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KOKEMUKSIA SIMULAATIO-
OPETUKSESTA JA SEN 
KEHITTÄMISESTÄ HOITOTYÖSSÄ

Mari Salminen-Tuomaala, TtT, vastuuyliopettaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Silja Saarikoski, YTM, informaatikko
SeAMK Kirjasto

1 JOHDANTOA

Simulaatio-opetus on lisääntynyt ja monimuotoistunut viime vuosina 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijoi-
den opetuksessa. Simulaatio-opetus aloitettiin Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen akuuttihoitotyön opinnoissa 
Paula Paussun ja Mari Salminen-Tuomaalan toimesta 15 vuotta sitten. 
Nykyisin simulaatio-opetusta toteutetaan kaikilla kliinisen hoitotyön 
opintojen alueilla. Myös sosiaalialan opinnoissa on alettu hyödyntää 
simulaatio-opetusta. Aikaisemmin simulaatio-opetusta toteutettiin 
pääsääntöisesti kontaktiopetuksena, mutta COVID-19-pandemian 
aiheut tama etäopetukseen siirtyminen johti digiloikkaan ja virtuaalis-
ten simulaatio-opetuskokonaisuuksien kehittämiseen. 

Syksyllä 2021 SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön opettajia sekä 
simulaatioasiantuntijoita kutsuttiin kirjoittamaan hyvistä simulaatio-
opetuskäytänteistä ja -kokeiluista sosiaali- ja terveysalalla. Heitä 
pyydettiin pohtimaan ja kuvailemaan, millaisia luovia ja innovatiivisia 
simulaatio-opetusmenetelmiä sekä ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalla 
on kehitetty tai sovellettu viime aikoina sekä miten niitä hyödynnetään 
tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Kirjoittajakutsun lähettämisen jälkeen 
SAMKissa on eletty murrosvaihetta organisaatiomuutoksesta johtuen. 
Tämän artikkeliteoksen julkaisuajankohtana sosiaali- ja terveys alan 
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yksikköä ei enää ole. Terveys- ja sosiaalialan opetus toteutetaan sosi-
aali- ja terveysalan koulutusalalla, joka on osa hyvinvoinnin ja kult-
tuurin osaamisalaa. 

Tämän teemajulkaisun tarkoituksena on tuoda SeAMKin sosiaali- ja 
terveysalan simulaatio-opetuksen asiantuntijuutta monipuolisesti esiin 
sekä mahdollistaa osaamisen kollegiaalinen jakaminen. Julkaisun 
artikkeleissa kuvataan myös sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia 
hoitotyön kursseilla toteutetuista simulaatioista, niiden sisällöistä ja 
niiden aikana hyödynnetyistä simulaatio-opetusmenetelmistä. Artik-
keleissa kuvataan opiskelijoiden kokemuksia sekä kontakti- että vir-
tuaalisimulaatioista. 

2 SIMULAATIO-OPETUS  
PEDAGOGISENA MENETELMÄNÄ

Simulaatio-opetus on käytännönläheinen opetustekniikka, jota voi-
daan soveltaa monilla eri aloilla (Lateef, 2010, s. 348). Sillä voidaan 
usein korvata aitoja työelämän oppimistilanteita ja tuottaa immersii-
visiä oppimiskokemuksia (Gaba, 2004). Lateefin (2010, s. 348) mukaan 
se mahdollistaa hoitotyön tiedollisten ja taidollisten valmiuksien 
kehittämisen riskeeraamatta potilasturvallisuutta (mt.). Simulaatio-
opetusmenetelmiä ja -strategioita voidaan soveltaa suunniteltaessa 
strukturoituja oppimiskokemuksia sekä luotaessa arviointityökaluja 
tiimityön kompetenssien mittaamiseen (mt.). 

Gough ym. (2012, s. 153) kuvaavat simulaatio-opetuksen olevan suo-
sittu pedagoginen menetelmä hoitotyön opetuksessa kansainvälisellä 
tasolla. Chabreran ym. (2021) mukaan olisi kuitenkin tärkeää tutkia 
simulaatio-opetuksen toteuttamista sekä kansallisella että kansain-
välisellä tasolla, koska simulaatio-opetusta on hyödynnetty eri maiden 
hoitotyön opetussuunnitelmissa hyvin eri tavoin. Cant ja Cooper (2010) 
toteavat simulaatio-opetuksen kehittävän sairaanhoitajaopiskelijoiden 
osaamista erityisesti silloin, kun simulaatio-opetuksessa hyödynnetään 
näyttöön perustuvia, parhaan käytännön ohjeita. MacKinnon (2011) on 
todennut simulaatio-opetuksen edistävän potilasturvallisuutta ja hoi-
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don laatua, koska se hyödyntää aidontuntuisia, todellisen elämän teh-
täviä turvallisessa oppimisympäristössä. Hänen mukaansa simulaatio-
opetuksen tarkoituksena on edistää sekä tietojen, taitojen, asenteiden 
että optimaalisen toiminnan kehittymistä (mt.).

Simulaatio-opetuksessa imitoidaan aitoa todellisuutta ja tarjotaan 
opiskelijoille taitopohjainen, kliininen oppimiskokemus turvallisessa 
ympäristössä (Fowler-Durham & Alden, 2007). Cioffin (2001) mukaan 
simulaatio-opetus mahdollistaa hyvin luokkahuoneessa konkreettisesti 
harjoiteltujen tilanteiden kautta opitun asian siirtämisen kliiniseen hoi-
totyöhön. Myös Bowling (2015) on korostanut kliinisen hoitotyön taitojen 
kehittämistä simulaatio-opetuksen keinoin. Hänen mukaansa sairaan-
hoitajaopiskelijat eivät muista aina simulaatioissa identifioida potilaita 
ja heille saattaa sattua virheitä lääkehoidossa (mt.). Simulaatio-opetus 
sallii virheistäkin oppimisen turvallisessa ympäristössä (mt.). Fuscon 
ym. (2021) mukaan simulaatioiden avulla voidaan edistää ja arvioida 
hoitotyön opiskelijoiden turvallista lääkehoidon toteuttamisen osaa-
mista ja kompetenssia. 

Erilaisia simulaatio-opetusmenetelmiä ja -strategioita voidaan sovel-
taa suunniteltaessa strukturoituja oppimiskokemuksia sekä luotaessa 
arviointityökaluja tiimityön kompetenssien mittaamiseen (Fusco ym., 
2021). Simmons ym. (2003), Eva (2005), Banning (2005) sekä Trede 
ja Higgs (2008) kuvaavat, että simulaatio-opetuksen keinoin voidaan 
kehittää kriittistä päättelykykyä opiskelijoiden soveltaessa tietojaan ja 
taitojaan analysoidessaan näyttöön perustuvaa tietoa ja tehdessään sen 
pohjalta kliinisiä päätöksiä (Lasater, 2007; Decker ym., 2008). Lateef 
(2010, s. 348) on nostanut esiin myös simulaatioiden aidontuntuisten 
skenaarioiden ja oikeiden välineiden avulla tapahtuvan konkreettisen 
oppimisen useiden toistojen kautta. Toistojen merkitystä ovat korosta-
neet myös Issenberg ym. (2005), Hogg ym. (2006) ja Kardong-Edgren 
ym. (2008). Grant ym. (2016) toteavat simulaatio-opetuksen hyödylli-
syyden pohjautuvan kokemuksellisen oppimisen mahdollisuuksiin.

Simulaatio-opetuksessa voidaan hyödyntää myös simulaattoreita ja 
kehittynyttä tietokoneohjelmistoa ja erilaisia sovelluksia oppimisen 
edistämiseksi ja kompetenssien kehittämiseksi (Issenberg ym., 2005; 
Hogg ym., 2006; Kardong-Edgren ym., 2008; Rabøl ym., 2010). Lisäksi 
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simulaatioissa voidaan hyödyntää VR-laseja sekä virtuaalista ja lisättyä 
(augmentoitua) todellisuutta (Bailenson, 2018; Pottle, 2019; Radianti 
ym., 2020). Makowski ym. (2017, s. 196) kuvaavat virtuaalisen todelli-
suuden hyödyntämisen lisäävän kokemuksellisen oppimisen mahdol-
lisuuksia. Kidd ym. (2012) toteavat virtuaalisten simulaatioiden olevan 
hyödyllisiä korkeariskisten tilanteiden toistamisen mahdollistamisessa. 

Haerling (2018) on tutkinut kontaktisimulaatio-opetuksen ja virtuaali-
sen simulaatio-opetuksen eroja opiskelijoiden oppimiseen. Virtuaalinen 
simulaatio-opetus ei ole tuottanut parempia oppimistuloksia, mutta se 
on ollut huomattavasti halvempi toteutusvaihtoehto. Reime ym. (2016) 
ovat esittäneet videoavusteisen debriefingin tuottavan myös hyvän ja 
edullisen mahdollisuuden moniammatillisen tiimityön vahvistamiseen. 
Sitä voidaan hyödyntää sekä simulaatio-opetukseen osallistuvien opis-
kelijoiden että ammattilaisten palautekeskustelumenetelmänä (mt.).

Kaikissa simulaatio-opetusprosesseissa olennaisia elementtejä ovat 
osallistujan itsearviointi ja reflektio sekä ohjaajalta ja vertaisilta saatu 
palaute. Hatala ym. (2013) korostavat palautteen merkitystä, koska se 
antaa simulaatioon osallistujalle tietoa onnistumisestaan ja pystyvyy-
destään. Passiment ym. (2011) ovat esittäneet, että simulaatiotilan-
teissa voidaan antaa hyvin palautetta erityisesti opiskelijan taitojen 
kehittymisestä. Kuiper ym. (2008) ja MacKenna ym. (2021) ovat tuoneet 
esiin, että virtuaalisten simulaatioiden kehittämisen jälkeen tärkeään 
asemaan on noussut erityisesti simulaatioon osallistujan itsearviointi. 
Sitä helpottamaan on luotu monia erilaisia strukturoituja malleja (mt.). 
Levett-Jones ja Lapkin (2014) sekä Paige ym. (2014) ovat todenneet 
myös, että debriefingiä ei tarvitse aina toteuttaa vasta simulaatioti-
lanteen jälkeen, vaan reflektoivaa keskustelua voidaan toteuttaa myös 
simulaation aikana (mt.). Lisäksi simulaatio-opetuksessa voidaan 
hyödyntää videoavusteista debriefingiä. Simulaatiotilanteet voidaan 
nauhoittaa ja nauhoitteita voidaan hyödyntää reflektiokeskustelussa 
(Levett-Jones & Lapkin, 2014; Paige ym., 2014).
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3 SIMULAATIO-OPETUKSEN 
SOVELTAMINEN ERI HOITOTYÖN 
ALUEILLA

Simulaatio-opetusta voidaan hyödyntää hyvin eri ikäisten hoitotyön 
opetuksessa. Esimerkiksi Oates ym. (2020) ovat todenneet, että 
simulaatio-opetusta voidaan hyödyntää hyvin geriatrian ja geriatrisen 
hoitotyön opetuksessa. Myös Torkshavand ym. (2020) ovat esittäneet, 
että sairaanhoitajaopiskelijat ovat kokeneet oppivansa ikääntyvien hoi-
totyötä paremmin simulaatio-opetuksen kuin teoriaopetuksen avulla. 

Stoodley ym. (2020) kokevat simulaatio-opetuksen sopivan hyvin myös 
kätilötyön ja äitiyshuollon opetukseen. Heidän mukaansa opiskelijoi-
den luottamus tietoihinsa ja taitoihinsa lisääntyy simulaatio-opetuksen 
myötä (mt.). Redmondin ym. (2018) mukaan opiskelijat kokevat kliinisen 
hoitotyön pienryhmäsimulaatioiden ja online-materiaalien edistävän 
heidän äitiyshuollon oppimistaan paremmin kuin teoriaopetus. 

Grant ym. (2016) ovat tuoneet esiin simulaatio-opetuksen soveltuvuu-
den myös lasten akuuttihoitotyön tilanteissa tarvittavan osaamisen 
edistämiseen. Simulaatio-opetusta voidaan hyödyntää esimerkiksi 
perhekeskeisen hoitotyön edistämiseen, huonojen uutisten kerto-
miseen lapsipotilaan läheisille sekä hoitovirheiden käsittelyyn (mt.). 
Nadel ym. (2000) puolestaan ovat tuoneet esiin simulaatio-opetuksen 
hyödyllisyyden esimerkiksi lapsen elvytystilanteessa tarvittavien tieto-
jen, toimenpiteiden ja tiimityön oppimiseksi. Couloures ja Allen (2017) 
ovat myös kokeneet simulaatio-opetuksen tärkeänä, koska sairaalan 
sisällä tapahtuvien lasten elvytysten onnistumistulokset ovat heikkoja 
johtuen tilanteiden harvinaisuudesta ja kokemusten puutteesta. Roy 
ym. (2011) ovatkin ehdottaneet, että elvytystilannesimulaatioita pitäisi 
toteuttaa toistuvasti ja säännöllisesti, koska elvytystaidot voivat unohtua 
aitojen tilanteiden osuessa harvoin samoille toimijoille. Myös Hamilton 
(2005) on painottanut simulaatio-opetuksen hyödyllisyyttä elvytystai-
tojen oppimisessa. Hänen mukaansa hoitoelvytysharjoitusten tulisi 
perustua erityisesti sairaalan sisällä tapahtuvia elvytyksiä kuvaaviin 
skenaarioihin ja näyttöön perustuviin ohjeisiin. Simulaatioiden tulisi 
perustua kriittisesti sairaiden potilaiden tilanteiden heikkenemisen 
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ennakoivaan tunnistamiseen ja erilaisia sydänpysähdystä ennakoiviin 
skenaarioihin (mt.). 

Wing ym. (2020) ovat kuvanneet kommunikoinnin ja hätätilanteissa tar-
vittavan johtamisen kehittämisen tärkeyttä erityisesti simulaatio-ope-
tuksen keinoin. Myös Kelleyn ym. (2021) mukaan simulaatio-opetuksen 
tuoma varmuus traumapotilaiden tilan arviointia koskevien skenaari-
oiden kautta edistää kommunikointi- ja päätöksentekotaito-osaamista. 
Szyld ym. (2011), Brown ja Duong (2012) sekä Elisseou ym. (2019) ovat 
kuvanneet simulaatioiden edistävän moniammatillisen tiimin kommuni-
koinnin onnistumista erityisesti osana traumatiimiharjoituksia. Falcone 
ym. (2014) ovat lisäksi todenneet traumatiimin johtajien kouluttamiseen 
tähtäävän simulaatio-opintokokonaisuuden vaikututtavan traumapoti-
laiden selviytymisennusteen paranemiseen. Heidän mukaansa trauma-
tiimin johtajalla on vastuu alkuperäisen tilanarvion toteuttamisesta sekä 
koko traumatiimin toiminnan ohjaamisesta ja koordinoinnista. Lisäksi 
traumatiimin johtaja vastaa traumapotilaiden jatkohoidon suunnittelusta 
(mt.). Edellä mainittujen tehtävien laadukas hallinta edellyttää niiden 
harjoittelua simulaatio-opetuksen keinoin (mt.).

