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The purpose of the study was to describe the 
competence of social-, health care, and rehabili-
tation educators based on their evaluations. Dif-
ferences between educational organizations and 
work organizations in the competencies of edu-
cators were also investigated. The study was part 
of the ”Competence educators together!” TerO-
pe project which was funded by the Ministry of 
Education and Culture in Finland. The target 
group consisted of educators from 21 universi-
ties of applied sciences and seven vocational in-
stitutes (n=422). The data was collected with a 
HeSoEduCo instrument (1–4 Likert scale) in the 
autumn of 2018 by the team of TerOpe project. 
The instrument measured educators’ self-asses-
sed competence in eight areas of competence. 
The data were analyzed using statistical methods.

Educators evaluated their competence at a 
good level. The highest competence consisted 
of mentoring students into professional deve-
lopment competence and the lowest of compe-
tence of digital collaborative learning. The evi-
dence-based competence of health care educa-
tors was better than the competence of social 

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajien it-
searvioitua osaamista. Lisäksi selvitettiin koulu-
tusalojen ja koulutusorganisaatioiden välisiä ero-
ja opettajien itsearvioidussa osaamisessa. Tutki-
mus oli osa ”Osaavat opettajat yhdessä!” TerOpe 
– OKM -kärkihanketta. Kohderyhmä muodostui 
21 ammattikorkeakoulun ja seitsemän ammatilli-
sen oppilaitoksen opettajista (n=422). Tutkimus-
aineistona hyödynnettiin TerOpe-hankkeen 
HeSoEduCo-mittarilla (1–4 Likert-asteikko) hank-
kimaa aineistoa, joka mittasi opettajien itsearvi-
oitua osaamista kahdeksalla osaamisalueella. Ai-
neisto analysoitiin tilastollisin menetelmin Mann 
Whitneyn U- ja Kruskal Wallis-testeillä.

Opettajat arvioivat osaamisensa hyvälle tasol-
le. Vahvin osaaminen muodostui opiskelijan am-
matillisen kehittymisen ohjausosaamisesta ja 
heikoin osaaminen yhteisöllisestä digipedago-
giikasta. Terveysalan opettajien näyttöön perus-
tuvan toiminnan osaaminen oli sosiaalialan ja 
yhdistettyjen alojen opettajia parempi. Sosiaa-
lialan opettajien substanssi- ja opetussuunnitel-
maosaaminen sekä verkosto- ja yhteiskunnalli-
nen osaaminen olivat terveysalan opettajien 
osaamista vahvempia. Yhdistettyjen alojen opet-
tajien opiskelijalähtöinen pedagoginen sekä ver-
kosto- ja yhteiskunnallinen osaaminen oli ter-
veysalan opettajien osaamista parempi. Ammat-
tikorkeakoulujen opettajien osaaminen oli am-
matillisten oppilaitosten opettajien osaamista 
parempi opiskelijalähtöisen pedagogiikan, yh-
teisöllisen digipedagogiikan, kulttuurisen osaa-
misen, johtamis- ja hallinnollisen sekä näyttöön 
perustuvan toiminnan osalta.

Tuloksia voidaan hyödyntää ammattikorkea-
koulujen ja ammatillisten oppilaitosten johtami-
sessa sekä soteku-alan perus- ja täydennyskou-
lutuksessa.

Avainsanat: aikuiskoulutus, opettajat, osaami-
nen, sosiaaliala, terveysala
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Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Nopeat muutokset yhteiskunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa sekä 
koulutuksessa edellyttävät jatkuvaa opetuksen tutkimusta ja kehittämistä.

• Soteku-opettajilta edellytetään laaja-alaista ammatillista tietämystä ja erityisosaamista.

Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?

• Soteku-opettajat arvioivat osaamisensa hyväksi. Vahvin osaaminen muodostui opiskelijan 
ammatillisen kehittymisen ohjauksesta ja heikoin yhteisöllisestä digipedagogiikasta.

• Terveysalan opettajat arvioivat näyttöön perustuvan toiminnan osaamisensa sosiaali- ja 
yhdistettyjen alojen opettajia paremmaksi. Sosiaalialan opettajien itsearvioima osaaminen 
oli terveysalan opettajien osaamista joiltain osin vahvempi.

• Ammattikorkeakoulujen opettajat arvioivat osaamisensa ammatillisten oppilaitosten opettajien 
osaamista paremmaksi opiskelijalähtöisen pedagogiikan, yhteisöllisen digipedagogiikan, 
kulttuurisen osaamisen, johtamis- ja hallinnollisen sekä näyttöön perustuvan toiminnan osalta.

Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle?

• Tutkimustulokset tuovat ilmi soteku-opettajien arvioimat osaamisen kehittämisen tarpeet, 
joita voidaan hyödyntää perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä sekä johtamisessa. 

• Oikein kohdennetuilla perus- ja täydennyskoulutuksilla sekä opettajien osaamistarpeet 
huomioivalla johtamisella voidaan parantaa opettajien osaamista ja opetuksen laatua. 

Tutkimuksen lähtökohdat

Osaaminen on moniulotteinen käsite, 
jonka määritelmä vaihtelee kirjallisuudesta, 
tutkimuksesta ja kontekstista riippuen. So-
siaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien 
osaaminen perustuu tietoihin, taitoihin ja 

care and combined fields’ educators. Subject 
and curriculum competence, as well as collabo-
ration and societal competence of social care 
educators, were higher than those of health care 
educators. The student-centered pedagogy, col-
laboration, and societal competencies of the 
educators of the combined fields were better 
than those of the health care educators. Com-
petence of universities of applied sciences edu-
cators was higher than those of vocational col-
lege’ educators in terms of student-centered pe-
dagogy, digital collaborative learning, culture, 
leadership and management, and evidence-
based practice competence. The results can be 
used in the management of the university of 
applied sciences and vocational colleges, as well 
as in basic and continues education in the so-
cial-, health care, and rehabilitation fields.

