
Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa 

kustannuksia 

Selvitys lähi- ja perushoitajien osaamisen hyödyntämisestä 

erikoissairaanhoidossa 

Elina Ottela 

asiantuntija 

SuPer 

 

 



Selvityksen tausta 

• Jäsenten yhteydenotot osaamisen käytön 

rajoituksista. 

• Selvityksellä haluttiin kartoittaa lähi- ja 

perushoitajien tutkintoon ja työkokemukseen 

perustuvaa osaamisen käyttöä / käytön 

rajoittamista erikoissairaanhoidon yksiköissä.  

• Millaista lisäkoulutuksen antamaa 

erikoisosaamista lähi- ja perushoitajilla on.  

4.5.2015 |       Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 2   



Kysely 

• Kysely toimitettiin maalis – huhtikuun 

vaihteessa 2015 sähköpostin välityksellä 

1704:lle erikoissairaanhoidossa 

työskentelevälle superilaiselle. 

• Vastauksia saatiin 572.  

• Vastausprosentti 33,4 on riittävä, jotta  tuloksia 

voidaan pitää edustavina ja suuntaa-antavina.  
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Suoritettu tutkinto 

apuhoitaja 36,0 % 

perushoitaja 12, 4% 

lähihoitaja, 

suuntautumisalana 

47,4 % 

sairaanhoitaja 0,2 % 

jokin muu, mikä 4,0 % 
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Työkokemus 
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Hoidon taso 
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57,3 % 

32,2 % 

6,8 % 

3,7 % 

yliopistoll inen sairaala keskussairaala aluesairaala terveyskeskusssairaala 



Työyksikkö 

Yksikkö, jossa työskentelen % N 

dialyysiosasto 0,17 % 1 

heräämö 0,00 % 0 

laboratorio 0,70 % 4 

leikkausosasto 1,92 % 11 

lääkärin vastaanotto 1,57 % 9 

poliklinikka (sis. sihteeri- ja toimistotyön) 12,06 % 69 

päivystys 5,42 % 31 

röntgen 1,57 % 9 

sairaankuljetus 0,35 % 2 

teho-osasto tai tehostetun valvonnan osasto 3,32 % 19 

vastaanotto (potilastietojen vastaanotto) 0,00 % 0 

vuodeosasto 65,90 % 377 

välinehuolto 0,70 % 4 

jokin muu, mikä (esim. hengityshalvausyksikkö, 

kotisairaala) 6,29 % 36 

Yhteensä 100,0 % 572 
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Tutkintoon perustuva osaamisen hyödyntäminen 
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Työkokemukseen perustuva osaamisen hyödyntäminen 
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En voi hyödyntää osaamistani, koska 
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Lääkehoitoon osallistuminen suoritetun luvan mukaisesti 
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Työyksikön lääkehoitosuunnitelma 
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Täydennyskoulutuksella hankittu erikoisosaaminen 
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Erikoisosaamisen huomioiminen 
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Johtopäätökset 

• Erikoissairaanhoidossa ei hyödynnetä lähi- ja 

perushoitajien osaamista. 

• Lähi- ja perushoitajat ovat kiinnostuneita 

kehittämään itseään ja kouluttautumaan lisää. 

 kyselyyn vastanneista 40 %:lla oli monenlaisesta 

erikoisosaamisesta 

• Kysely osoitti, osaamisen käyttöä rajoittavat 

eniten ( 73,3 %) hoitotyön johtajat, siis 

ylihoitaja tai hallintoylihoitaja.  
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Johtopäätökset 

• Terveydenhuollon eri ammattiryhmien välistä 

työnjakoa on kehitettävä 

erikoissairaanhoidossa niin, niin että kaikkien 

osaamista hyödynnetään ja arvostetaan.  

• Lähihoitajatutkinto ei ole vakiinnuttanut 

asemaansa erikoissairaanhoidossa 

 1990-luvulla alkanut määrätietoinen 

erikoissairaanhoidon henkilöstörakenteen 

yksipuolistaminen jatkuu edelleen. 

 Nykyinen hoitohenkilöstörakenne nostaa 

erikoissairaanhoidon kustannuksia turhaan. 
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  Kiitos 
Lisätietoja: 

 

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola 

SuPerin asiantuntija Elina Ottela 
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