4 OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA 
MONIAMMATILLISISTA SIMULAATIO-
OPETUSMENETELMISTÄ JA 
-KOKONAISUUKSISTA

Terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät yhdessä potilaan 
parhaaksi ja on tärkeää kehittää moniammatillista yhteistyötä hoidon 
laadun ja turvallisuuden edistämiseksi (Reeves ym., 2013; Eppich & 
Schmutz, 2019). Moniammatillisia simulaatioita ehdotetaan sopivaksi 
menetelmäksi valmistauduttaessa kliinisiin tilanteisiin (Donaldson, 
2009; Reese ym., 2010; MacKinnon, 2011). Myös Carpenter ja Dickinson 
(2010) esittävät, että on hyödyllistä toteuttaa monialaisia simulaatioita. 
Samanlaisia tuloksia on saatu myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopis-
kelijoiden yhteisistä simulaatioista (Salminen-Tuomaala & Jaskari, 
2017). 
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Pollard ym. (2006), Frenk ym. (2010) sekä Salminen-Tuomaala ja Jaskari 
(2017) ovat todenneet, että eri ammattiryhmien yhteisten simulaatioi-
den kautta voidaan vahvistaa opiskelijoiden ammatillista identiteettiä. 
Myös Abu-Rish ym. (2012), Cox ym. (2016) ja Berger-Estilita ym. (2020) 
kokevat moniammatilliset simulaatiokoulutukset hyödyllisinä sekä 
ammatillisten yhteistyötaitojen kehittämisen että potilasturvallisuu-
den edistämisen näkökulmasta. Dyess ym. (2019) korostavat myös 
moniammatillisten koulutusten parantavan opiskelijoiden asennoitu-
mista moniammatilliseen tiimityöhön, kommunikointiin sekä jaettuun 
ongelmanratkaisuun. Cookin ym. (2013) mukaan moniammatillinen 
simulaatio parantaa kliinistä tietotaitoa, yhteistyötä ja potilaiden saaman 
hoidon tuloksia, kun se yhdistetään järkevästi muihin opetusta ohjaaviin 
paradigmoihin. Shapiro ym. (2004) sekä Marshall ja Flanagan (2010) 
kokevat simulaatio-opetuksen tehokkaana didaktisena menetelmänä 
edistää tiimitoimintaa hoitotyössä. Tiimityö kriittisesti sairaiden potilai-
den hoitotyössä on vaativaa, koska tiimin jäsenet kohtaavat dynaamisia, 
jatkuvasti muuttuvia tilanteita aikapaineen alla (Lerner & Moscati 2001).

Moniammatillisten simulaatioiden on todettu edistävän osallistujien 
kommunikaatio-, tieto- ja taito-osaamista, mutta muutamat osallis-
tujista ovat kokeneet esteitä simulaatioihin osallistumiselle (Connolly 
ym., 2021). Connolly ym. (2021) ovat tutkineet ja kuvanneet simulaatio-
opetukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia simulaatioihin 
osallistumisen esteistä ja osallistumista helpottavista tekijöistä. Heidän 
mukaansa simulaatio-opetukseen liittyvät esteet ovat liittyneet simulaa-
tio-oppimisprosessiin, moniammatillisen simulaatio-opetuksen tuloksiin 
sekä moniammatilliseen ryhmädynamiikkaan. Connollyn ym. (2021) 
mukaan näiden tulosten pohjalta olisi olennaista keskittyä moniamma-
tillisissa simulaatioissa terveydenhuollossa toimivan tiimin yhteiseen 
kontekstiin ja priorisoida olemassa olevan tiimin työskentelyn kehittä-
mistä simulaatio-opetuksen keinoin. Tällä on merkitystä myös tiimin 
jäsenten sitoutumiseen simulaatio-opetukseen osallistumiseen, koska 
he kokevat simulaatio-opetuksen voivan kehittää heidän oman tiiminsä 
toimintaa ja mahdollisesti parantavan potilaiden saamaa hoitoa (mt.). 
On myös tärkeää tunnistaa ja hyödyntää sellaisia moniammatilliseen 
ryhmädynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä, jotka edistävät ryhmän opti-
maalista toimintaa tukien jokaisen ryhmän jäsenen ammatti-identiteettiä 
ja ryhmän positiivista ilmapiiriä (Kitto ym., 2009; Reeves ym., 2011).



14 15

5 KOKEMUKSIA 
SIMULAATIO- OPETUKSEN 
KEHITTÄMISESTÄ SEINÄJOEN 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Tämän julkaisun artikkeleissa kuvataan SeAMKin hoitotyön opettajien 
kokemuksia simulaatio-opetuksen kehittämisestä sekä hyväksi koet-
tuja simulaatio-opetuskokeiluja. SeAMKissa toteutetaan rohkeasti 
ja luovasti kokeilukulttuuria ja jaetaan hyväksi koettuja ja sujuvia 
käytänteitä. Kokoomateoksen artikkelit ovat kirjoittajien mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä. 

Koronapandemia on edellyttänyt uudenlaisten simulaatio-opetusme-
netelmien kehittämistä ja kokeilemista keväästä 2020 alkaen. Marjut 
Asunmaa ja Tiina Koskela kuvaavat artikkelissaan hoitotyön opiskelijoi-
den kokemuksia akuuttihoitotyön simulaatioista COVID-19-pandemian 
aikana. He toteavat, että akuuttihoitotyön opetuksen haasteet ovat 
olleet moninaisia. Toisaalta opiskelijat eivät hoitotyön harjoittelujak-
sojensa aikana kohtaa riittävästi erilaisia äkillisiä tilanteita, joissa 
voisivat harjaantua ja toisaalta COVID-19-pandemian aikana hoitotyön 
opiskelijoiden kliinisen hoitotyön harjoittelujaksoja on peruuntunut 
terveydenhuollon kuormituksen vuoksi. Asunmaa ja Koskela ovat 
kokeneet simulaatio-opetuksen hyvänä menetelmänä mahdollistaa 
kaikille opiskelijoille tasavertaiset oppimismahdollisuudet poikkeus-
oloissa. He kuvaavat artikkelissaan CampusOnlinessa kaikille Suomen 
ammattikorkeakoulujen terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoille avoi-
mena olleen Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa -opintojakson 
yhteydessä toteutetun Webropol-kyselyn tuloksia. 

Kirsi Kivistö-Rahnasto, Marja Toukola ja Else Vierre kuvaavat artikke-
lissaan sairaanhoitajaopiskelijoiden lasten ja nuorten hoitotyön sekä 
perhehoitotyön oppimisen edistämistä simulaatio-opetuksen keinoin. 
Lasten hoitotyön opetuksessa käytettävät erilaiset simulaatiotilanteet 
koetaan hyödylliseksi kehitettäessä opiskelijoiden tiedollista ja taidol-
lista lasten hoitotyön osaamista. Samalla voidaan kehittää opiskelijoi-
den vuorovaikutustaitoja ja lapsen ja hänen perheensä kohtaamista. 
Opiskelijoiden perhehoitotyön osaamista edistetään ottamalla ske-
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naarioihin mukaan erilaisia perheenjäsenten rooleja. Simulaatiot val-
mentavat erinomaisesti lasten hoitotyön kliinisiin harjoittelujaksoihin.

Raila Kärnä esittelee artikkelissaan simulaatio-opetuksen hyödyn-
tämistä ensihoidon yksikkökoulutuksissa. Hän kuvaa traumapotilaan 
tukemisen hoito-ohjeen implementointia ensihoitopalvelulle. Kärnän 
artikkeli perustuu hänen Kliinisen asiantuntijan ylemmän AMK-tut-
kinnon osana toteuttamaansa kehittämistyöhön, jossa hän loi uuden 
traumapotilaan tukemisen hoito-ohjeen erään sairaanhoitopiirin ensi-
hoitopalvelulle. Artikkelissa kuvataan uuden hoito-ohjeen implemen-
tointi ensihoitopalvelun yksiköille. 

Minna Laitila kuvaa artikkelissaan kokemuksia mielenterveys- ja päih-
dehoitotyön simulaatio-opetuksesta, jota on toteutettu yhteistyössä 
kokemusasiantuntijoiden kanssa. Laitilan mukaan simulaatio-opetusta 
on hyödynnetty mielenterveys- ja päihdehoitotyön opetuksessa vähem-
män kuin muussa hoitotyön opetuksessa, vaikka se soveltuu tämän 
erikoisalan opetukseen hyvin. Laitilan ohjaamissa mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön simulaatiossa ja työpajoissa pilotoitiin yhteisopetusta 
kokemusasiantuntijoiden kanssa kahden sairaanhoitajaopiskelijaryh-
män tunneilla. Yhteistyökumppanina uudenlaisissa simulaatioissa toimi 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Kokemusasiantuntijatoiminta 
osaksi kuntien peruspalveluita -hanke. 

Meri Matala-aho esittelee artikkelissaan viimeisen vuoden sairaan-
hoitajaopiskelijoiden EKG-rytmien tunnistamisen opetusta simulaatio-
opetuksen keinoin. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa EKG-rytmien 
tulkinnan opetusta annetaan esimerkiksi sisätautien hoitotyön kurs-
silla, vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön kurssilla sekä akuutti-
hoitotyön syventävien opintojen kurssilla. Matala-aho on kehittänyt 
sähköisen kyselylomakkeen, jolla voidaan arvioida valmistumassa 
olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden taitoja tulkita EKG:tä. Hän kuvaa 
artikkelissaan valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskeli-
joiden EKG:n tulkintaosaamista. Hänen tutkimustulostensa pohjalta 
voidaan kehittää sairaanhoitajakoulutuksen EKG:n tulkintaopetusta. 

Mari Salminen-Tuomaala kuvaa artikkelissaan tilannetietoisuuden 
kehittämistä hoitotyön simulaatio-opetuksen keskeisenä tavoitteena. 
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Hänen mukaansa sairaanhoitajan ammattitaidon ydinosaamista on 
tuottaa asiakkaalle kokemus aidosta kohtaamisesta, myötäelämisestä 
ja ajallaan autetuksi tulemisesta. Sairaanhoitajaopiskelijoiden tilan-
netietoisuutta on tärkeä kehittää koulutuksen aikana, sillä tilannetie-
toisuus on tarpeen sekä hoitotyön laadun, potilasturvallisuuden että 
hoitotyön toimintojen sujuvuuden edistämiseksi. Tilannetietoisuutta 
tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa on tarve tehdä nopeita, oikeita 
päätöksiä. Tilannetietoisuutta tarvitaan myös erilaisissa tunneälytai-
toja, sosiaalista älykkyyttä ja empatiaa edellyttävissä hoitotyön tilan-
teissa, joissa on tärkeää osoittaa ymmärrystä ja myötätuntoa potilaalle 
sekä tukea häntä ja hänen läheisiään. Tilannetietoisuuden kehittäminen 
on tärkeää sekä sairaanhoitajaopiskelijan yksilöllisenä taitona että 
myös tiimityön osaamisen taitona. 

Mari Salminen-Tuomaala ja Pasi Jaskari esittelevät artikkelissaan 
kokemuksia Etelä-Pohjanmaan verkostomaisen simulaatio-opetus-
yhteistyön alkutaipaleelta. Verkostomaista simulaatioyhteistyötä on 
toteutettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen koulutuskun-
tayhtymä Sedun ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken vuo-
desta 2016 alkaen. Verkostomaisen simulaatioyhteistyön pohjalta on 
käynnistetty vuonna 2020 myös Etelä-Pohjanmaan Simulaatio-ohjaa-
javerkosto. Artikkelissa kuvataan verkostomaisen simulaatioyhteistyön 
tuomia synergiaetuja eri organisaatioiden kesken simulaatio-ohjaajien 
asiantuntijuuden kehittämisen, tutkimus- ja kehittämisyhteistyön sekä 
taloudellisen ja kontekstuaalisen yhteistyön näkökulmista. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tunnistettu tarve kehittää klii-
nisen hoitotyön virtuaalista opetusta. Virtuaalisten simulaatioiden 
hyödyntämisestä hoitotyön opetuksessa on saatu kokemusta sekä alu-
eellisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Virtuaaliset simu-
laatiot ja erityisesti virtuaaliset potilaat on koettu arvokkaiksi kliinisen 
hoitotyön opettamisen ja oppimisen välineiksi. Virtuaalinen simulaatio-
opetus on koettu myös luovaksi, mielekkääksi ja kustannustehokkaaksi 
menetelmäksi. Mari Salminen-Tuomaala ja Tiina Koskela kuvaavat 
artikkelissaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia VR-lasien ja 
virtuaalisen opetusmateriaalin hyödyntämisestä. Virtuaalinen ja lisätty 
todellisuus ovat tuoneet erinomaisia mahdollisuuksia sekä teknisten 
että ei-teknisten taitojen oppimiseen hoitotyössä. Ne mahdollistavat 
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myös opiskelijan itsearvioinnin ja reflektion laajemman hyödyntämisen 
ja edistävät siten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin 
kehittymistä. Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalisista 
simulaatioista ja VR-lasien hyödyntämisestä ovat olleet positiivisia. 

Virpi Salo ja Tarja Knuuttila kuvaavat artikkelissaan ikääntyneiden hoi-
totyön simulaatioita hoitotyön erilaisiin haasteisiin valmistautumisen 
näkökulmasta. He ovat toteuttaneet verkkovälitteisiä yhteissimulaati-
oita Teamsin avulla geriatrisen hoitotyön kurssilla yhteistyössä Tam-
pereen, Hämeen, Lapin, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen 
sekä muutamien toisen asteen oppilaitoksen kanssa. Salon ja Knuut-
tilan mukaan sairaanhoitajaopiskelijat ovat kokeneet simulaatiopäivät 
mielekkäinä ja samalla he ovat saaneet tietoa, miten muissa ammatti-
korkeakouluissa toteutetaan ikääntyneiden hoitotyön simulaatioita. 
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1 JOHDANTO

Hoitotyön opiskelijoiden opintoihin liittyy paljon hoitotyön kädentaito-
jen ja käytännön kliinisen hoitotyön potilastilanteiden harjoittelua, jota 
usein toteutetaan simulaatio-opetuksen keinoin. Simulaatio-opetus 
on tutkitusti tehokas keino hoitotyön oppimiseen. Simulaatio-opetus 
tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella erilaisia hoitotyön tilanteita 
ilman, että potilasturvallisuus vaarantuu. Suurin osa simulaatio-
opetuksesta toteutetaan yleensä kontaktiopetuksena oppilaitoksen 
simulaatiotiloissa. Kaksi vuotta sitten alkanut COVID-19-pandemia 
on vaikuttanut korkeakouluopetuksen toteutukseen. Myös simulaatio-
opetusta on siirretty mahdollisuuksien mukaan verkko-opetukseksi, 
mikäli se on opeteltavan asian suhteen ollut mahdollista. 