Key words: adult education, competence, edu-
cators, health care, social care

asenteisiin (WHO 2016), jotka kuvaavat 
kykyä vastata muutoksiin, tuottaa kestävää, 
tehokasta ja arvokasta toimintaa sekä kykyä 
ratkaista ongelmia (Mulder 2014). Sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutusalasta käytetään tässä 
tutkimuksessa lyhennettä soteku. Soteku-
alan opettajan osaamisen osa-alueita on ku-
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vattu ja määritelty eri tutkimuksissa (Guy 
ym. 2011, WHO 2016, Mikkonen ym. 2018, 
Mikkonen ym. 2019b, Gibson ym. 2019). 
Mikkosen ym. (2019a) kehittämä soteku-
alan opettajien osaamista arvioivassa HeSo-
EduCo-mittarissa osaaminen muodostuu 
kahdeksasta osa-alueesta, joita ovat näyt-
töön perustuvan toiminnan, yhteisöllisen di-
gitaalisen oppimisen, opiskelijalähtöisen pe-
dagogiikan, verkostoitumis- ja yhteiskunnal-
lisen, johtamisen ja hallinnon, kulttuurisen, 
opiskelijan ammatillisen kehittymisen ohja-
us- sekä substanssi- ja opetussuunnitelma-
osaamisen osaaminen.

Näistä kahdeksasta osaamisen osa-alueis-
ta näyttöön perustuvan toiminnan osaami-
sella tarkoitetaan luotettavaan ja ajantasai-
seen tutkimustietoon perustuvaa toimintaa, 
jota hyödynnetään suunnitelmallisesti poti-
laan tai asiakkaan terveyden edistämisen, 
hoitotyön (Melnyk ym. 2014), sosiaalityön 
(Kivipelto ym. 2013), fysioterapian, kuntou-
tuksen (WCPT 2018) ja hoitotyön koulutuk-
sen suunnittelussa sekä päätöksenteossa 
(Melnyk ym. 2014). Osallistava digipedago-
ginen osaaminen puolestaan mahdollistaa 
verkkoympäristössä tapahtuvan interaktiivi-
sen toiminnan, jossa vanhaa tietoa muokkau-
tuu ja uutta tietoa rakentuu yhdessä oppimi-
sen seurauksena (Ruhalahti 2019). Opiskeli-
jan tiedonrakentamista ja syväoppimista 
tukee lisäksi opiskelijalähtöinen pedagogi-
nen toimintamalli, joka edistää vuorovaiku-
tusta ja vastuunottoa omasta oppimisesta ( Ja-
cobs ym. 2016, Singh ym. 2019) Verkostoitu-
mis- ja yhteiskunnallisuusosaamisen määri-
telmällä tarkoitetaan yleisesti oman yhteis-
kunnallisen roolin tuntemusta, yhteisöllisten 
ja sosiaalisten verkostojen luomista (Pelto-
nen 2015, Bacigalupo ym. 2016) sekä yrittä-
jyysosaamista (Salminen ym. 2012). Soteku-
alan opettajan osaamiseen lukeutuu myös 
johtamis- ja hallinnollinen osaaminen, eli 
kyky käsitellä oppilaitoksen tärkeitä organi-
satorisia kysymyksiä sekä ymmärtää organi-
saation rakenne, strategiat ja tavoitteet (Mik-
konen ym. 2019b). Osaamisalueista kulttuu-

risella osaamisella viitataan korkeaan kieli-
taidon osaamiseen, riittävään tietoon kulttuu-
risesta taustasta (Oikarainen ym. 2018, Mik-
konen ym. 2019b), kulttuuriseen pedagogiik-
kaan ja yhteistyöhön sekä kykyyn kulttuuri-
sesti sensitiiviseen vuorovaikutukseen (Mik-
konen ym. 2019b). Opettajan antama tuki ja 
sensitiivinen vuorovaikutus ovat tärkeitä 
myös opiskelijan ammatillisen kehittymisen 
ohjausosaamisessa, jossa keskeisessä ase-
massa ovat formatiivinen ja pitkittäinen arvi-
ointi sekä opettajan mukautuminen opiske-
lijoiden kehityksen tarpeisiin (Meeuwissen 
ym. 2019, Mikkonen ym. 2019b). Viimeisenä 
osaamisalueena on substanssi- ja opetus-
suunnitelmaosaaminen, joka kuvastaa moni-
ammatillista tietotasoa, kykyä yhdistää näyt-
töön perustuva tieto ja syvää kliinisen työn 
osaamista sekä kykyä suunnitella, implemen-
toida ja arvioida opetussuunnitelmia (Mik-
konen ym. 2018, Mikkonen ym. 2019b). Laa-
ja-alaisen osaamisen ja pätevyyden perusta-
na on ylempi korkeakoulututkinto, joka so-
teku-alan opettajilta edellytetään.

Soteku-alan opettajat ovat pääosin terve-
ystieteiden maisterin tai tohtorin tutkinnon 
suorittaneita ammattihenkilöitä (Valtioneu-
voston asetus yliopistojen tutkinnoista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen muuttamises-
ta 1039/2013). Soteku-alan opettajat voivat 
työskennellä toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, ter-
veystieteellistä koulutusta järjestävissä yliopis-
toissa, hoitotyön kliinisissä oppimisympäris-
töissä sekä terveydenhuollon henkilöstön täy-
dennyskoulutusta tarjoavissa koulutusorgani-
saatioissa (Koivula 2016). Soteku-alan opet-
tajalta vaaditaan erittäin laaja-alaista osaamis-
ta. Alati muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut, toimintatavat sekä digitalisaatio 
luovat uusia osaamistarpeita soteku-alan 
opettajille. Soteku-alan opettajien toimenku-
van laajuus ja muuttuvat olosuhteet asettavat 
haasteita opettajien osaamiselle ja osaamisen 
päivittämiselle. Soteku-alan koulutuksen laa-
dun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan 
jatkuvaa opettajien osaamisen tutkimusta.
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Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimusongelmat

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ku-
vata soteku-alan opettajien itsearvioitua 
osaamista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuot-
taa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää am-
matillisen opettajakoulutuksen kehittämi-
sessä ja uudistamisessa sekä opetushenki-
löstön täydennyskoulutusten laatimisessa. 

