 

Vastaava suuhygienisti Inkeri Kangas 

 

Simo / Oulunkaaren kuntayhtymä 

Terveysasema vastaanotto ja työterveyshuolto: palveluesimies Anna Miettunen 

Mielenterveyspalvelujen esimies Sirkku Fali 

Kuntoutus: palveluesimies Tiina  Vuononvirta,  

Vuodeosasto: osastonhoitaja Elissa Rimali 

Kotihoidon sairaanhoitaja Pirjo Marttala 

 

Tervolan kunta 

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Markku Alatalo 
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Vanhuspalvelut: vanhuspalvelujohtaja Kristiina Kehusmaa 

Suun terveydenhuolto: vastaava hammaslääkäri Anitta Tauriainen  

Vuodeosasto: osastonhoitaja Paula Skinnari 

 

Tornion kaupunki 

Johtava hoitaja Maarit Alalahti 

Avoterveydenhoidon osastonhoitaja Anna-Liisa Kaikkonen 

Ylilääkäri Helena Puontila 

Terveyspalvelupäällikkö  Sakari Malin 

Vastaanoton osastonhoitaja Timo Kilpijärvi 

Kotihoito: osastonhoitaja Teija Rousu 

Osastohoito: osastonhoitaja Kirsti Hemminki, apulaisosastonhoitaja Laila Smeds  

Suun terveydenhuolto: vastaava suuhygienisti Jaana Sieppi 

 

Ylitornion kunta 

Vanhustyön johtaja Maarit Lahtela 

Hoitotyön johtaja Maarit Lampinen 

Vast.työterveyshoitaja Päivi Rantakeisu 

Vastaava hammaslääkäri Jorma Kaksonen 

Kotihoidon ohjaaja Tarja Jalava 
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