Akuuttihoitotyön opetuksen haasteena on ollut, että opiskelijat eivät 
välttämättä hoitotyön harjoittelujaksojensa aikana kohtaa riittävästi 
erilaisia äkillisiä tilanteita, joissa voisivat harjaantua. Toisaalta COVID-
19-pandemian aikana hoitotyön opiskelijoiden käytännön kliinisen 
hoitotyön harjoittelujaksoja on peruuntunut terveydenhuollon kuormi-
tuksen vuoksi. Simulaatio-opetus mahdollistaa kaikille opiskelijoille 
tasavertaiset oppimismahdollisuudet, koska opintojaksolla käydään 
läpi tietyt potilastapaukset. 
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Tässä artikkelissa kuvataan hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia 
akuuttihoitotyön simulaatioista sekä sitä, kuinka COVID-19-pandemia 
on niihin vaikuttanut. 

2 SIMULAATIO-OPETUS 
AKUUTTIHOITOTYÖN OPETUKSESSA

Simulaatio-opetusta käytetään nykyisin monipuolisesti hoitotyön kou-
lutuksessa, koska sen avulla opiskelijat pääsevät turvallisessa ympä-
ristössä harjoittelemaan erilaisten potilastapausten hoitoa (Khan ym., 
2011). Siinä opiskelija yhdistää opiskelemaansa teoriatietoa käytännön 
osaamiseen (Granheim ym., 2018). Simulaatioharjoituksen alussa opis-
kelijoille kerrataan simulaation säännöt, oppimistavoitteet sekä lyhyt 
kuvaus esimerkiksi potilastilanteesta. Simulaatiotilanteissa opiskelijat 
ovat aktiivisen toimijan roolissa tai tarkkailevat tilannetta esimerkiksi 
toisesta luokkatilasta. Aktiivisen toimijan rooli tarjoaa mielekkään 
tavan oppia asia (Bristol ym., 2019). Joissakin simulaatiotilanteissa 
opiskelija voi toimia potilasnäyttelijänä joko luokkatilassa tai online-
simulaatioissa. Opiskelijan eläytyminen rooliin vahvistaa käsitystä poti-
laan kokemuksista ja voi lisätä opiskelijan valmiuksia potilaskeskeisen 
hoitotyön toteuttamiseen (Oddvang ym., 2021). Tarkkailijan roolissa 
opiskelijalla on mahdollisuus seurata toisten toimintaa sivusta arvioi-
den sitä suhteessa simulaation oppimistavoitteisiin. Simulaatiotilan-
teen jälkeen käydään oppimiskeskustelu, jossa tilanteessa toimineet, 
mahdolliset potilasnäyttelijät sekä tarkkailijat reflektoivat omia koke-
muksiaan potilastilanteen hoitamisesta (INACSL, 2016; Kelly ym., 2018). 
Simulaation oppimiskeskustelu avaa uusia näkökulmia tilanteeseen 
sekä tilanteessa toimineille opiskelijoille että tilannetta tarkkailleille 
opiskelijoille (MacLean ym., 2019). Lisäksi se opettaa opiskelijoille 
taitoa reflektoida omaa tekemistään. Tästä taidosta on heille hyötyä 
työskennellessään sairaanhoitajana (Roca ym., 2020). 

Simulaatio-opetus on tehokas keino opetella hoitotyön eettistä päätök-
sentekoa, potilaan yksilöllistä kohtaamista, kollegiaalisuutta (Oddvang 
ym., 2021) sekä kommunikaatiota ja muita ei-teknisiä taitoja (Granheim 
ym., 2018). Opiskelijoilla on mahdollisuus syventää omaa osaamistaan 



26 27

erilaisten simulaatio-opetuksessa läpikäytävien potilastilanteiden 
osalta. Simulaation avulla varsinkin vaativien potilastilanteiden kohtaa-
minen helpottuu ja opiskelijat voivat havaita omia asenteitaan tiettyjen 
potilasryhmien hoidossa (Haugland & Reime, 2018). Akuuttihoitotyön 
potilastilanteita hoitotyön opiskelijat eivät välttämättä kohtaa riittävästi 
harjoittelujaksoillaan, mutta valmistumisen jälkeen heidän oletetaan 
osaavan toimia erilaisissa äkillisissä hoitotyön tilanteissa (Shin ym., 
2015; Lee ym., 2017). Simulaatio-opetuksen avulla opiskelijoiden on 
mahdollisuus harjoitella omaa toimintaansa äkillisissäkin tilanteissa 
ja soveltaa oppimaansa myöhemmin oikeissa potilastilanteissa (Had-
deland ym., 2021; Oddvang ym., 2021). Akuuttihoitotyön käytäntöön 
pohjautuva simulaatio-oppiminen ja teoriaopetus lisäävät opiskeli-
joiden osaamista esimerkiksi elvytystilanteesta suoriutumisen osalta 
(Habibli ym., 2020). 

3 COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS 
OPETUKSEEN 

COVID-19-pandemian alkaessa rajoitukset estivät normaalin kontak-
tiopetuksen koululla. Opetus jouduttiin nopeasti siirtämään verkko-
opetukseksi eikä opettajilla tai opiskelijoilla ollut aikaa valmistau-
tua muutokseen (Murphy, 2020; Ho ym., 2021). Opiskelijoille vieraat 
verkko-opetuksessa käytettävät ohjelmistot ja ympäristöt hankaloittivat 
aluksi oppimista (Sharma ym., 2021). Etäopetuksen onnistumiseen on 
jo ennen pandemiaa todettu vaikuttavan paljon opiskelijoiden taidot 
teknologian käyttämisen suhteen ja tottumattomuus itsenäiseen opis-
keluun (Topacio, 2018). Pandemian alussa opettajien kokemattomuus 
verkko-opetukseen heikensi vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa 
(Sarwar ym., 2021). Opettajalla on kuitenkin videoneuvottelutyökalu-
jen kautta suoritetun opetuksen aikana merkittävä rooli opiskelijoiden 
motivaation ja ymmärryksen lisäämisessä (Ho ym., 2021). 

Toisaalta opiskelijoiden itsenäinen opiskelu verkossa edellytti tiedon-
käsittelyn ja kriittisen ajattelun lisääntymistä, koska silloin ei ollut 
mahdollisuutta kasvotusten saatavaan suoraan palautteeseen opetta-
jalta tai muilta opiskelijoilta (Alqurashi, 2019; Fatani, 2020). Opiskelijat 
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kaipaavat kuitenkin reaaliaikaista palautetta tekemisestään varsin-
kin käytännönläheisissä opeteltavissa asioissa (Ho ym. 2021). Monet 
verkkopohjaisista oppimisalustoista mahdollistavat automaattisen tai 
yksilöllisen palautteen antamisen opiskelijalle esimerkiksi tehtävän 
palauttamisen jälkeen. Palautteen saaminen välittömästi omasta suo-
rituksesta motivoi opiskelijaa ja tekee oppimiskokemuksesta yksilöl-
lisemmän (Feather ym., 2016; Sung & Wu, 2018).

Laadukkaan verkko-opetuksen toteuttaminen vaatii opettajilta osaa-
mista, kouluttautumista ja riittävästi aikaa verkkomateriaalin tuot-
tamiseen (Crawford ym., 2020; Sarwar ym., 2021). Pandemia pakotti 
opettajat nopeaan muutokseen oman opetuksensa osalta, eikä heillä 
ollut mahdollisuuksia tai riittävästi aikaa perehtyä verkko-opetuksen 
toteuttamiseen. Tämä aiheutti selvän eron tarkoituksella verkko-
opetukseksi suunnitellun ja pandemian vuoksi verkko-opetukseksi 
siirretyn opetuksen laadun ja sisällön välillä (Rahiem, 2020; Sarwar 
ym., 2021). 

Itsenäisen ja ohjatun verkko-opetuksen sekä kontaktiopetuksen yhdis-
telmän (blended learning) on todettu olevan tehokas keino esimerkiksi 
hammaslääketieteen opiskelijoiden koulutuksessa. Hammaslääke-
tieteen opinnoissa korostuu vahvasti teoriaosaaminen, mutta myös 
vahvat kädentaidot. Blended learning mahdollistaa opiskelijalle vuoro-
vaikutuksen muiden kanssa, mutta toisaalta omatahtisen etenemisen 
esimerkiksi verkossa olevan teoriamateriaalin osalta (Sarwar ym., 
2021). Blended learning on hyvä vaihtoehto myös hoitotyön opiskeli-
joiden koulutuksessa. Se tehostaa opiskelijoiden oppimista, parantaa 
oppimistuloksia ja kriittistä ajattelua (Sáiz-Manzanares ym., 2020). 

Kontaktiopetusta vaativissa hoitotyön kädentaidoissa ryhmäkokoja 
jouduttiin pienentämään. Simulaatio-opetus saatettiin kieltää koko-
naan. Samaan aikaan pandemian aiheuttamat muutokset terveyden-
huollon toiminnassa aiheuttivat peruutuksia hoitotyön opiskelijoiden 
harjoittelupaikkoihin ja osa harjoittelujaksoista jouduttiin suorittamaan 
suunnitellusta poikkeavalla tavalla. Tällaisissa tilanteissa simulaatio-
opetuksella oli mahdollisuus varmistua opiskelijoiden tietyn hoitotyön 
alueen osaamisesta (Habibli ym., 2020).



28 29

4 AINEISTON KERUU

4.1 Opiskelijoiden vastausten kerääminen 

Vastaukset kerättiin Webropol-kyselynä Hoitotyö akuuteissa ja kriitti-
sissä tilanteissa -opintojakson yhteydessä. Kysely toteutettiin kesällä 
2021, jolloin opintojakso oli tarjolla CampusOnlinessa kaikille Suomen 
ammattikorkeakoulujen terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoille. 
Opintojaksolle osallistumiselle ei asetettu esitietovaatimuksia, mutta 
kerrottiin, että paras hyöty siitä on opiskelijoille, joilla on jo vähintään 
100 opintopistettä ja suoritettuna ainakin yksi hoitotyön työharjoittelu tai 
hieman työkokemusta hoitotyöstä. Opintojakson suoritti 228 ammatti-
korkeakouluopiskelijaa ja kyselyyn vastasi 184 opiskelijaa. 

Ennen vastausten keräämistä opettajat pyysivät asianmukaisen tutki-
musluvan SeAMKilta. Vastaajia informoitiin vastausten anonymiteetistä 
sekä siitä, miten vastaukset raportoidaan. Halutessaan opiskelija sai 
lopettaa vastaamisen kesken. 

4.2 Vastaajien taustatiedot 

Vastaajat (n=184) olivat terveys- ja hyvinvointialan ammattikorkea-
kouluopiskelijoita. 88  % vastaajista opiskeli sairaanhoitajiksi, 6  % 
ensihoitajiksi, 4 % terveydenhoitajiksi ja loppujen vastaajien koulutus-
ala oli jokin muu esimerkiksi röntgenhoitaja. 41 % vastaajista kuului 
ikäryhmään 21–25 vuotta, 23 % kuului ikäryhmään 26–30 vuotta. Muut 
vastaajat olivat joko alle 21-vuotiaita tai yli 30-vuotiaita. Suurimmalla 
osalla vastaajista oli yli 100 opintopistettä, kun he suorittivat opintojak-
soa Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa. Monella oli jo oikeus 
toimia sairaanhoitajana, koska opintopisteitä oli yli 140. Opintojaksolle 
osallistui myös ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoita, joille oli kertynyt 
keskimäärin 45 opintopistettä ennen tätä opintojaksoa. 

Aikaisempi sosiaali- ja terveysalan ammatti oli 59 %:lla vastaajista. 
Tämä oli useimmiten lähihoitajan ammatti, mutta opiskelijoilla oli 
taustalla myös hammashoitajan, hierojan ja suuhygienistin ammat-
teja. 41 %:lla ei ollut aiempaa sosiaali- ja terveysalan ammattia. Use-
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alla vastaajalla oli aikaisempaa hoitotyön kokemusta. Ennen tämän 
opintojakson suorittamista kokemusta oli ehtinyt kertyä muutamasta 
kuukaudesta jopa 28 vuoteen. Osa vastaajista oli työskennellyt akuut-
tihoitotyön ympäristössä, mutta suurimmalla osalla ei ollut kokemusta 
akuuttihoitotyöstä ennen opintojakson suorittamista.

5 OPISKELIJOIDEN AJATUKSET 
AKUUTTIHOITOTYÖSTÄ JA 
SIMULAATIOISTA 

5.1 Opiskelijoiden kiinnostus akuuttihoitotyöhön 

172 vastaajaa ilmaisi kiinnostuksensa siihen, missä hoitotyön työym-
päristössä haluaisi työskennellä valmistuttuaan. Hoitotyön työympä-
ristöistä eniten kiinnostusta herättivät akuuttihoitotyön ympäristöt, 
kuten päivystys, teho, lasten teho ja ensihoito. Myös perioperatiivinen 
ja kirurginen ympäristö nousivat korkealle sijalle vastauksissa. Vas-
taukset olivat odotettavissa, sillä opintojakso käsitteli nimenomaan 
akuuttihoitotyössä työskentelyä ja akuuttihoidon piiriin kuuluvia poti-
lasryhmiä. 

Akuuttihoitotyön kiinnostavuutta mitattiin janalla, jossa 1 on ei lainkaan 
kiinnosta ja 10 kiinnostaa todella paljon. Keskiarvo oli 8,8, joten opinto-
jaksolle osallistuneet olivat erittäin kiinnostuneita akuuttihoitotyöstä. 
Tämä näkyykin opintojakson suorittaneiden määrässä. 78 % Campus-
Onlinen kautta ilmoittautuneista suoritti opintojakson loppuun saakka. 

Opiskelijoilta kysyttiin myös heidän ajankäyttöä opintojaksolla. Opin-
tojakso oli laajuudeltaan 3 opintopistettä, mikä vastaa opiskelijan 
työnä 81 tuntia. Opiskelijoiden käyttämät tunnit erosivat toisistaan 
todella paljon ja hajonta olikin alle 10 tunnista 150 tuntiin. Tämä ker-
toi opettajille siitä, että opintojakson tehtävät koettiin mielekkäiksi ja 
materiaalia oli sopivassa suhteessa opintopisteisiin nähden. Joidenkin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden mielestä opintojakson opinto-
pisteet eivät vastanneet työmäärää ja he kertoivatkin, että omassa 
ammattikorkeakoulussa vastaava opintojakso olisi määritelty viiden 
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tai kuuden opintopisteen suuruiseksi. Tämä oli opintojakson opettajilla 
tiedossa, mutta opintojakson tavoitteet ja sisältö määriteltiin SeAMKin  
sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa olevan 
opinto jakson mukaisesti. 

5.2 Opiskelijoiden kokemukset 
simulaatiopedagogiikasta 

Opintojaksolle osallistuneilta opiskelijoilta haluttiin kysyä heidän koke-
muksistaan liittyen simulaatio-opetukseen. Tämä liittyi siihen, että 
opintojaksolla on tarinallistettu online-simulaatio, jonka opiskelijat 
suorittavat itsenäisesti ja saavat siitä palautteen. Lisäksi opettajilla oli 
tiedossa, että keväästä 2020 lähtien COVID-19-pandemia on vaikuttanut 
simulaatioihin eri tavoin. 