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Millaiseksi sosiaali- terveys- ja kuntoutus-
alan opettajat arvioivat osaamisensa?

2. Millaisia eroja on osaamisessa opetusalo-
jen välillä?

3. Millaisia eroja on ammatillisten oppilai-
tosten ja ammattikorkeakoulujen opetta-
jien osaamisen välillä?

Menetelmät

Aineiston keruu

Kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, jonka 
aineisto kerättiin osana TerOpe-kärkihank-
keen aineistoa. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittaman ”Osaavat opettajat yhdes-
sä!” TerOpe-kärkihankkeen tarkoituksena oli 
uudistaa terveystieteiden opettajankoulutus-
ta ja soteku-alan opettajien täydennyskoulu-
tusta valtakunnallisesti. Kysely lähetettiin säh-
köisesti soteku-alan opettajille (N=2330) 21 
ammattikorkeakouluun ja seitsemään amma-
tilliseen oppilaitokseen. Kyseessä oli ammat-
tikorkeakoulujen osalta kokonaistutkimus. 
Ammatilliset oppilaitokset valittiin tutkimuk-
seen satunnaisella otannalla. Vastausprosent-
ti tutkimuksessa oli 18% (n=422).

Kohderyhmä

Kohderyhmä muodostui ammattikorkea-
koulujen ja ammatillisten oppilaitosten so-
teku-alan opettajista. Sisäänottokriteereinä 
oli, että opettajan tulee työskennellä opet-
tajana joko toisen asteen soteku-alan perus-

tutkintokoulutuksessa tai soteku-alan kou-
lutuksessa ammattikorkeakoulussa. Tässä 
tutkimuksessa yhdistettyjen alojen opettajil-
la tarkoitetaan opettajia, jotka vastasivat 
opetuksessaan useammasta kuin yhdestä 
koulutusalasta. Yhdistettyjen alojen opetta-
jia olivat sosiaali- ja terveysalan, terveys- ja 
kuntoutusalan, sosiaali- ja kuntoutusalan 
sekä terveys- ja kuntoutusalan opettajat. 
Kuntoutusala käsittää tässä tutkimuksessa 
kuntoutusalan opettajien lisäksi liikunta-
alan opettajat. 

Mittari

Tutkimusaineisto kerättiin anonyymisti 
11 taustatietokysymystä sisältävällä soteku-
alan opettajien osaamisen mittaamiseen 
modifioidulla HeSoEduCo-mittarilla (The 
Health and Social Care Educator’s Compe-
tence instrument) (Mikkonen ym. 2019b). 
Mittari sisälsi 1–4 Likert-asteikollista (1=täy-
sin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osit-
tain samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä) 
väittämää. Soteku-alan opettajat arvioivat 
osaamistaan kahdeksalla osaamisalueella, 
joita olivat näyttöön perustuvan toiminnan 
osaaminen (8 väittämää), yhteisöllinen di-
gipedagoginen osaaminen (5 väittämää), 
opiskelijalähtöinen pedagoginen osaami-
nen (8 väittämää), verkosto- ja yhteiskun-
nallinen osaaminen (5 väittämää), johtamis- 
ja hallinnollinen osaaminen (6 väittämää), 
kulttuurinen osaaminen (4 väittämää), opis-
kelijan ammatillisen kehittymisen ohjaus-
osaaminen (4 väittämää) sekä substanssi- 
ja opetussuunnitelmaosaaminen (3 väittä-
mää) (Mikkonen ym. 2019a). Mittari kehi-
tettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
ja laadullisen tutkimuksen pohjalta, jonka 
jälkeen testattiin mittarin face- ja sisältöva-
liditeetti, rakennevaliditeetti sekä reliabili-
teetti (Mikkonen ym. 2019a). Mittarin väit-
tämien johdonmukaisuutta kuvaava Cron-
bachin alfa-kerroin oli hyvällä tasolla (0,70-
0,89) (Mikkonen ym. 2019a). Mittarin väit-
tämät on raportoitu Taulukossa 1.
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Taulukko 1. Soteku-alan opettajien osaamista mittaavan HeSoEduCo-mittarin väittämät (n=422)

Opettajien osaamisalueita esittävät väittämät Keskiarvo 
(keskihajonta)

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN OSAAMINEN
(α=0.84)

3,53 (0,43)

1. Osaan hakea itsenäisesti tutkimustietoa yleisimmistä tietokannoista (esim. Pubmed, Cinahl, Medline). 3,53 (0,72)
2. Osaan arvioida kriittisesti tutkimusten luotettavuutta. 3,57 (0,57)
3. Tunnistan näyttöön perustuvan toiminnan prosessin (näytön haku, käyttöönotto ja käytön varmistaminen). 3,46 (0,70)
4. Osaan selittää, mikä on näyttöön perustuvan toiminnan merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa. 3,70 (0,55)
5. Osaan ohjata opiskelijoita etsimään parhaan mahdollisen tiedon päätöksenteon perusteeksi (esim. 
hoitosuosituksia, tiivistettyä tietoa). 3,62 (0,55)