Kaikki vastaajat kokivat simulaation hyödyllisenä oppimismenetel-
mänä. Aikaisempaa simulaatiokokemusta oli suurimmalla osalla opis-
kelijoista. Kuitenkin 31 % vastaajista (n=177) ei ollut vielä simuloinut 
omissa opinnoissaan. Tämä voi selittyä opintopisteillä, koska osalla 
vastaajista oli kertynyt vain noin 45 opintopistettä. Myös koronapan-
demian aiheuttamat peruutukset simulaatio-opetukseen voivat olla 
syy siihen, että osalle opiskelijoista ei ollut simulaatiopedagogiikkaa 
hyödynnetty osana opintojaan. 

Niistä opiskelijoista, jotka olivat simuloineet, 55 % oli simuloinut omalla 
koulullaan pienryhmissä. Pienryhmä määriteltiin alle 15 opiskelijan 
ryhmäksi. 26 % oli simuloinut koululla suurryhmissä eli yli 15 opiske-
lijan ryhmissä. 

Perinteisten simulaatioiden lisäksi simulaatioita oli järjestetty verkko-
simulaatioina suur- ja pienryhmissä, hybridimallia noudattaen siten, 
että osa opiskelijoista oli koululla ja osa seurasi verkon välityksellä. 
Pieni osa vastaajista, 3 %, oli jo simuloinut VR-ympäristöissä. Tämä ei 
kuitenkaan näytä olevan vielä kovin yleistä ammattikorkeakouluopin-
noissa Suomessa. 
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5.3 COVID-19-pandemian aiheuttamat muutokset 
simulaatioiden toteuttamiseen 

COVID-19-pandemia vaikutti suuresti ammattikorkeakoulujen ope-
tuksen järjestämiseen. Opettajien oli arvioitava terveysturvallisuutta 
verrattuna oppimiskokemuksiin, oppimisen mielekkyyteen ja opiske-
lumotivaation ylläpitämiseen. Opetusta ei voinut toteuttaa samoin kuin 
ennen pandemiaa. Tämä haastoi opettajia miettimään uusia luoviakin 
ratkaisuja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, mutta se haastoi myös 
opiskelijoita ottamaan tietoa vastaan uudella tavalla. 

Simulaatiopedagogiikan hyödyntämiseen COVID-19-pandemialla oli 
ollut vaikutuksia. 48  % vastaajista (n=158) kertoi, että simulaatioita 
on vähennetty ja 16 % kertoi, että ne on jätetty kokonaan pois. Tämä 
simulaatioista luopuminen varmasti korreloi sen kanssa, missä vai-
heessa opiskelijat ovat omissa opinnoissaan. Lähellä valmistumista 
olevilla opiskelijoilla työkokemusta voi jo olla niin paljon, että sillä pys-
tytään kompensoimaan simulaatiossa opittavia asioita. Oli kuitenkin 
positiivista huomata, että 58 % vastaajista kertoi, että simulaatioita on 
toteutettu terveysturvallisesti siten, että esimerkiksi ryhmäkokoja on 
pienennetty normaalista. 

5.4 COVID-19-pandemian aiheuttamat muutokset 
simulaatioiden toteuttamiseen opintojaksolla 
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa 

Kuten joka paikassa muuallakin, niin myös SeAMKissa COVID-19- 
pandemia on tuonut muutoksia simulaatio-opetuksen toteuttami-
seen. Ennen pandemiaa Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa 
-opintojaksolla oli luokkatilassa tapahtuvaa teoriaopetusta, taitopaja 
ja simulaatiot. Nämä kaikki opetuskerrat tapahtuivat ammattikor-
keakoulun tiloissa luokkahuoneopetuksena. Keväällä 2020 pandemia 
muutti tilannetta ja varsin nopeasti oli keksittävä ratkaisuja opetuksen 
toteuttamiseksi. Päädyttiin siihen, että rakennetaan onlineopintojakso 
siten, että opiskelijat pystyvät opiskelemaan kaikki teoriat itsenäisesti 
verkossa. Taitopaja päädyttiin pitämään ryhmärajoituksin luokkahuo-
neessa. Simulaatioille kehitettiin erilainen oppimistapa. 
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Simulaatiot kehitettiin verkossa toteutettavaan muotoon. Ajan myötä 
tämä itsenäisesti verkossa tehtävä simulaatio on saanut nimen: Tarinal-
listettu online-simulaatio. Simulaatio etenee potilastapauksen mukaan 
ja lopussa opiskelija saa palautteen omista valinnoistaan. Tarinallistet-
tua online-simulaatiota on kehuttu todenmukaiseksi ja onnistuneeksi 
ratkaisuksi korvata koululla tapahtuva simulaatio. 

Simulaatiossa tapahtuneen muutoksen myötä on ollut mahdollista tar-
jota koko opintojakso CampusOnlinessa itsenäisesti verkossa tehtävänä 
opintojaksona. Tämä muutos on vaatinut ajattelutavan muutosta sekä 
tietenkin halua ottaa selvää verkkopedagogiikan mahdollisuuksista. 
Opettajan työ on jatkuvaa uuden oppimista ja edellyttää muuntautu-
miskykyä. Lisäksi se on vaatinut uskoa opiskelijoiden kykyihin opiskella 
verkossa akuuttihoitotyöhön liittyviä asioita. Tämä on kannattanut, 
sillä opiskelijat ovat pitäneet opintojakson suorittamisesta ja kokeneet 
online-simulaation erittäin hyvänä oppimistilanteena. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaikka varsinkin alussa COVID-19-pandemia on tehnyt opetuksesta 
melko haastavaa ja osin jopa raskasta, se on myös pakottanut oppimaan 
uusia toimintatapoja. Teknologiaa on hyödynnetty opetuksessa entistä 
enemmän ja nyt tuntuu jo ihan luonnolliselta pitää luentoja erilaisten 
videoneuvottelutyökalujen avulla esimerkiksi Teamsissä tai Zoomissa. 
Tämä on tuonut joustavuutta opettajalle työn tekemiseen, jos ajatellaan 
fyysistä paikkaa, mutta myös opiskelijalle se tarjoaa mahdollisuuden 
opiskella entistä enemmän sitoutumatta aikaan ja paikkaan. Mieles-
tämme onkin tärkeää, että nämä opit otetaan käyttöön, emmekä enää 
haikailisi vanhaan vain luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen ja 
oppimiseen. Sillekin on aikansa ja paikkansa ja tulisikin pohtia blended 
learning -hengessä enemmän mahdollisuuksia sulauttaa online- ja 
luokkahuoneopetus toisiinsa (Hsu & Hsieh, 2014). Erilaisten opetusme-
netelmien yhdistäminen ja toisaalta verkko-opetuksen lisääntyminen 
mahdollistaa opiskelijalle omatahtisen etenemisen. 

COVID-19-pandemia on opettanut myös sen, että simulaatiopedago-
giikkaa voidaan harjoittaa useilla tavoilla. Perinteisellä luokkahuo-
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neessa tapahtuvalla simulaatiolla on mahdollisuus harjoitella konk-
reettisia potilastilanteita niin, että samalla on mahdollisuus soveltaa 
oppimiaan kädentaitoja potilaan hoitotyöhön. Online-simulaation 
avulla on mahdollisuus harjoitella esimerkiksi hoitotyön päätöksen-
tekoon liittyviä tilanteita ja saadun palautteen jälkeen korjata omaa 
toimintaansa. Online-simulaatio mahdollistaa opiskelijan itsenäisen 
opiskelun. Simulaation jälkeen saatu palaute ohjaa opiskelijaa kehit-
tymään ja vahvistaa esimerkiksi opiskelijan eettisiä taitoja hoitotyön 
päätöksentekoa koskien (Greco ym., 2019). Tulevaisuudessa näitä uusia 
simulaatio-opetuksen keinoja voidaan sujuvasti soveltaa erilaisten 
potilastilanteiden läpikäymiseen. Online-simulaatio auttaa opiskeli-
jaa soveltamaan oppimaansa ja hyödyntämään samalla teknologiaa 
simulaation yhteydessä. 

COVID-19-pandemian aikaiset kokemukset ovat monilta osin muo-
kanneet opetusta ja tuoneet uusia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa 
opetusalan valmiudet äkillisiin massiivisiin muutoksiin opetuksen 
toteuttamisen osalta ovat ehkä helpompia toteuttaa, koska pandemian 
aikaisia kokemuksia voidaan soveltaa mahdollisiin poikkeusoloihin. 
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1 JOHDANTOA 

Lasten hoitotyön opetuksessa käytettävät erilaiset simulaatiotilanteet 
koetaan erittäin hyödylliseksi tavaksi kehittää sairaanhoitajaopiskeli-
joiden tiedollista ja taidollista lasten hoitotyön osaamista hyvin moni-
puolisesti turvallisessa oppimisympäristössä. Simulaatio on merkityk-
sellinen tapa kehittää opiskelijoiden vuorovaikutusta sekä kohtaamista 
lapsen ja perheiden kanssa. Opiskelijoiden perhehoitotyön osaamista 
voidaan edistää ottamalla skenaarioihin mukaan erilaisia perheenjä-
senrooleja. Hyöty käytännön harjoitteluun valmistautumiseen ja siellä 
toimimiseen on ilmeinen. Simulaatiotilanteet tulee valmistella hyvin 
ja niiden tulisi olla mahdollisimman aidontuntuisia, jolloin oppiminen 
syvenee. Simulaatio-opetusta on hyvä jatkuvasti arvioida ja edelleen 
kehittää hoitotyön koulutuksessa.
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Tässä artikkelissa kerrotaan simulaatio-opetuksesta lasten ja nuorten 
hoitotyössä sekä kuvataan sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia 
lasten ja nuorten hoitotyön simulaatiotilanteista. Opintojakso sisältää 
terveen ja sairaan lapsen hoitotyön perusasioita ja se kuuluu kaikkien 
sairaanhoitajaopiskelijoiden perusopintoihin. Opiskelijoiden kokemuk-
set kerättiin palautekyselynä simulaatiopäivän päätteeksi. Kyselyn 
tarkoituksena oli selvittää, miten lastenhoitotyön simulaatiotilanteet 
edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista lasten ja nuorten hoi-
totyön opintojaksolla. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja edistää 
hoitotyön opiskelijoiden simulaatiopetusta lasten ja nuorten hoitotyön 
opintojaksolla. Palautekyselyn avoimeen kysymykseen vastasi 37 sai-
raanhoitajaopiskelijaa syksyllä 2021. 

Sairaanhoitajaopiskelijat (n=37) kokivat lasten ja nuorten hoitotyön 
simulaatiotilanteissa osaamistaan edistäviksi tekijöiksi oppimista edis-
tävän opetusmenetelmän, yhteisoppimisen, oppimisen syventymisen, 
ajattelukyvyn avartumisen, mielekkyyden simulaatiopäivän järjeste-
lyissä, vuorovaikutuksellisen ohjausosaamisen kehittymisen, valmiuk-
sien saamisen oikeiden käytännön tilanteiden kohtaamiseen ja lasten-
hoitotyön kliinisten taitojen kehittymisen. Tuloksia voidaan hyödyntää 
lasten ja nuorten hoitotyön opettamisen kehittämisessä. Johtopäätök-
senä voidaan todeta, että simulaatio-opetuksella pystytään syventämään 
sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista hyvin monipuolisesti ja ne olisi 
tärkeä pitää opintojaksojen opetuksessa edelleen mukana.

2 SIMULAATIO-OPETUS OSANA LASTEN 
JA NUORTEN HOITOTYÖN OPINTOJA

2.1 Simulaatio-opetuksen hyödyt 
sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulmasta

Sairaanhoitajaopiskelijat kuvailivat Munnin ym. (2021, s. 9) tutkimuk-
sessa lasten hoitotyön simulaatiokokemusten olevan erittäin positiivisia 
ja simulaatioilla oli vaikutusta heidän tietoihinsa, taitoihinsa ja itse-
luottamukseensa toimia sairaanhoitajana lasten hoitotyön ympäris-
töissä. Ne auttoivat opiskelijoita myös valmistautumisessa käytännön 
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harjoitteluun (mts. 11). Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat simulaatio-
opetuksen tehokkaaksi tavaksi oppia ja sen avulla oli mielekkäämpää 
harjoitella erilaisia tilanteita käytännössä kuin oppia asioita pelkästään 
teoreettisesta näkökulmasta (Tutticci ym. 2016, s. 511). Tämä vaatii 
tosin myös opettajilta erilaisia pedagogia taitoja ja uskallusta muuttaa 
opetustyylejä (mts. 519). Telesin mukaan (2020, s. 1) simulaatio-opetus 
nähdään menetelmänä, jota kannattaa hyödyntää lasten ja perhehoito-
työn oppimisessa. Tutkimuksessa opiskelijat kuvasivat simulaatioiden 
olleen uudenlainen tapa oppia ja harjoitella lastenhoitotyössä tarvit-
tavia hoitamisen taitoja. Opettajien tulee ottaa huomioon ja tunnistaa 
opiskelijoiden yksilölliset oppimistavat ja osaamisen taso simulaatioita 
toteuttaessaan (mts. 5). Simulaatioissa voidaan kehittää opiskelijoiden 
vuorovaikutus ja ohjaustaitoja (mts. 6).

Myös valmiit sairaanhoitajat ja lääkärit hyötyvät simulaatioharjoit-
telusta kliinisten hoitotilanteiden hallinnassa ja moniammatillisen 
yhteistyön edistämisessä (Salminen-Tuomaala ym., 2018, s. 310). 
Gamblen (2017, s. 40) tutkimuksen mukaan simulaatio lisäsi opiskelijan 
luottamusta, psykomotorisia ja ammatillisia taitoja. Simulaatio antaa 
opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa taitoja kuten päätöksentekoa, 
johtajuutta ja tiimityöskentelyä, jotka ovat osa hoitotyön päätöksente-
koa ja ammatillisuutta (mts. 46). Mahoney ym. (2013, s. 648) kuvaavat 
tutkimuksessaan, että sairaanhoitajaopiskelijat pitivät lastenhoito-
työn simulaatio-opetusta erityisen hyödyllisenä oppimisen kannalta 
ennen käytännön harjoittelua, koska todellisentuntuisia tilanteita voi-
tiin harjoitella turvallisesti luokkatilanteessa. Teoriaopintoja saatiin 
myös harjoitella suoraan käytännön tilanteisiin soveltaen, mikä lisäsi 
oppimista (mts. 653). Myös Lubbers & Rossmann (2016, s. 97) totesi-
vat tutkimuksessaan, että simulaatioissa opiskelijat saivat mahdolli-
suuden harjoitella ja soveltaa teoriaa turvallisessa, kontrolloidussa 
ympäristössä. Gamble (2017, s. 40) toteaa, että opiskelijat sitoutuivat 
lasten hoitoon ennen harjoittelua ja he saivat oppimiskokemuksia, 
joita ei ehkä tule harjoittelussa. Simulaatiolla oli myös positiivinen 
vaikutus opiskelijoiden kliinisen harjoittelun valmiuksiin (mt.). Kärki 
ym. (2018, s. 286) toteavat kirjallisuuskatsauksessaan mielenterveys-
hoitotyön simulaatio-opetuksen olevan positiivinen, interaktiivinen ja 
asenteita avartava kokemus sairaanhoitajaopiskelijoille. Simulaatiot 
auttoivat teorian ja käytännön integroitumista sekä lisäsivät opiske-
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lijoiden välistä kommunikointia. Toisaalta simulaatioihin liittyi myös 
epämiellyttäviä kokemuksia. Kehittämisehdotuksena opiskelijat esit-
tivät, että simulaatioskenaariot olisivat monipuolisia ja niitä toivottiin 
olevan säännöllisesti (mts. 294).
 