6. Hyödynnän tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa omassa opetuksessani (esim. hoitosuosituksia, katsauksia). 3,78 (0,45)
7. Osaan tuottaa tieteellistä tietoa. 3,36 (0,67)
8. Seuraan jatkuvasti tieteellisiä julkaisuja osaamiseni kehittämiseksi. 3,22 (0,74)
YHTEISÖLLINEN DIGIPEDAGOGINEN OSAAMINEN
(α=0.90) 3,10 (0,64)

9. Osaan käyttää verkko-opetuksessa erilaisia välineitä yhteisölliseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen. 2,98 (0,79)
10. Osaan suunnitella verkko-opetuksen opiskelijoiden yhteistä tiedonrakentelua tukevaksi. 3,05 (0,80)
11. Osaan tunnistaa opiskelijan ohjauksen tarpeen verkko-opetuksessa. 2,89 (0,80)
12. Tiedän, millainen on oma roolini opettajana verkko-opetuksessa. 3,22 (0,80)
13. Hallitsen opettajan työssä tarvittavat viestinnän keinot (esim. digitaalinen viestintä). 3,36 (0,63)
OPISKELIJALÄHTÖINEN PEDAGOGINEN OSAAMINEN
 (α=0.82)

3,66 (0,34)

14. Käytän opetuksessani/ohjauksessani opiskelijalähtöisiä menetelmiä. 3,55 (0,57)
15. Osaan motivoida opiskelijoita jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. 3,63 (0,52)
16. Osaan ohjata opiskelijoita heidän oppimisprosessinsa eri vaiheissa 3,67 (0,51)
17. Osaan huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet opetuksen/ohjauksen suunnittelussa. 3,50 (0,58)
18. Osaan antaa rakentavaa palautetta opiskelijoiden oppimisesta ja osaamisesta. 3,74 (0,46)
19. Tunnen yhteisöllisen oppimisen pedagogiset lähtökohdat. 3,37 (0,68)
20. Osaan toimia vuorovaikutteisesti opiskelijoiden kanssa opetus- ja ohjaustilanteissa. 3,89 (0,33)
21. Toimin opettajana eettisten periaatteiden mukaisesti. 3,91 (0,29)
VERKOSTO- JA YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN 
 (α=0.76)

3,22 (0,52)

22. Osaan ohjata moniammatillisia opiskelijaryhmiä ohjatussa harjoittelussa / työssä oppimisen jaksoilla. 3,03 (0,83)
23. Minulla on riittävästi osaamista opettaa moniammatillisia opiskelijaryhmiä. 3,23 (0,72)
24. Osaan toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana. 2,95 (0,82)
25. Osaan hyödyntää monipuolisesti työelämäyhteistyön mahdollisuuksia opetuksessa. 3,26 (0,68)
26. Osaan opettajana toimia työelämäyhteistyössä eri tahojen kanssa (esim. julkinen sektori, kolmas sektori, 
yritykset).

3,62 (0,58)

JOHTAMIS- JA HALLINNOLLINEN OSAAMINEN
 (α=0.77)

3,42 (0,45)

27. Osaan hallita työtäni (esim. aikataulu, prioriteetit, tehtävät). 3,39 (0,71)
28. Osaan opettajana johtaa asioita ja ihmisiä. 3,56 (0,56)
29. Tiedän työorganisaation minulle asettamat vastuut opettajana. 3,67 (0,57)
30. Hallitsen opettajan työssä tarvittavat talousasiat. 3,05 (0,82)
31. Sopeudun nopeisiin muutoksiin opettajan työssä. 3,43 (0,66)
32. Tunnen opettajan työtä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistukset. 3,39 (0,60)
KULTTUURINEN OSAAMINEN
 (α=0.77)

3,23 (0,57)

33. Osaan ohjata eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. 3,09 (0,72)
34. Osaan tunnistaa kulttuuriset erot opiskelijoiden oppimisessa. 3,02 (0,76)
35. Osaan kohdella tasa-arvoisesti eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. 3,66 (0,55)
36. Osaan tehdä kansainvälistä yhteistyötä. 3,15 (0,86)
OPISKELIJAN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN OHJAUSOSAAMINEN
(α=0.66)

3,72 (0,35)

37. Osaan tukea harjoittelun ohjaajia ohjaukseen liittyvissä haastavissa tilanteissa. 3,52 (0,65)
38. Osaan arvioida opiskelijan oppimista ja osaamista kriteeriperustaisesti. 3,69 (0,50)
39. Osaan tehdä yhteistyötä ohjatun harjoittelun / työssäoppimisjaksojen ohjaajien kanssa. 3,85 (0,41)
40. Osaan yhdistää teoreettista tietoa käytäntöön opetuksessa. 3,81 (0,40)
SUBSTANSSI- JA OPETUSSUUNNITELMAOSAAMINEN 
 (α=0.74)

3,62 (0,46)

41. Tunnen opettamani tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman. 3,75 (0,48)
42. Osaan kehittää opetussuunnitelmaa. 3,59 (0,62)
43. Osaan noudattaa osaamisen tunnistamisen periaatteita 3,51 (0,60)
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Aineiston analyysi

Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS 
24.0 Statistics-ohjelmalla. Otoskoon määrit-
telyn tukena hyödynnettiin Koivulan ym. 
(2011) tutkimuksen pohjalta toteutettua voi-
ma-analyysiä. Aineisto noudatti normaalia ja-
kaumaa, jonka vuoksi aineistosta tarkastel-
tiin keskiarvoja ja keskihajontoja. Aineiston 
kuvailussa käytettiin lisäksi frekvenssi- ja pro-
senttilukuja. Taustatietojen yhteyttä muuttu-
jiin tarkasteltiin Mann Whitneyn U-testillä tai 
Kruskal Wallis-testillä. Jos useamman ryhmän 
vertailussa ilmeni tilastollisesti merkitsevä 
ero, tarkasteltiin ryhmien välisiä eroja vielä 
bonferroni-korjauksen avulla. Tilastollisen 
merkitsevyyden rajana pidettiin p<0,05 
(Munro 2005). Tulokset on esitetty summa-

muuttujien sekä niiden sisältämien muuttu-
jien keskiarvojen, keskihajontojen sekä ja-
kauman muotoa kuvaavien vinous- ja hui-
pukkuus-lukujen avulla. Soteku-alan opetta-
jien osaamisen taso määriteltiin Likert-astei-
kon pisteytyksen perusteella: heikko osaa-
minen (<2,49), keskitason osaaminen (2,5–
3,49) ja vahva osaaminen (>3,5).

Tulokset

Taustatiedot

Tutkimukseen osallistui 422 soteku-alan 
opettajaa eri puolella Suomea sijaitsevista 
21 ammattikorkeakoulusta ja seitsemästä 
ammatillisesta oppilaitoksesta (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Osallistujien taustatiedot (n=422)

Taustatiedot n %

Ikä vuosina
Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu/Ei halunnut ilmoittaa
Kieli
Suomen kieli
Ruotsin kieli
Koulutus
Ammatillinen tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto (amk)
Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto (ylempi amk)
Maisterin tutkinto
Tohtorintutkinto
Opettajankoulutus (60op)
Ammatillinen opettajankoulutus
Terveystieteiden opettajankoulutus
Kasvatustieteiden opettajankoulutus
Tämänhetkinen tehtävänimike
Sivutoiminen tuntiopettaja
Päätoiminen tuntiopettaja
Lehtori
Yliopettaja
Koulutuspäällikkö
Projektipäällikkö
Tämän hetkinen opettajantyön koulutusala
Terveysala
Sosiaaliala
Kuntoutus- ja liikunta-ala
Yhdistetyt alat
Oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Ammatillinen oppilaitos

51 (8, 63)¹

378
42
2

385
37

1
4
30
300
87

152
223
45

15
75
280
42
9
1

260
88
32
42

332
90

89,5
10
0,5

91
9

0,2
0,9
7,1
71,1
20,6

36
53
11

3,6
17,8
66,4
10,0
2,1
0,2

62
21
8
10

79
21

¹Keskiarvo (keskihajonta) 
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Vastaajista suurin osa (90%) oli naisia. Osal-
listujien ikä oli normaalisti jakautunut. Kes-
ki-ikä oli 51 vuotta ja keskihajonta yhdek-
sän vuotta. Opettajista valtaosa oli suomen-
kielisiä (91%). Vastaajista 71%:lla (n=300) 
oli maisterintason tutkinto, 21%:lla tohtorin-
tutkinto (n=87). Osallistujilla oli joko terve-
ystieteiden opettajankoulutus (53%, n=223), 
ammatillinen opettajankoulutus (36%, 
n=152) tai kasvatustieteiden opettajankou-
lutus (11%, n=45). Yli puolet vastaajista oli 
lehtoreita. Osallistujat olivat sosiaalialan 
(21%, n=88), terveysalan (62%, n=260) ja 
yhdistettyjen alojen (10%, n=42) sekä kun-
toutus- ja liikunta-alan (8%, n=32) opetta-
jia. Ammattikorkeakouluopettajia vastan-
neista oli 79% ja loput ammatillisten oppi-
laitosten opettajia.

Soteku-alan opettajien arvio 
osaamisestaan

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna opettajat 
arvioivat osaamisensa hyväksi (ka 3,44). Sum-
mamuuttujien osalta opettajien itsearvioitu 
substanssi- ja opetussuunnitelmaosaaminen 
(ka 3,62), opiskelijalähtöinen pedagoginen 
osaaminen (ka 3,66), yhteisöllinen digipeda-
goginen osaaminen (ka 3,10), opiskelijan am-
matillisen kehittymisen ohjausosaaminen (ka 
3,72), kulttuurinen osaaminen (ka 3,23), joh-
tamis- ja hallinnollinen osaaminen (ka 3,42), 
verkostollinen ja yhteiskunnallinen osaami-
nen (ka 3,22) ja näyttöön perustuvan toimin-
nan osaaminen (ka 3,53) asettui hyvälle ta-
solle (Taulukko 1). Opettajat arvioivat osaa-
misensa vahvimmaksi opiskelijan ammatilli-
sen kehittymisen ohjausosaamisen (ka 3,72) 
ja heikoimmaksi yhteisöllisen digipedagogii-
kan (ka 3,10) osalta.

Koulutusalojen väliset erot opettajien 
osaamisessa

Sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja yhdistet-
tyjen koulutusalojen välillä opettajien itse-
arvioidussa osaamisessa havaittiin tilastolli-