Shin ym. (2015, s. 537) totesivat tutkimuksessaan, että hoitotyön simu-
laatioilla saadaan myönteisiä oppimistuloksia. Simulaatiot, joihin liittyy 
kurssimateriaalia hoitotyön päätöksentekoon liittyen, voivat auttaa 
opiskelijoiden kriittistä ajattelua; varovaisuutta, systemaattisuutta, 
tervettä skeptisyyttä ja älyllistä innostusta (mts. 540), jotka ovat tärkeitä 
elementtejä hoitotyön päätöksenteolle (mts. 542). Arslan ym. (2018, s. 
62) toteavat tutkimuksessaan, että lasten hoitotyön simulaatio-opetuk-
sella saadaan parempaa ja tehokkaampaa oppimista kuin perinteisillä 
opetusmenetelmillä. Opiskelijat olivat itsevarmempia lasten hoito-
työn taidoissaan kuin opiskelijat, jotka eivät näihin osallistuneet (mts. 
68). Edwardsin ym. (2018, s. 124) mukaan erilaiset lasten hoitotyön ja 
äitiyshuollon simulaatiotilanteet antoivat opiskelijoille realistisen ja 
merkityksellisen hoitotyön kokemuksen. Opiskelijat pystyivät oppimaan 
kriittistä ajattelua, hoidon priorisointia ja vuorovaikutusta harvemmin 
vastaantulevan potilasryhmän kanssa (mt.). Megel ym. (2012, s. e427) 
totesivat tutkimuksessaan, että opiskelijat, jotka olivat simulaatioissa 
harjoitelleet ääntelevällä tai itkevällä nukella, minkä vitaalielintoimin-
toja voitiin oikeasti arvioida, olivat vähemmän jännittyneitä mennes-
sään käytännön harjoitteluun. Opiskelijat, jotka olivat harjoitelleet vain 
perusasioita ilman simulaatioskenaarioita ja ns. tavallisella nukella, 
kokivat enemmän ahdistusta käytännön harjoittelun alussa (mt.).

Lasten hoitotyön simulaatiot paransivat opiskelijoiden itsetuntoa hoito-
työn prosessiin liittyvissä tiedoissa, taidoissa, kommunikaatiossa ja 
dokumentaatiossa (Lubbers & Rossman, 2016, s. 96). Itsetunnon para-
neminen näissä parantaa potilaan hoidon laatua. Opiskelijat kertoivat 
myös olevansa hyvin tyytyväisiä oppimiseensa simulaatioiden avulla 
(mts. 97). Tutticcin ym. (2018, s. 1665) tutkimuksessa nostetaan esiin, 
että tärkeää olisi edelleen kehittää ja kiinnittää huomiota tarkasti 
simulaatiotilanteiden jälkeisiin jälkipuinteihin ja reflektoivaan opis-
kelijan ajatteluun, jossa huomioidaan näyttöön perustuva tieto. Myös 
Bowling & Eismann (2017, s. 97) ehdottavat, että simulaatio-opetusta 
olisi hyvä edelleen kehittää ja arvioida jatkuvasti. Potilasskenaarioiden 
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olisi hyvä olla opiskelijoiden ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun 
taitoja parantavia, sekä opetuksen tulisi tapahtua riittävän pienissä 
ryhmissä oppimisen parantamiseksi hoitotyössä. 

2.2 Perhehoitotyön ja perheiden kohtaamisen 
harjoittelu simulaatioiden avulla

Perheiden kohtaaminen on terveydenhuollon ammattilaisten työssä 
erityisen tärkeä osa-alue, jossa potilaan ja asiakkaan mutta myös koko 
perheen kohtaaminen korostuu (Palonen, 2021, s. 27). Tähän vaikuttaa 
oleellisesti se, miten tulevia ammattilaisia koulutetaan ja miten eri orga-
nisaatioissa toteutetaan perhehoitotyötä. Perhehoitotieteessä nähdään, 
että ammattilaisten tulee nähdä potilas osana hänen perhettään ja heitä 
pidetään tasavertaisina kumppaneina, koska yhden perheenjäsenen 
sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen (mts. 28). Aikaisempien tutki-
musten myötä tiedostetaan, että hyvällä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella 
hoitotyössä voidaan parantaa hoidon laatua, vaikka se saattaa ajoittain 
olla haasteellista (mts. 29). Hoitotyön opiskelijat voivat aloittelevina 
ammattilaisina kokea perheiden mukanaolon vaikeaksi, mutta tähän 
pystytään vaikuttamaan myönteisesti koulutuksen avulla (mts. 32). 

Sairaanhoitajaopiskelijat kokevat, että perhehoitotyön teorian ja sen 
käytännön toteuttamisen välillä on erityisiä haasteita (Fitzgerald & 
Ward, 2019, s. 20). Opiskelijat voivat kuitenkin oppia perhekeskeistä 
hoitotyötä ja empatian osoittamista lasten hoitotyössä simulaatioiden 
avulla (mts. 24) erityisesti, kun perheenjäseniä esittävät koulutetut 
näyttelijät opiskelijatovereiden ja nukkejen sijaan. Oikeat näyttelijät 
osaavat näytellä perheenjäsenten rooleja tehokkaammin ja antaa 
opiskelijoille tärkeää palautetta siitä, kuinka he oppivat perhekes-
keistä hoitotyötä (mts. 25). Simulaatio-opetus on hyvä työkalu poti-
lashoidon oppimiseen ja potilaiden kohtaamiseen ilman, että oikeille 
potilaille aiheutetaan haittaa (Gamble, 2017, s. 40). Opiskelijat itse 
kokevat tärkeäksi, että simulaatioissa voidaan harjoitella kommuni-
kointia esimerkiksi vanhempien kanssa (Megel ym. 2012, s. e427). 
Myös Salminen-Tuomaalan ym. (2020, s. 18) tutkimuksessa tuli esiin, 
että sairaanhoitajaopiskelijat hyötyvät mahdollisimman todellisentun-
tuisista simulaatiotilanteista. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, että ennen 
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tilannetta saatiin selkeät tavoitteet ja ohjeet tilannetta varten sekä että 
heille annettiin riittävästi aikaa siihen valmistautumiseen. Opiskelijat 
kokivat, että tilanteista saataisiin vielä aidomman tuntuisia, kun poti-
laan roolissa olisi vieras näyttelijä, ympäristö olisi todentuntuisempi, 
potilasta maskeerattaisiin tilanteeseen sopivaksi ja hoitotoimet pystyt-
täisiin suorittamaan mahdollisimman aidosti (mts. 22). Myös opettajien 
rooli koettiin tärkeäksi (mts. 24).

Simulaatiotilanteiden jälkeinen loppukeskustelu ja reflektointi on tär-
keää hoitotyön opiskelijoille, jotta he voisivat kehittyä hoitotyön vuoro-
vaikutustilanteissa ja perhekeskeisessä hoitotyössä (Fitzgerald & Ward, 
2019, s. 25). Telesin ym. (2020, s. 6) tutkimuksen mukaan opiskelijat 
kokivat olevansa valmiimpia käytännön työhön simulaation jälkeen. 
Lasten kohtaamisen taidot lisääntyivät ja lasten kohtaaminen helpot-
tui. Simulaation avulla opiskelijat olivat itse aktiivisia oppimisessaan 
ja saivat uuden tavan oppia lasten ja perheiden kohtaamista ja perhe-
hoitotyötä. Tutkimuksessa tuli esiin, että simulaatio-opetuksessa olisi 
huomioitava se seikka, että tilanteissa oleminen voi aiheuttaa erilaisia 
tunteita (mts. 6.) Siksi oli tärkeää, että opiskelijat saivat tutustua simu-
laation tapausesimerkkeihin eli skenaarioihin etukäteen, mikä auttoi 
vähentämään opiskelijoiden ahdistusta ja tiedon oppiminen lisääntyi 
prosessin ollessa heille tuttu. Tapausesimerkkien hyvä suunnittelu siis 
korostui. Pienissä ryhmissä ja esimerkkitapausten eri rooleissa toimi-
nen, kuten esimerkiksi perheenjäsenenä toimiminen, lisäsi oppimisen 
tehokkuutta. Simulaatio-oppimiseen vaikuttaa myös opettajan toiminta. 
Hänen on tuettava opiskelijoiden oppimista, luotava ystävällinen ympä-
ristö ja autettava opiskelijaa kehittämään omaa sairaanhoitajuuttaan. 
Se, miten simulaatiotapauksia käsitellään jälkipuinnin aikana, on mer-
kittävä osa oppimisen tukemista (mt.).

2.3 Lasten ja nuorten hoitotyön simulaatio-
päivän toteuttaminen Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa

Lasten ja nuorten hoitotyön opintojakso on laajuudeltaan viiden opinto-
pisteen kokonaisuus, joka pitää sisällään opintoja äitiyshuollosta sekä 
lasten ja nuorten hoitotyöstä. Lasten ja nuorten hoitotyön teoria- ja 
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taitopajaopetus sisältää terveen ja sairaan lapsen hoitotyötä, keskeistä 
opintojaksolla on perhehoitotyö. Simulaatio-opetuksen pedagogisessa 
suunnittelussa on hyödynnetty hyviä olemassa olevia käytänteitä (INA-
CSL Standards Committee 2016).

•Tavoitteet
•Skenaariot 
opiskelija-
pareille 
(sairaanhoita-
jat)

Simulaation 
lähtökohdat

•Hoitotyön 
suunnittelu 
skenaarioon

•Vanhempien ja 
lasten roolit

Valmistau-
tuminen •Aito 

hoitotympäris-
töä jäljittelevä 
tila luokassa

•Hoitotilanteen 
esittäminen

Simulaatio-
tilanne

•Esittäjien 
kokemus ja 
arviointi

•Vertaispalaute 
ja yhteinen 
keskustelu

Oppimis-
keskustelu

Kuvio 1. Kuvaus sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatiopäivän 
kulusta.

Jokainen sairaanhoitajaopiskelija osallistuu opintojakson lopussa 
yhteen kuuden tunnin simulaatiopäivään ja se tapahtuu ennen las-
tenhoitotyön harjoittelua (Kuvio 1). Aluksi kerrotaan simulaatiopäivän 
kulusta ja oppimistavoitteista, korostetaan sitä, että kyseessä ei ole 
taitokoe. Jokaiselle opiskelijaparille annetaan yksi hoitotyön tilanne 
eli skenaario valmisteltavaksi, johon he valmistautuvat sairaanhoitajan 
roolissa ja he näkevät kyseisen tilanteen oppimistavoitteet ja tehtävän 
kuvauksen. Tavoitteet muokkaantuvat tilanteen sisällön mukaan, mutta 
keskeisiä oppimistavoitteita ovat mm. oppia lapsen ja vanhemman 
kanssa vuorovaikutusta, harjoitella perhehoitotyötä, oppia huomioi-
maan lapsen yleistilaa ja kehitykseen liittyviä ominaispiirteitä, oppia 
antamaan ohjausta ja neuvontaa vanhemmille ja oppia yhteistyötä kol-
legan kanssa. Lisäksi tavoitteisiin kuuluvat lapsipotilaan vitaalielintoi-
mintojen tarkkailu ABDCE-menetelmän mukaisesti, PEWS-pisteiden 
laskeminen ja tilan arvioiminen, erilaisten hoitotyöntoimintojen toteut-
taminen sekä aseptinen työskentely. Tilanteesta riippuen harjoitellaan 
myös lääkehoitoa ja lääkärin määräysten toteuttamista ja lääkärin sekä 
sairaanhoitajakollegan kanssa kommunikointia. Jokainen pari käyttää 
tilanteeseen valmistautumiseen opintojakson materiaaleja, opettajat 
ohjaavat tarvittaessa simulaatiotilanteiden suunnittelussa.
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Lisäksi opiskelijat ovat päivän aikana myös erilaisissa rooleissa, kuten 
vanhemman tai lapsen tai nuoren roolissa. Jokaisessa tilanteessa 
potilaan roolia esittää lapsinukke iän mukaan tai oikea potilas, jonka 
roolissa esiintyy opiskelija. Lisäksi mukana on aina vanhempi tai van-
hemmat, rooleissa ovat opiskelijat. Vanhemman ja lapsen rooleihin 
annetaan tavoitteet ja ohjeet juuri ennen simulaatiotilannetta. Simu-
laatio-opetus koostuu erilaisista hoitotyön tilanteista, jotka tapahtu-
vat terveyskeskuksen vastaanotoilla ja sairaalan lastenosastolla sekä 
lasten ja nuorten poliklinikalla. Ympäristö pyritään muokkaamaan 
mahdollisimman aidontuntuiseksi, käyttämällä aitoja hoitovälineitä 
ja seurantalaitteita. Lasten ikäryhmät potilastapauksissa ovat 5 kk, 
2–3 vuotta, 6–8-vuotta ja 14 vuotta. Tilanteissa käsitellään erityyppisiä 
sairauksia, kuten päänsärky, äkillinen suolistotulehdus, obstruktiivi-
nen bronkiitti ja 1 tyypin diabetes. Terveen lapsen tilanteeseen liittyvät 
pienen vauvan kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen, 
uhmaikä ja koululaisen terveelliset elämäntavat.