sesti merkitsevä ero substanssi- ja opetus-
suunnitelman (p=0,030), opiskelijalähtöisen 
pedagogiikan (p=0,029), verkosto- ja yhteis-
kunnallisen (p=0,001) ja näyttöön perustu-
van toiminnan (p<0,001) osaamisalueiden 
osalta (Taulukko 3). Kun vertailtavia ryhmiä 
on neljä (sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja 
yhdistetyt koulutusalat), Bonferroni p-arvo 
on laskettu siten, että p<0,0125. Bonferro-
ni-korjauksen jälkeen terveys- ja sosiaalialan 
välisessä osaamisessa oli tilastollisesti mer-
kitsevä ero substanssi- ja opetussuunnitel-
maosaamisen (p=0,011), verkosto- ja yhteis-
kunnallisen osaamisen (p=0,001) sekä näyt-
töön perustuvan toiminnan osaamisen 
(p<0,001) kohdalla. Terveysalan opettajat ar-
vioivat näyttöön perustuvan toiminnan 
osaamisensa (ka 3,62) paremmaksi kuin so-
siaalialan opettajat (ka 3,29). Sosiaalialan 
opettajat arvioivat substanssi- ja opetus-
suunnitelmaosaamisensa (ka 3,70) sekä ver-
kosto- ja yhteiskunnallisen osaamisensa (ka 
3,35) paremmaksi kuin terveysalan opetta-
jat oman substanssi- ja opetussuunnitelma- 
(ka 3,57) sekä verkosto- ja yhteiskunnalli-
sen (ka 3,15) osaamisensa. Tilastollisesti 
merkitsevä ero havaittiin myös terveysalan 
ja yhdistettyjen alojen osaamisen välillä 
opiskeli jalähtöisessä pedagogisessa 
(p=0,007), verkosto- ja yhteiskunnallisessa 
(p=0,007) sekä näyttöön perustuvan toimin-
nan (p=0,009) osaamisalueiden osalta. Ter-
veysalan opettajat arvioivat näyttöön perus-
tuvan toiminnan osaamisensa (ka 3,62) pa-
remmaksi kuin yhdistettyjen alojen opetta-
jat (3,45). Yhdistettyjen alojen opettajat ar-
vioivat opiskelijalähtöisen pedagogisen (ka 
3,77) sekä verkosto- ja yhteiskunnallisen 
osaamisensa (ka 3,38) paremmaksi kuin ter-
veysalan opettajat oman opiskelijalähtöisen 
pedagogisen (ka 3,63) sekä verkosto- ja yh-
teiskunnallisen (ka 3,15) osaamisensa. Mui-
den opettajaryhmien (sosiaali- ja kuntoutus-
ala, sosiaaliala ja yhdistetyt alat, terveys- ja 
kuntoutusala, kuntoutusala ja yhdistetyt 
alat) osaamisen välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa.
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Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen 
oppilaitoksen väliset erot opettajien 
osaamisessa

Ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikor-
keakoulun opettajien osaamisen välillä löy-
dettiin tilastollisesti merkitsevä ero opiskeli-
jalähtöisen pedagogiikan (p=0,002), yhteisöl-
lisen digipedagogisen (p<0,001), kulttuuri-
sen (p=0,024), johtamisen ja hallinnollisen 
(p=0,002) sekä näyttöön perustuvan toimin-
nan (p<0,001) osaamisalueiden osalta (Tau-

lukko 4). Ammattikorkeakoulujen opettajat 
arvioivat näyttöön perustuvan toiminnan (ka 
3,60), yhteisöllisen digipedagogiikan (ka 
3,17), opiskelijalähtöisen pedagogiikan (ka 
3,68), johtamis- ja hallinnollisen (ka 3,45) ja 
kulttuurisen osaamisensa (ka 3,27) parem-
maksi kuin ammatillisten oppilaitosten opet-
tajat oman näyttöön perustuvan toiminnan 
(ka 3,28), yhteisöllisen digipedagogisen (ka 
2,84), opiskelijalähtöisen pedagogisen (ka 
3,59), johtamis- ja hallinnollisen (ka 3,27) 
sekä kulttuurisen (ka 3,09) osaamisensa.

Taulukko 3. Osaamisalueiden keskiarvot ja keskihajonnat koulutusaloittain sekä koulutusalojen väliset p-arvot.

Osaamisalueet Koulutusalat
Sosiaalialan 
opettajat
(n= 88)

Terveysalan 
opettajat
(n= 260)

Kuntoutusalan 
opettajat
(n= 32)

Yhdistettyjen 
alojen opettajat
(n=42) (p-arvo)

Ka (kh) Ka (kh) Ka (kh) Ka (kh)
Substanssi- ja 
opetussuunnitelmaosaaminen

3,70 (0,43) 3,57 (0,48) 3,65 (0,48) 3,72 (0,37) 0,030

Opiskelijalähtöinen pedagoginen 
osaaminen

3,70 (0,33) 3,63 (0,34) 3,63 (0,35) 3,77 (0,28) 0,029

Yhteisöllinen digipedagoginen 
osaaminen

3,17 (0,61) 3,08 (0,65) 3,14 (0,59) 3,06 (0,70) 0,779

Opiskelijan ammatillisen 
kehittymisen ohjausosaaminen

3,71 (0,38) 3,71 (0,35) 3,70 (0,35) 3,79 (0,32) 0,475

Kulttuurinen osaaminen 3,20 (0,57) 3,25 (0,57) 3,16 (0,55) 3,19 (0,54) 0,669

Johtamis- ja hallinnollinen 
osaaminen

3,47 (0,46) 3,39 (0,43) 3,46 (0,41) 3,40 (0,53) 0,341

Verkosto- ja yhteiskunnallinen 
osaaminen

3,35 (0,55) 3,15 (0,52) 3,26 (0,53) 3,38 (0,37) 0,001

Näyttöön perustuvan toiminnan 
osaaminen

3,29 (0,51) 3,62 (0,38) 3,55 (0,37) 3,45 (0,42) <0,001

Taulukko 4. Osaamisalueiden keskiarvot ja keskihajonnat koulutusorganisaation mukaan sekä ryhmien väliset p-arvot. 

Osaamisalueet
Ammattikorkea-
koulun opettajat
(n=332)

Ammatillisen 
oppilaitoksen
opettajat
(n=90) (p-arvo)

ka (kh) ka (kh)

Substanssi- ja opetussuunnitelmaosaaminen 3,62 (0,47) 3,60 (0,42) 0,335

Opiskelijalähtöinen pedagoginen osaaminen 3,68 (0,34) 3,59 (0,31) 0,002

Yhteisöllinen digipedagoginen osaaminen 3,17 (0,61) 2,84 (0,69) <0,001

Opiskelijan ammatillisen kehittymisen ohjausosaaminen 3,70 (0,36) 3,78 (0,30) 0,110

Kulttuurinen osaaminen 3,27 (0,54) 3,09 (0,62) 0,024

Johtamis- ja hallinnollinen osaaminen 3,45 (0,43) 3,27 (0,49) 0,002

Verkosto- ja yhteiskunnallinen osaaminen 3,23 (0,53) 3,18 (0,49) 0,299

Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 3,60 (0,40) 3,28 (0,46) <0,001
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Pohdinta 

Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan so-
teku-alan opettajien itsearvioitu osaaminen 
asettui valtaosin hyvälle tasolle. Opettajat 
arvioivat opiskelijan ammatillisen kehitty-
misen ohjaamisen vahvimmaksi ja yhteisöl-
lisen digipedagogisen heikoimmaksi osaa-
misalueekseen. Tutkimuksessa koulutusalal-
la ja koulutusorganisaatiolla oli vaikutusta 
opettajien osaamiseen. Tutkimustulokset 
ovat suuntaa antavia ja tulosten kliinistä 
merkitsevyyttä tulee arvioida varoen. Kou-
lutusalakohtaisessa tarkastelussa terveys-
alan opettajat arvioivat näyttöön perustuvan 
toiminnan osaamisensa paremmaksi kuin 
sosiaalialan ja yhdistettyjen alojen opettajat. 
Terveysalan opettajien näyttöön perustuvan 
toiminnan osaamista tukevat myös aikai-
semmat tutkimukset (Laapio ym. 2014, Hy-
värinen ym. 2017), mutta opettajat eivät aina 
hyödynnä riittävästi näyttöön perustuvaa tie-
toa pedagogisten ratkaisujensa perustana 
(Beccaria ym. 2018). Mikkosen ym. (2018) 
tutkimuksen mukaan matalamman koulu-
tustason suorittaneet soteku-alan opettajat 
eivät käytä opetuksessaan näyttöön perus-
tuvaa tietoa yhtä paljon kuin korkeamman 
yliopistollisen koulutuksen suorittaneet 
opettajat. Sosiaalialan opettajat arvioivat 
puolestaan substanssi- ja opetussuunnitel-
ma- sekä verkosto- ja yhteiskunnallisen 
osaamisen terveysalan opettajia paremmak-
si, mikä saattaa johtua heidän yhteiskunta-
tieteellisestä koulutuksestaan ja sen erilai-
suudesta verrattuna terveystieteelliseen kou-
lutukseen. Kettusen ym. (2013) mukaan ter-
veysalan opettajien substanssiosaaminen 
lääkehoidon osalta on näyttäytynyt opiske-
lijoiden arvioimana riittävänä, mutta opet-
tajien kliininen ja teoriaan pohjautuva osaa-
minen on koettu puutteelliseksi. 

Tutkimuksessa yhdistettyjen alojen opet-
tajien opiskelijalähtöinen pedagoginen sekä 
verkosto- ja yhteiskunnallinen osaaminen oli 
arvioitu terveysalan opettajia paremmaksi. 

Verkosto- ja yhteiskunnallisen osaamisen 
merkitys korostuu yhä enemmän työelä-
mäyhteistyön kasvun myötä. Jotta koulutuk-
sella pystytään vastaamaan muuttuvan työ-
elämän osaamistarpeisiin, opettajien ja ter-
veydenhuollon eri toimijoiden välinen yh-
teistyö tulee olla tiivistä (Ahonen ym. 2013). 
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ammat-
tikorkeakoulujen opettajien osaaminen oli 
ammatillisten oppilaitosten opettajia parem-
pi opiskelijalähtöisen pedagogiikan, yhtei-
söllisen digipedagogiikan, kulttuurisen osaa-
misen, johtamis- ja hallinnollisen osaamisen 
sekä näyttöön perustuvan toiminnan osalta. 
Ammatillisten oppilaitosten opettajien hei-
kommaksi koettuun osaamiseen saattaa vai-
kuttaa esimerkiksi toisen asteen ammatilli-
seen koulutukseen viime vuosina kohdistu-
neet säästötoimenpiteet (OKM 2014) sekä sa-
maan aikaan ammatillisen koulutuksen re-
formin (OKM 2015) luomat muutospaineet. 
Ammatillisen toisen asteen koulutuksen laa-
tuun on kuitenkin alettu kiinnittää huomio-
ta muun muassa rahoitusta lisäämällä (OKM 
2019). Lisäksi opettajan koulutuksellisella 
asemalla ja tieteellisellä julkaisuaktiivisuudel-
la on havaittu olevan yhteys opettajien osaa-
miseen. Mikkosen ym. (2018) ja Koivulan ym. 
(2011) tutkimuksessa havaittiin, että säännöl-
lisesti tieteellisiä julkaisuja kirjoittavat ja kor-
keamman koulutusasteen opettajat perusta-
vat muita opettajia enemmän opetuksensa 
näyttöön perustuvaan tietoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM 
2018) lausunnon mukaan opetushenkilös-
tön osaamista haastavat yhteiskunnan ja työ-
elämän monitahoiset muutokset. Osaami-
selle luovat odotteita esimerkiksi työ- ja teh-
täväsisältöjen vaihtuvuuden, toimenkuvien 
ja työnteon kulttuurin muuttuminen, inno-
vaatiotoiminnan kasvu, digitalisaatio, sosi-
aali-, terveydenhuollon ja kuntouksen pal-
velurakenteiden muutokset sekä osaamis-
vaatimusten lisääntyminen (Piirainen & Sjö-
gren 2016, Kangas 2017, OKM 2018, Kan-
gasniemi ym. 2018). Tämä tutkimus tarjoaa 
uutta tietoa soteku-alan opettajien osaamis-
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alueista ja osaamisen tasosta. Tietoa voidaan 
hyödyntää heikon osaamistason tunnistami-
sessa ja osaamistarvetta vastaavan täyden-
nyskoulutuksen järjestämisessä.