Simulaatiotilanteiden alussa kaikki opiskelijat lukevat kyseisen tilan-
teen kuvauksen ja oppimistavoitteet ja tarkkailtavat asiat. Tämän 
jälkeen aloitetaan itse simulaatiotilanne, jossa skenaario etenee sai-
raanhoitajien omien suunnitelmien, mutta myös spontaanin vuorovai-
kutuksen avulla, jota potilas ja vanhempi esittävät. Opettaja antaa tilan-
teissa esimerkiksi tarvittavat vitaalielintoiminnot, kun sairaanhoitajat 
ovat toteuttaneet tarvittavat hoitotyön toiminnot. Simulaatioon kuuluu 
tiiviisti oppimiskeskustelu, joka käydään jokaisen tilanteen jälkeen. 
Vertaisarvioitsijoina toimivat opiskelijat ja opettajat. Oppimiskeskustelu 
alkaa sillä, että tilanteessa olevat sairaanhoitajat ja vanhemmat sekä 
lapsi kuvaavat päällimmäiset kokemukset tilanteesta. Tämän jälkeen 
tarkkailijat ja opettajat antavat palautteen asioista, jotka menivät hyvin 
tilanteessa heidän mielestään. Toisella kierroksella käsitellään kehitet-
täviä asioita. Keskustelun lopuksi kootaan yhteen keskeiset tilanteessa 
opitut asiat ja oppimisen tunnelma. 
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3 PALAUTEKYSELYN TOTEUTUS 
SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOILLE 
SIMULAATIOTILANTEISTA

3.1 Palautekyselyn osallistujat,  
aineiston keruu ja analyysi

 
Lasten ja nuorten hoitoyön simulaatio-opetuspäivän jälkeen pyydet-
tiin sairaanhoitajaopiskelijoilta palaute, johon opiskelijat osallistuivat 
pienryhmissä kolmena eri päivänä. Palautteen antoi 37 sairaanhoi-
tajaopiskelijaa (n=37), jotka osallistuivat lasten ja nuorten hoitotyön 
opintojaksoon liittyvään simulaatio-opetukseen syksyn 2021 aikana. 
Kahdelle opiskelijaryhmälle opetus tapahtui suomen kielellä ja yhdelle 
englannin kielellä, simulaatiotilanteet olivat samoja kaikilla ryhmillä. 
Kaikilla opiskelijoilla oli takana sairaanhoitajaopintoja noin 2,5 vuotta 
ja heillä oli aikaisempaa kokemusta simulaatio-opetuksesta aikai-
semmilta opintojaksoilta. Aineisto kerättiin paperille anonyymisti 
opiskelijoiden itse kirjoittamana. Heille esitettiin avoin kysymys: Miten 
lastenhoitotyön simulaatiotilanteet edistävät lasten ja nuorten hoito-
työn oppimistasi? Tavoitteena oli saada osallistujien oma näkökulma 
ja kokemus simulaatiotilanteista, kuten he itse sen näkivät (Kylmä & 
Juvakka, 2012, s. 24, 31). Laadullisessa tutkimuksessa korostuu sub-
jektiivisuus, osallistujan omien kokemusten huomiointi ja havainnointi 
eri tilanteissa (Ronkainen ym., 2011, s. 82).

Palautteiden vastaukset kirjoitettiin ensin Word-tiedostoon kuten 
ne oli kirjoitettu ja samalla englanninkieliset vastaukset käännettiin 
suomeksi. Saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla, jolla saatiin 
tietoa opiskelijoiden kokemuksista (Kylmä & Juvakka, 2012, s. 112). 
Aineistoa voitiin järjestää systemaattisesti sisällönanalyysin periaattei-
den mukaan (Gray, 2009, s. 493), mikä aloitettiin tutustumalla aineis-
toon sitä läpi lukemalla (s. 496). Sisällönanalyysillä voitiin analysoida 
aineisto systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 
s. 117). Aineiston alkuperäisilmaisut pelkistettiin (mts. 123) ja niitä 
muodostui 160 kappaletta. Tämän jälkeen samankaltaiset pelkistykset 
yhdisteltiin eri ryhmiin, mistä muodostui alaluokkia ja niille muodostui 



46 47

nimi kuvaavan sisällön mukaan (mts. 124). Luokittelussa aineisto tii-
vistyi alaluokiksi, joista sitten edelleen muodostettiin yläluokkia (mts. 
124). Sisällönanalyysissa muodostui 28 alaluokkaa ja 8 yläluokkaa. 
Analyysi raportoitiin siten, että ensin kuvattiin yläluokat lihavoidulla 
tekstillä sekä niiden sisältämät alaluokat vinotekstillä. Jokainen ala-
luokka avattiin yksi kerrallaan niiden sisältämien pelkistysten mukaan. 
Raporttiin lisättyjen alkuperäisilmaisujen avulla lukija voi tarkastella 
aineiston analyysin muodostumista.

3.2 Palautekyselyn eettisyys ja luotettavuus

Palautekyselyn toteuttamisessa noudatettiin kaikkia tieteenaloja 
ohjaavia, yleisiä eettisiä periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelu-
kunta (TENK), 2019, s. 7) ja hyviä tieteellisiä käytänteitä (Tutkimu-
seettinen neuvottelukunta (TENK), 2012, s. 6). Palautekyselyn aineis-
tonkeruuseen ja käyttöön haettiin ja saatiin tutkimuslupa Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun vararehtori Elina Varamäeltä (TENK, 2012, s. 
6). Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista, opiskelijat saivat jättää 
tyhjän paperin niin halutessaan eikä nimitietoja kerätty, jolloin keruu 
tapahtui anonyymisti (TENK, 2019, s. 8). Opiskelijoille kerrottiin kyselyn 
tarkoitus ja aineistonkäsittely (mts. 8–9). Koko artikkelia kirjoittaessa 
viitattiin julkaisuihin asianmukaisilla tavoilla ja aineiston käsittelyssä 
sekä analysoinnissa oltiin rehellisiä, huolellisia ja tarkkoja. Opiske-
lijoille kerrottiin myös, missä aineisto tullaan julkaisemaan (TENK, 
2012, s. 6). Palautekyselyt säilytettiin lukitussa kaapissa siihen asti, 
kunnes ne kirjoitettiin tekstiksi. Tämän jälkeen aineisto käsiteltiin ja 
se säilytettiin tietokoneella salasanojen takana, tietokone oli suojattu 
tietoturvaohjelmalla. Kyselylomakkeet hävitettiin asianmukaisesti 
silppurilla hävittämällä.

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltiin laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuskriteerein, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, ref-
leksiivisyys ja siirrettävyys (Kylmä & Juvakka, 2012, s. 128). Uskot-
tavuuteen liittyy se, että tutkimustulokset vastaavat palautekyselyyn 
osallistuneiden kokemuksia, eikä aineistoa lähdetty tiivistämään liikaa. 
Vahvistettavuutta tuotiin esiin siten, että aineistonkeruu ja analyysi 
kuvattiin tarkasti. Refleksiivisyydessä tunnistettiin se, että sisällönana-
lyysi on aina analysoijien näkökulmasta tehty, toinen analyysin tekijä 
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voisi saada erilaisia tulkintoja. Siirrettävyyttä voidaan tarkastella siten, 
että simulaatiotilanteiden toteutustavasta kerrottiin ja palautekyselyn 
toteutus kirjoitettiin auki, vaikka tarkkoja taustakysymyksiä ei osallis-
tujista kerätty (mt.). Luotettavuutta lisääväksi tekijäksi nostettaisiin se, 
että sairaanhoitajaopiskelijoille simulaatio oli jo entuudestaan tuttu 
opetusmenetelmä, jolloin he pystyivät kertomaan kokemuksiaan jo 
hyvin kriittisestikin.

4 LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN 
SIMULAATIO-OPETUKSEN 
OPPIMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT 
SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN 
KOKEMANA 

Sairaanhoitajaopiskelijat (n=37) kokivat lasten ja nuorten hoitotyön 
simulaatiotilanteissa osaamistaan edistäviksi tekijöiksi (Kuvio 2) 
oppimista edistävän opetusmenetelmän, yhteisoppimisen, oppimi-
sen syventymisen, ajattelukyvyn avartumisen, mielekkyyden simu-
laatiopäivän järjestelyissä, vuorovaikutuksellisen ohjausosaamisen 
kehittymisen, valmiuksien saamisen oikeiden käytännön tilanteiden 
kohtaamiseen ja lastenhoitotyön kliinisten taitojen kehittymisen.
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Kuvio 2. Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset simulaatio-
tilanteiden lasten ja nuorten hoitotyön oppimista edistävistä 
tekijöistä.

Oppimista edistävä opetusmenetelmä
Sairaanhoitajaopiskelijat kuvailivat simulaatio-opetuksen olevan tär-
keä oppimista edistävä opetusmenetelmä, koska simulaatiotilanteet 
hyödyttivät oppimista, tilanteista saatiin uutta tietoa, simulaatio salli 
virheitä ja sillä koettiin olevat tärkeä rooli sairaanhoitajaopinnoissa. 
Simulaatiotilanteet koettiin hyödyllisinä, opettavaisina ja oppimista 
edistävinä, ne tekivät tiedonsaannin mielenkiintoiseksi ja oppiminen oli 
helpompaa tilanteiden kautta. Opetusmenetelmänä nämä simulaatiot 
koettiin loistavina. 

Koen simulaatiot hyödyllisiksi. Simulaatiot tukee oppimista.

Tilanteissa saatiin uutta tietoa, mihin liittyi se, että simulaatiotilanteet 
ovat arvokkaita uuden tiedon antajia ja antoivat akateemista tietoa, 
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jota hyödynnetään tulevaisuudessa. Virheiden sallimiseen liittyi se, 
että aluksi tilanteet pelottivat, mutta opiskelijapari ja ryhmä auttoi-
vat ymmärtämään, että virheitäkin sallitaan, eikä kukaan pahoittanut 
mieltään, vaikka kaikkia asioita ei tilanteissa muistettu. Tilanteissa 
sai mokata ilman, että se tapahtuisi oikealle potilaalle. Simulaatioiden 
koettiin olevan tärkeässä roolissa osana sairaanhoitajaopintoja ja niitä 
haluttiin myös tulevaisuudessa. Opiskelijat kokivat, että simulaatioti-
lanteet olivat toiseksi parasta harjoitusta oikeiden potilaskontaktien 
jälkeen ja tilanteista opittiin epätavallisella ja interaktiivisella tavalla.

Yhteisoppiminen
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat yhteisoppimisen lasten ja nuorten 
hoitotyön oppimista edistäväksi tekijäksi, mihin liittyi se, että opis-
kelijoiden ja opettajien palautteet tukivat oppimista, opittiin eritavoin 
toteutuneista tilanteista ja lisäksi tärkeää oli, että tilanteissa toimittiin 
toisiaan tukien. Opiskelijoiden palautteista tilanteiden jälkeen saatiin 
arvokkaita kokemuksia yhdessä opiskelijatovereiden kanssa. Oli hyvää 
keskustelua luokkatovereiden kanssa simulaatiotilanteen jälkeen, 
opiskelijoiden kanssa jaetut kommentit auttoivat oppimaan ja muis-
tamaan asioita ja yhdessä tapahtui oppimista. Opettajien palautteet 
tilanteiden jälkeen tukivat oppimista, koska ne auttoivat oppimaan, oli 
hyvää keskustelua opettajien kanssa simulaatiotilanteiden jälkeen ja 
saatiin arvokkaita kokemuksia yhdessä opettajien kanssa. 

Opiskelijat oppivat eri tavoin toteutuneista tilanteista, mihin liittyi oppi-
minen opiskelijatovereiden onnistumisista tilanteissa. Voitiin oppia toi-
silta opiskelijoilta, jotka ratkaisivat tilanteet erittäin hyvin, mutta myös 
toisten epäonnistumisista voitiin oppia. Opiskelijat kokivat oppimista 
edistäväksi, kun toimittiin tilanteissa toisiaan tukien, mihin liittyi se, 
että kaikki tukivat toisiaan oppimisessa ja myös keskusteleva tunnelma 
edisti oppimista. Yhteisen oppimisen simulaatiotilanteissa koettiin 
luovan varmuutta oikeisiin käytännön tilanteisiin.

The environment in the simulations is great for learning 
because it isn’t a high pressure situation and we have 
good discussion with our teachers and classmates after 
simulation is over.
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Furthermore, we can learn from our classmates too 
because they can solve the situations very well.

Oppimisen syventyminen
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat simulaatiotilanteiden syventävän oppi-
mista, mihin liittyi se, että simulaatiotilanteet olivat hyvä menetelmä 
kerrata asioita, toimiminen tilanteissa auttoi oppimisessa, oppii teo-
rian käytäntöön soveltamista, asioiden mieleen painaminen parantui ja 
tilanteiden jälkipuinti koettiin tärkeäksi. Opiskelijat kokivat saaneensa 
tilanteista hyvää kertausta opintojaksosta, ne toimivat hyvänä harjoi-
tuksena opituista asioista. Se oli hyvä tapa kerrata asioita ja auttoi 
muistamaan jo opiskeltuja asioita. Tilanteissa toimimiseen liittyi se, että 
asiat jäivät paremmin mieleen konkreettisesti tekemällä ja käytännön 
harjoittelu helpotti asioiden oppimista sekä sai harjoitella teoriatuntien 
asioita. Kertaaminen tilanteissa koettiin opettavaiseksi. Simulaatio-
tilanteissa oppii teorian käytäntöön soveltamista, jolloin tilanteissa 
opittiin paremmin kuin kirjasta lukemalla tai teoriaopetuksesta, teo-
riatiedot myös konkretisoituivat ja saatiin todella hyvää harjoitusta. 
Asioiden mieleen painamisen parantumiseen liittyi se, että asiat jäivät 
paremmin mieleen, tilanteet kokosivat yhteen opintojakson asiat ja ne 
tiivistivät hyvin opintoja. Tilanteiden jälkipuinti koettiin tärkeäksi, koska 
tilanteiden läpikäynnistä oppii paremmin kuin pelkistä luennoista ja oli 
useita erilaisia tilanteita, jotka yhdessä purettiin. 

Simulaatiopäivässä on useita eri tilanteita, jotka puretaan 
yhdessä läpi. Läpikäynti ja tilanteet jäävät mieleen ja niistä 
oppii paremmin kuin pelkistä luennoista.

Ajattelukyvyn avartuminen
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat simulaatiotilanteiden avartavan ajat-
telukykyä, mihin sisältyi kriittisen ajattelutaidon kehittyminen, erilais-
ten näkökulmien saaminen asioihin, erityisten asioiden oppiminen ja 
soveltamisen hyödyntäminen. Kriittinen ajattelutaito kehittyi, koska 
simulaatiotilanteet antoivat mahdollisuuden harjoitella kriittistä ajat-
teluntaitoa ja tilanteet oli järjestetty kriittistä ajattelua herättävällä 
tavalla sekä opittiin asioista paremmin tilanteita nähdessä. Erilaisia 
näkökulmia saatiin, kun simulaatiotilanteet antoivat mahdollisuuden 
kokeilla tilanteita turvallisessa ympäristössä, mikä antoi mahdolli-
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suuden pohtimiseen, mikä tilanteissa toimi erittäin hyvin ja mitä voi-
tiin parantaa. Simulaatiotilanteet olivat myös lähde tiedoille, joita ei 
itse välttämättä osaa ajatella. Tilanteissa pohdittiin, miten itse niissä 
toimisi. Saatiin erilaisia näkökulmia, erilaisia asioita huomioitiin ja ne 
herättivät pohtimaan asioita monelta suunnalta. Myös keskusteluissa 
tuli aina uusia asioita ilmi. 

Erityisten asioiden oppiminen tarkoitti sitä, että opiskelija sai kysellä 
tarkentavia asioita, tilanteet auttoivat ymmärtämään erityisiä asioita 
ja niiden seuraaminen koettiin hyödylliseksi, koska sai tunnistaa, mitä 
tilanteessa puuttui tai miten sitä voisi korjata. Sai myös havainnoida 
omaa oppimistaan. Opiskelijat kokivat, että tilanteissa sai soveltaa 
oppimiaan asioita todellisentuntuisissa tilanteissa.

They give us the opportunity to practice using our critical 
thinking skills and the things we have learned in class with 
a case.

They give us the opportunity to practice using our critical 
thinking skills and the things we have learned in class with 
a case.

Mielekkyys simulaatiopäivän järjestelyissä 
Mielekkyyden simulaatiopäivän järjestelyissä koettiin edistävän oppi-
mista ja siihen sisältyivät oppimistilanteiden monipuolisuus, oppimis-
tilanteiden mielenkiintoisuus, hyvä tunnelma, hyvin organisoitu simu-
laatiopäivä ja opettajien myönteisyys, mikä nähtiin oppimista edistävänä 
tekijänä. Opiskelijat kuvasivat oppimistilanteiden monipuolisuuden siten, 
että läpikäydyt tilanteet olivat kivoja, ne olivat erilaisia, tilanteet koettiin 
mukaviksi ja simulaatiot koettiin hyväksi tavaksi oppia lisää erityisistä 
tilanteista sekä opiskelijat saivat ajatella oppimiaan asioita erilaisissa 
tilanteissa. Mielenkiintoiseksi oppimistilanteet tekivät sen, että opiskeli-
jat oppivat parhaiten simulaatioista, ne olivat mukavia luentojen keskelle 
ja tekivät opiskelusta keveämpää. Simulaatiotilanteet itsessään koettiin 
mielenkiintoisiksi, ne tuntuivat avoimilta luennoilta, ne olivat hyviä oppi-
miskokemuksia ja ne koettiin matalan kynnyksen simulaatioiksi. Hyvään 
tunnelmaan liittyi se, että simulaatiopäivä oli mielekäs, rento tunnelma 
edisti oppimista, päivä oli mukava ja hyvä. Todettiin myös, että aika simu-
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laatioissa oli uskomatonta. Tärkeää oli, että päivä oli hyvin järjestetty 
sekä se, että opettajat olivat kivoja ja ystävällisiä. 

Tilanteet oli erilaisia ja mielenkiintoisia ja päivä oli ylipää-
tään mielinen ja hyvin järjestetty.

Vuorovaikutuksellisen ohjausosaamisen kehittyminen
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat, että simulaatiotilanteet edistivät 
vuorovaikutuksellisen ohjausosaamisen kehittymistä, koska he kokivat 
saaneensa varmuutta lasten ja vanhempien kohtaamiseen ja taitoja 
ohjaustilanteisiin. Opiskelijat kuvasivat saaneensa varmuutta lasten 
kohtaamiseen, mihin liittyi se, että he saivat valmiuksia lasten koh-
taamiseen, jotka kohdataan eri tavoin hoidossa kuin aikuispotilaat. 
Simulaatiotilanteet antoivat luottamusta toimia pienten lasten kanssa, 
ne opettivat osallistamaan lasta, vuorovaikutuksen merkitystä vauvojen 
hoidossa. Lisäksi saatiin oppia pienten lasten kanssa toimimisesta. 
Varmuuteen kohdata vanhempia sisältyi opiskelijoiden vanhempien 
kanssa toimimisen oppiminen. Opiskelijat saivat valmiuksia vanhem-
pien kohtaamiseen, tilanteet auttoivat ymmärtämään paremmin van-
hempia ja saatiin valmiuksia vanhempien rauhoitteluun eri tilanteissa. 
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat saaneensa taitoja ohjaustilanteisiin, 
kun niitä saatiin harjoitella tilanteissa, joiden aihe vaatii perehtymistä. 
Tilanteista saatiin valmiuksia ohjaamistilanteisiin ja ne edistivät sai-
raanhoitajille tärkeitä kommunikointitaitoja.

Simulaatiot antavat paljon valmiuksia ohjaamistilanteisiin 
ja lasten sekä heidän vanhempien kohtaamiseen.

Valmiudet oikeiden käytännön tilanteiden kohtaamiseen
Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat simulaatiotilanteiden edistäneen 
lasten ja nuorten hoitotyön oppimista siten, että he saivat valmiuksia 
oikeiden käytännön tilanteiden kohtaamiseen. Tähän opiskelijat kuva-
sivat liittyvän valmiuksien saamisen työharjoitteluun. Saatiin käytännön 
läheistä kokemusta oikeisiin tilanteisiin sekä saatiin taitoja työelämään. 
Opiskelijat kokivat saaneensa valmiuksia työharjoitteluun, mihin liittyi 
se, että tilanteet toivat varmuutta käytännönharjoitteluun, tilanteet 
tukivat paljon tulevaa käytännön harjoittelua ja opiskelijat saivat luot-
tamusta harjoitteluun lastenosastoilla.
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Opiskelijat kokivat saaneensa käytännönläheistä kokemusta oikeisiin 
tilanteisiin, koska he olivat saaneet tilanteista käytännön kokemusta, 
todellisen tuntuiset harjoitustilanteet simulaatiossa helpottavat oike-
aan tilanteeseen menemistä. Saatiin konkreettista tuntumaa hoito-
työstä, jolloin oppiminen jäi paremmin mieleen. Opiskelijat kuvasivat 
myös, että simulaatiot olivat antoisia, koska niistä saatiin luottamusta 
toimia myöhemmin oikeiden potilaiden kanssa, saatiin harjoitella 
oikean elämän tilanteita, käytännön osaaminen lisääntyi ja tilanteet 
edistivät käytännön kokemusta. Opiskelijat kokivat saaneensa simu-
laatiotilanteista taitoja työelämään, kun tilanteet antoivat valmiuksia 
toimia työelämässä. Saatiin luottamusta työskennellä lastenosastolla 
ja opittiin uusia asioita, joita voi huomioida omassa työssä tulevaisuu-
dessa. 

Saa konkreettista tuntumaa hoitotyöstä ja sen kautta 
oppiminen jää paremmin mieleen.

And I would say I would be confident to work/ training in 
the pediatric wards.

Lasten hoitotyön kliinisten taitojen kehittyminen
Simulaatiotilanteet edistivät sairaanhoitajaopiskelijoiden lasten hoi-
totyön kliinisten taitojen kehittymistä, mihin liittyi lasten hoitotyön 
syvempi perehtyminen, lapsen kasvun ja kehityksen oppiminen sekä 
erilaisten hoitotyön toimintojen oppiminen. Lasten hoitotyön syvem-
pään perehtymiseen sisältyi opiskelijoiden mukaan se, että simulaa-
tiotilanteiden kautta pääsi paremmin käsitykseen lastenhoitotyöstä, 
tietämys lasten hoitotyöstä lisääntyi ja saatiin hyvää tietoa terveen ja 
sairaan lapsen hoitotyöstä, varsinkin kun aikaisempaa kokemusta las-
ten hoitotyöstä ei ollut. Myös erilaiset tilanteet edistivät lasten hoito-
työn oppimista. Lapsen kasvun ja kehityksen oppimista kuvattiin siten, 
että simulaatiotilanteissa opittiin lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä 
niissä tapahtuvista muutoksista, lisäksi opittiin vanhempien ohjaami-
sesta lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen.

I have learnt a lot of things like giving a counselling to 
parents about growth and development of their children.
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Hoitotyön toimintojen oppimiseen opiskelijat kokivat saaneensa eri-
laista harjoitusta. Opiskelijat oppivat sairaan lapsen voinnin tarkkailua 
ja arviointia, sairaiden lasten hoitoa, vauvan perushoitoa, vauvojen 
painon ja pituuden mittaamista. Opittiin myös lapsen verenpaineen 
mittaamista, verensokerin mittaamista ja hiilihydraattien annostelua 
sekä insuliinin annostelua diabeteslapselle. Opiskelijat kokivat, että 
simulaatiotilanteista opittuja taitoja voitaisiin soveltaa myös aikuisten 
hoitotyöhön.

Assessing for vital signs of sick children.

5 PALAUTEKYSELYN TULOSTEN 
TARKASTELU JA POHDINTA

Sairaanhoitajaopiskelijoiden palautekyselyn antamat tulokset olivat 
hyvin samansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Palau-
tekyselyn mukaan simulaatio-opetus hyödyttää ja edistää lasten ja 
nuorten hoitotyön oppimista. Myös Munnin ym. (2021) ja Lubbersin & 
Rossmanin (2016) mukaan simulaatiotilanteilla oli positiivinen vaikutus 
lastenhoitotyön oppimiseen. Opiskelijat kokivat simulaatiot virheistä 
huolimatta turvalliseksi oppimisympäristöksi, kuten myös Gamblen 
(2017) tutkimuksessa havaittiin. Teorian käytäntöön soveltamista opit-
tiin, mikä ilmeni myös Kärjen ym. (2018) kirjallisuuskatsauksessa. Kriit-
tisen ajattelutaidon koettiin parantuneen, tämä tuli esiin myös Shin ym. 
(2015) ja Edwardsin ym. (2018) tutkimuksissa. Kuten Teles ym. (2020) 
kuvaavat myös tämän palautekyselyn mukaan sairaanhoitajaopiske-
lijoiden varmuus lasten ja vanhempien kohtaamiseen ja ohjaamiseen 
parantuivat. Opiskelijat kokivat valmiuksiensa mennä harjoitteluun ja 
työelämään parantuneen. Vastaavia tuloksia saivat myös Munn ym. 
(2021), Gamble (2017), Megel ym. (2012) ja Teles ym. (2020). Simulaatiot 
antoivat kokemuksia oikeista tilanteista lasten ja nuorten hoitotyössä, 
kuten myös Lubbersin & Rossmanin (2016) tutkimuksen mukaan.

Opettajien näkemykset vahvistuivat simulaatio-opetuksen merkityk-
sestä osana opetusta. Näytti siltä, että on tärkeää korostaa opiske-
lijoille, ettei kyse ole taitokokeesta vaan lasten hoitotyön kokonais-
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valtaisesta opettelusta ja harjoittelusta. Opettajien on tärkeää valita 
monipuoliset ja todellisuutta vastaavat skenaariot, tukea oppimista ja 
huolehtia myönteisestä oppimisilmapiiristä. Tärkeää on, että opiske-
lijat voivat valmistautua simulaatiotilanteisiin hyödyntämällä opinto-
jakson materiaaleja. Oppimiskeskustelu simulaatiotilanteen jälkeen 
syvensi oppimista ja toi siihen uusia näkökulmia. Simulaatio-opetus 
antaa mahdollisuuksia opiskelijan yksilöllisen oppimisen tukemiseen 
ja osallistumisen aktivoimiseen. Vallitsevan koronapandemian aikana 
on potilaiden ja varsinkin heidän perheidensä kohtaaminen jäänyt 
sairaanhoitajaopiskelijoille normaalia vähäisemmäksi, erilaisten vie-
railurajoitusten vuoksi. Siksi oli erittäin tärkeää, että koko perheen ja 
läheisten kohtaamista voitiin harjoitella osana simulaatioharjoituksia. 
Simulaatiotilanteissa harjoiteltiin asioita myös lapsen ja vanhemman 
näkökulmasta, ei vain sairaanhoitajan näkökulmasta. 
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SIMULAATIO-OPETUKSEN 
HYÖDYNTÄMINEN ENSIHOIDON 
YKSIKKÖKOULUTUKSISSA 
– TRAUMAPOTILAAN 
TUKEMISEN HOITO-
OHJEEN IMPLEMENTOINTI 
ENSIHOITOPALVELULLE

Raila Kärnä, TtM, KM, sairaanhoitaja (ylempi AMK), 
tuntiopettaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

1 JOHDANTO

Sosiaali- ja terveysalalla kouluttajilta edellytetään kompetenssia tun-
nistaa ja käyttää näyttöön perustuvia opetusmenetelmiä (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2019; World Health Organization, 2016). Myös 
valtakunnallinen TerOpe-kärkihanke korostaa sosiaali- ja terveysalan 
kouluttajien taitoa valita pedagogiset ratkaisunsa parhaaseen mahdol-
liseen näyttöön perustuen (Mikkonen ym., 2019). Tällainen näyttöön 
perustuva opetus tukee opiskelijoiden osaamisen siirtämistä käytän-
töön (Mikkonen ym., 2022), mutta myös kouluttajan omaa ammatillista 
osaamista (Hernandez-Acevedo, 2021). Eräs tällainen vaihtoehto on 
simulaatio-opetus. Tutkimusten mukaan simulaatio-opetus voidaan 
nähdä näyttöön perustuvana opetusmenetelmänä, ja sen hyödyntä-
minen tukee monipuolisesti niin sosiaali- ja terveysalan kouluttajien 
ammatillista kasvua (Hernandez-Acevedo, 2021) kuin opiskelijoiden 
oppimista sosiaali- ja terveysalalla (Mulyadi ym., 2021). 

Tässä artikkelissa simulaatio-opetusta tarkastellaan ylemmän AMK-
tutkinnon kehittämistehtävänä erään sairaanhoitopiirin ensihoitopal-
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velulle luodun uuden hoito-ohjeen implementoinnin näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveysministeriön (2014) suosituksen mukaan ensihoidon 
laatua tulisi arvioida hoitoprosessien sisäisen auditoinnin avulla. Yksi 
näistä on korkeaenergisen traumapotilaan hoitoprosessi. Kehittämi-
sen kohteena olleen sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa kyseinen 
auditointi oli vielä tekemättä. Tämän vuoksi ylemmän AMK-tutkinnon 
kehittämistehtävän tarkoituksena oli tarkastella kyseisen potilasryh-
män hoidon laatua, ja lopputuotoksena valmistui kyseisen sairaanhoi-
topiirin ensihoitopalvelulle tuotettu traumapotilaan tukemisen hoito-
ohje (Kärnä, 2020). Tämän kehittämistehtävän prosessia on avattu 
tarkemmin aiemmassa julkaisussa (Kärnä & Salminen-Tuomaala, 
2020), mutta hoito-ohjeen implementointivaiheen kuvaus on jäänyt 
puuttumaan. Tällä artikkelilla vastataan nyt tähän tarpeeseen, jotta 
prosessiauditointi saadaan kokonaisuudessaan kuvattua.

2 PEDAGOGISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Simulaatio-opetus näyttöön perustuvana 
opetusmenetelmänä

Näyttöön perustuva opetusosaaminen voidaan määritellä taidoksi etsiä 
näyttöä ja arvioida sen merkitystä kriittisesti ja ammatillisesti opetuksen 
ja opiskelijoiden ohjauksessa hyödynnettävään päätöksentekoon (Lam 
& Schubert, 2019; Wonder & Spurlock, 2019). Tyypillisesti tätä tarkas-
tellaan opetussisällöllisistä näkökulmista, mutta sen lisäksi näyttöön 
perustuva opetus voidaan nähdä soveliaiden opetusmenetelmien valin-
tana. Simulaatio-opetus on yksi tällainen opetusmenetelmä (Hernan-
dez-Acevedo, 2021) ja sen hyöty sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa 
on osoitettu useassa eri tutkimuksessa. Simulaatio-opetuksella tarkoi-
tetaan opetusmenetelmää, jonka tarkoituksena on jäljitellä mahdolli-
simman todenmukaista toimintaa aidoissa konteksteissa. Tavoitteena 
on tukea osallistujien kompetenssin kehittymistä yhteistoiminnallisesti, 
kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti (Hansen & Bratt, 2015). 