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Tämän tutkimuksen aineiston keruussa 
on hyödynnetty Mikkosen ym. (2019a) ke-
hittämää HeSoEduCo-mittaria, joka on suun-
niteltu mittaamaan soteku-alan opettajien it-
searvioitua osaamista. Mittarin face- ja sisäl-
tövaliditeetti, rakennevaliditeetti sekä reli-
abiliteetti on testattu (Mikkonen ym. 2019a). 
Mittarin summamuuttujien Cronbachin alfa 
oli 0,70–0,89. Mittarin alfa-kerroin on todet-
tu olevan hyvä, kun se ylittää arvon 0,70 
uudessa kehitetyssä mittarissa (Devon ym. 
2007, Panayides 2013). 

Kyselyn vastausprosentti oli 18, mikä hei-
kentää tulosten yleistettävyyttä. Tulosten 
yleistettävyyttä kuitenkin tukee se, että tut-
kimukseen osallistui maantieteellisesti laa-
jalta alueelta opettajia. Alhaista vastauspro-
senttia voi selittää soteku-alan opettajille 
kohdennettujen kyselytutkimusten runsaus 
(Hyvärinen ym. 2017), opettajantyön kiirei-
syys ja suuri työmäärä (Vilén & Salminen 
2016). Vastausprosentti on samaa luokkaa 
kuin aiemmin tehdyssä kotimaisessa terve-
ysalan opettajatutkimuksessa (Koivula ym. 
2011). Tulosten luotettavuutta arvioitaessa 
on huomioitava, että osaamisen arvio voi 
vaihdella riippuen siitä, kuka osaamista ar-
vioi. Opiskelijat voivat arvioida opettajien 
osaamista kriittisemmin kuin opettajat itse 
(Kettunen ym. 2013). Näkemykset riittäväs-
tä osaamisesta on voinut vaihdella myös 
opettajien välillä. Tutkimukseen osallistuji-
en määrä painottui terveysalan opettajiin ja 
toiseksi eniten sosiaalialan opettajiin. Kun-
toutus- ja yhdistettyjen alojen opettajien 
osallistujamäärä oli vähäisempi, mikä vai-
kuttaa heikentävästi tulosten yleistettävyy-
teen kuntoutus- ja yhdistettyjen alojen opet-
tajien osalta. Kysely oli osoitettu kaikille 
suomalaisille ammattikorkeakouluille ja sa-

tunnaisesti valituille ammatillisille oppilai-
toksille. Tämän tutkimuksen tulokset ovat 
suuntaa antavia ja ne ovat siirrettävissä so-
teku-alan opettajien itsearvioidun osaami-
sen sekä perus- ja täydennyskoulutuksen 
kehittämisen kontekstiin. 

Tutkimuksessa on pyritty uskottavuuteen 
ja luotettavuuteen noudattamalla hyviä tie-
teellisen käytännön toimintatapoja, kritee-
reitä ja lainsäädäntöä (TENK 2012). Aineis-
ton keruuseen saatiin lupa jokaiselta orga-
nisaatiolta (Mikkonen ym. 2019a). Eettisen 
toimikunnan lupaa ei tarvittu, koska tutki-
muksessa ei kerätty arkaluonteista tietoa. 
Tutkimukseen osallistuneita informoitiin 
kirjallisesti tutkimuksesta ja osallistumisen 
vapaaehtoisuudesta (Mikkonen ym. 2019a). 
Tutkimustyössä ja tulosten arvioinnissa sekä 
raportoinnissa on kiinnitetty huomiota re-
hellisyyteen, avoimuuteen, tarkkuuteen ja 
huolellisuuteen. Tutkimusaineisto on säily-
tetty tutkimuksen aikana henkilökohtaises-
sa salasanalla suojatussa Oulun yliopiston 
pilvipalvelussa. Tutkimuksen päätyttyä ai-
neisto arkistoidaan tietosuojalain (Tietosuo-
jalaki 1050/2018) edellyttämällä tavalla. 

Johtopäätökset

Soteku-alan opettajilta edellytetyn osaa-
misen laaja-alaisuudesta huolimatta opetta-
jat kokivat kokonaisuudessaan omaavansa 
hyvän osaamisen tason. Opiskelijan amma-
tillisen kehittymisen ohjausosaaminen oli 
opettajien vahvuus. Yhteisöllisen digipeda-
gogisen osaamisen kehittämiseksi voisi li-
sätä esimerkiksi yksilöllisesti kohdennettua 
täydennyskoulutusta. Olisi myös tärkeää en-
nakoida digipedagogiikan kehittymistä työ-
elämälähtöisestä näkökulmasta ja sisällyttää 
enemmän digipedagogiikkaa opettajien pe-
ruskoulutukseen. Koulutusalojen välisiin 
eroihin opettajien osaamisessa olisi hyvä 
kiinnittää huomiota opetuksen laadun yllä-
pitämiseksi. Näyttöön perustuvan toiminnan 
osaamisen vahvistamiseksi opettajia tulisi 
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kannustaa yhdistämään näyttöön perustuva 
tieto kliiniseen hoitotyöhön. Tutkimustulok-
sissa ilmenneitä ammattikorkeakoulujen ja 
ammatillisten oppilaitosten välillä olevia 
eroja opettajien itsearvioidussa osaamises-
sa olisi merkityksellistä kaventaa. Koulutus-
organisaatioiden riittävä rahoitus auttaa 
osaltaan ylläpitämään opetuksen laatua. 
Myös opettajien osaamistarpeet huomioival-
la johtamisella voidaan parantaa opettajien 
osaamista ja opetuksen tasoa. Tuloksia voi-
daan hyödyntää esimerkiksi ammattikorkea-
koulujen ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajien osaamisen johtamisessa, soteku-
alan perus- ja täydennyskoulutuksen kehit-

tämisessä. Täydennyskoulutusten vaikutta-
vuutta ja opitun käyttöönottoa olisi tärkeä 
jatkossa tutkia.
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