Simulaatio-opetuksen avulla voidaan tarjota tasavertaisia oppimisko-
kemuksia (Abelsson & Bisholt, 2017; Tamaki ym., 2019), ja osallistujien 
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on todettu olevan tyytyväisempiä simulaatio-opetukseen verrattuna 
perinteisten opetusmenetelmien käyttöön (Mulyadi ym., 2021; War-
ren ym., 2016). Tyypillisesti simulaatio-opetus pitää sisällään vähin-
tään toimijan ja tarkkailijan roolit, ja sen hyötyjä on tarkasteltu usein 
lähinnä toimijan kannalta. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 
että merkittävää oppimista tapahtuu myös tarkkailemalla ja reflek-
toimalla toimintaa. Simulaatio-opetus mahdollistaa oman osaamisen 
tunnistamisen ja reflektiotaitojen aktiivisen kehittymisen (Abelsson & 
Bisholt, 2017), mutta myös tietojen, taitojen ja päätöksentekotaitojen 
lisääntymisen (Mulyadi ym., 2021; Svellingen ym., 2021; Tamaki ym., 
2019). Tämän avulla simulaatioon osallistuja voi tunnistaa osaamisensa 
ja kehittämistarpeensa ja samalla suunnata oppimistaan oikeisiin asi-
oihin (Abelsson & Bisholt, 2017). 

Kouluttajan näkökulmasta simulaatio-opetus on menetelmänä pal-
kitseva, sillä se antaa välittömän palautteen osallistujien osaamista-
sosta. Tämän perusteella koulutusten sisältöä voidaan muuttaa tar-
peen mukaan. Se lisää kouluttajien ammatillista kehittymistä, mutta 
vaatii motivaatiota hyödyntää menetelmää omassa työssä. Sosiaali- ja 
terveysalan kouluttajien onkin todettu kaipaavan täydennyskoulutusta 
simulaatio-opetuksen hyödyntämisestä, sillä se koetaan usein pelot-
tavana (Hernandez-Acevedo, 2021). Tällainen jatkuva ammatillinen 
kehittyminen tukee kouluttajan ammatti-identiteetin vahvistumista, 
opetuksen laatua ja työssä selviytymistä (Nokelainen ym., 2019).

Simulaatio-opetusta voidaan soveltaa tarpeiden mukaan hyödyntämällä 
esimerkiksi virtuaalitodellisuutta, taitopajoja tai nukkeja (Chatzopou-
los ym., 2017). Tällöin on oleellista miettiä opetuksen tavoitteita ja 
sitä, millä pedagogisilla ratkaisuilla nämä tavoitteet saavutetaan. On 
muistettava, että vaikka simulaatio-opetuksen on todettu tarjoavan 
parempia oppimiskokemuksia verrattuna tavalliseen opetukseen (Shin 
ym., 2015), on mahdotonta määritellä yhtä ja oikeaa tapaa opettaa. Sen 
sijaan sopiva menetelmä tulee valita tarpeen mukaan.

2.2 Ensihoito simulaatio-opetuksen kohteena

Ensihoitaja kohtaa työssään usein haastavia ja monipuolisia tehtäviä, 
joissa vaaditaan nopeita ratkaisuja. Tällöin koulutuksen merkitys koros-
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tuu, sillä väärät päätökset saattavat johtaa potilasturvallisuuden vaa-
rantumiseen (Preckel ym., 2020). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
(785/1992) takaa potilaan oikeuden hyvään ja laadukkaaseen hoitoon, 
joten on tärkeää, että myös ensihoidon osalta potilasturvallisuus ja 
hoidon laatu huomioidaan. Monipuolisuutensa ansiosta simulaatio-
opetus vastaa erilaisiin haasteisiin, joita väestön ikääntyminen, hoidon 
tarpeen ja vaatimusten lisääntyminen sekä sosiaali- ja terveysalan 
henkilökunnan resurssien vähentyminen aiheuttavat koulutukselle ja 
terveydenhuollon potilasturvallisuudelle (Abelsson & Bisholt, 2017; 
Hernandez-Acevedo, 2021). 

Sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-opetusta on tutkittu lähinnä 
osana hoitotyön koulutusta, jolloin sen hyöty täydennyskoulutuksessa 
on jäänyt vähemmälle selvittelylle (Salminen-Tuomaala ym., 2018). 
Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet hoitohenkilöstön kokevan 
simulaatio-opetuksen mahdollisuudet ammatillisesti merkittäväksi 
(Marion-Martins & Pinho, 2020; Salminen-Tuomaala ym., 2017). Ensi-
hoidon näkökulmasta tärkeää on mahdollisuus harjoitella harvoin 
tapahtuvia tilanteita ennalta (Salminen-Tuomaala ym., 2018). Todel-
lisessa tilanteessa toimiminen on varmempaa ja turvallisempaa, kun 
kohdattu tilanne ei ole ensihoitajalle täysin uusi. 

Simulaatio-opetus mahdollistaa teorian integroimisen käytäntöön 
(Kaddoura ym., 2016), jolloin sen avulla voidaan edistää monipuolisesti 
kliinisten tilanteiden hallintaa ja potilasturvallisuutta (Hernandez-
Acevedo, 2021; Mulyadi ym., 2021; Salminen-Tuomaala ym., 2018), 
mutta myös yhteistyöosaamista ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä 
(Marion-Martins & Pinho, 2020). Ensihoito sisältää erilaisten hoidollis-
ten toimenpiteiden lisäksi myös niin kutsuttuja ei-teknisiä taitoja, joilla 
tarkoitetaan resurssien hyödyntämistä, tiimityötä, tehtävänhallintaa ja 
päätöksentekotaitoja (Nyström, 2017). Ensihoitajat toimivat vahvassa 
yhteistyössä esimerkiksi sairaalan, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa, 
joten erilaiset moniammatilliset simulaatiot lisäävät henkilökunnan 
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä viestintä- ja ohjaustaitoja osana 
moniammatillista tiimiä (Marion-Martins & Pinho, 2020; Salminen-
Tuomaala ym., 2018; Warren ym., 2016). 
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3 UUDEN HOITO-OHJEEN 
IMPLEMENTOINTI SIMULAATIO-
OPETUKSEN AVULLA

3.1 Kehittämisen lähtökohdat

Ylemmän AMK-tutkinnon kehittämistehtävän (Kärnä, 2020) tarkoituk-
sena oli selvittää, millaista korkeaenergisen traumapotilaan ensihoidon 
laatu on tällä hetkellä erään sairaanhoitopiirin alueella. Tavoitteena 
oli kehittää kyseisen potilasryhmän hoidon laatua ja tämän avulla 
parantaa hoidon ennustetta. Kehittämistehtävän tutkimustehtävänä 
oli, miten korkeaenergisen traumapotilaan ensihoidon laatua voidaan 
kehittää. Tähän haettiin vastausta selvittämällä, millaisia vahvuuksia 
ja heikkouksia kyseisen potilasryhmän ensihoidossa tällä hetkellä 
kyseisellä ensihoitopalvelulla on, ja millaisia asioita korkeaenergisen 
traumapotilaan ensihoidossa tulisi ottaa huomioon. Kehittämisprosessi 
pohjautui tutkimukselliseen kehittämistoimintaan (Toikko & Rantanen, 
2009) ja eteni prosessinomaisesti Demingin laatusyklin (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö, 2014) avulla. Kehittämistyön menetelminä hyödynnet-
tiin SWOT-nelikenttämenetelmää, Kela Sv210 -ensihoitokaavakkeiden 
analyysia, bencmarkingia sekä tulevaisuuskolmiota.

3.2 Implementoinnin toteutus

Kehittämistehtävän lopputuotoksena valmistui erään sairaanhoito-
piirin ensihoitopalvelulle uusi traumapotilaan tukemisen hoito-ohje 
(Kärnä, 2020). Oikean tukemisen hallinta on oleellista, sillä tutkimusten 
mukaan väärin toteutettuna potilaan tukeminen saattaa aiheuttaa poti-
laille haittaa (Hood & Considine, 2015; Paterek ym., 2015). Hoito-ohje 
valmistui syksyllä 2019, minkä jälkeen se päätettiin jalkauttaa henki-
lökunnalle ensihoitopalvelun yksikkökoulutuksissa. Kyseisen sairaan-
hoitopiirin ensihoitopalvelu järjestää henkilökunnalleen puolivuosittain 
vaihtuvia yksikkökoulutuksia, joiden tavoitteena on ylläpitää henkilöstön 
osaamista, lisätä potilasturvallisuutta ja huolehtia ajantasaisen tiedon 
välittymisestä. Kouluttamisesta ja koulutusten suunnittelusta vastaa 
16-jäseninen tiimi, johon myös kehittämistehtävän toteuttaja ja tämän 
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artikkelin kirjoittaja kuuluu. Koulutuspäivien sisällön suunnittelu aloi-
tettiin loppuvuodesta 2019 ja viimeisteltiin tammikuussa 2020 muutama 
päivä ennen koulutusten alkamista. Ensihoidon vs. ylilääkäri hyväksyi 
koulutusten sisällön ja materiaalin ennen koulutusten alkamista. 

Yksikkökoulutukset järjestettiin keskiviikkoisin keväällä 2020 ja yhden 
päivän kokonaiskesto oli 7,5 h. Koulutuksiin oli tarkoitus osallistua 
kaikkien kyseisen sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun ensihoitajien 
(noin 250 henkilöä), ja yhteen koulutuspäivään osallistui kerrallaan 
noin 20–25 ensihoitajaa. Valitettavasti COVID-19-pandemia aiheutti 
haasteita koulutusten järjestämiseen, joten maaliskuussa poikkeus-
olojen vuoksi koulutukset jouduttiin keskeyttämään. Koulutuspäivän 
sisältönä oli traumapotilaan tukemisen lisäksi traumapotilaan tutki-
minen ja lämpötalous, ja sen runko koostui aamun teoriaosuudesta, 
minkä jälkeen päivän aiheita harjoiteltiin rastikoulutuksena kolmessa 
pienryhmässä. Yhdelle käytännön rastille oli varattu aikaa 60 minuuttia, 
minkä jälkeen paikkoja vaihdettiin. 

Traumapotilaan tukemisen käytännön rastin aiheena oli raskaana 
olevan potilaan tukeminen tyhjiöpatjalle ja potilaan tukeminen kylki-
asentoon. Menetelmänä hyödynnettiin simulaatio-opetusta, sillä sen 
on todettu olevan toimiva keino uusien toimintatapojen omaksumi-
sessa (Salminen-Tuomaala ym., 2018). Sen käyttö vaatii kouluttajalta 
kuitenkin asiantuntevaa osaamista (Hernandez-Acevedo, 2021), sillä 
ilman kouluttajan ammattitaitoa simulaatio-opetuksen ongelmana voi 
olla esimerkiksi vaikeus avoimen ja luottavaisen ilmapiirin luomisessa, 
rakentavan palautteen antamisessa positiivisessa hengessä (Abelsson 
& Bisholt, 2017; Hernandez-Acevedo, 2021) tai asianmukaisessa kom-
munikoinnissa (Marion-Martins & Pinho, 2020), minkä vuoksi toimi-
jat saattavat kokea simulaatiotilanteen jännittävänä ja stressaavana. 
Kehittämisen kohteena olevan ensihoitopalvelun aiemmissa yksikkö-
koulutuksissa kerätyn palautteen perusteella simulaatiot olikin koettu 
usein ahdistavina ja pelottavina tilanteina. Tämän vuoksi traumapoti-
laan tukemisen simulaatio päätettiin toteuttaa yhteistoiminnallisena 
simulaationa, jolloin kaikki olivat samalla huoneessa. Tällöin simulaa-
tion aikana toteuttajilla oli mahdollisuus pysäyttää tilanne, ja jatkotoi-
menpiteitä voitiin pohtia yhdessä koko ryhmän – myös tarkkailijoiden ja 
ohjaajien – kanssa. Tässä yhteydessä esiin tulleita vaihtoehtoja voitiin 
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kokeilla, minkä jälkeen päätettiin yhdessä sopivin toimintatapa. Tällöin 
simulaation toimijat saivat tarvittaessa apua muilta, mutta kaikille jäi 
selkeä kuva lopullisesta toimintamallista. 

3.3 Implementoinnin arviointi

Arviointi on tärkeä osa kehittämistä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
2014). Ensihoidon yksikkökoulutukseen osallistuneilta kerättiin koulu-
tusten jälkeen kirjallista ja suullista palautetta koulutuspäivästä. Tämän 
tavoitteena oli selvittää, mitä hyvää ja mitä kehitettävää koulutuspäivän 
toteutuksessa oli. Lisäksi palautteen yhteydessä kerättiin ehdotuksia 
seuraavien yksikkökoulutusten aiheiksi.

Ensihoitajien kokemusten perusteella yhteistoiminnallinen simulaatio 
vähensi koettua ahdistusta ja suorituspaineita. Kun simulaation toteut-
taminen ei ollut pelkästään toimijoiden vaan koko ryhmän vastuulla, 
simulaation aikana keskustelu lisääntyi ja myös aremmatkin jäsenet 
uskalsivat osallistua. Palautteen mukaan koulutuspäivien tunnelma 
oli kiireetön ja sisällöllisesti yhtenäinen. Ensihoitajat kokivat, että 
yhteistoiminnallinen simulaatio-opetus toimi hyvin traumapotilaan 
tukemisen harjoitteluun, ja harjoituksen myötä tukemisen toteuttami-
nen olisi helpompaa tulevaisuudessa. Lisäksi harjoitusten myötä uuden 
hoito-ohjeen sisäistäminen oli helpompaa ja käytännönläheisempää. 
Ensihoitajat kokivat, että yhteistoiminnallinen simulaatio-opetus toimi 
erinomaisesti ensihoitoon, ja sen toivottiin jäävän jatkossakin yhdeksi 
menetelmäksi ensihoitopalvelun käyttöön.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Simulaatio-opetuksen käyttökelpoisuus sosiaali- ja terveysalan kou-
luttamisessa on todettu jo useiden vuosien ajan. Haasteena on ollut 
suunnitella simulaatiot niin, että ilmapiiri on avoin ja luottavainen vailla 
pelkoa solvaamisesta ja epäonnistumisesta. Simulaatio on nimen-
omaan tilanne, jossa suorittaja saa epäonnistua turvallisesti vailla 
huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Ensihoidon yksikkö-
koulutuksessa hyödynnetty yhteistoiminnallinen simulaatio vähensi 
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osallistujien kokemusten mukaan koettua stressiä ja pelkoa epäon-
nistumisesta. Kokemukset osoittivat, että simulaatio-opetusta voidaan 
soveltaa monipuolisesti eri tarpeisiin nähden. Simulaatio-opetus on 
toimiva menetelmä osaamisen ylläpitoon myös valmistumisen jälkeen, 
ja sen käyttöä täydennyskoulutuksissa tulisi lisätä. Vaikka simulaatio-
opetus on paljon tutkittu aihe, jatkotutkimusta tarvitaan edelleen sen 
eri variaatioiden hyödyntämiseksi.

LÄHTEET

Abelsson, A., & Bisholt, B. (2017). Nurse students learning acute care 
by simulation – focus on observation and debriefing. Nurse education 
in practice, 24, 6–13. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.03.001

Chatzopoulos, D., Bermejo, C., Huang, Z., & Hui, P. (2017). Mobile 
augmented reality survey: From where we are to where we go. IEEE 
Access, 5, 6917–6950. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2698164

Hansen, J., & Bratt, M. (2015). Competence acquisition using simulated 
learning experiences: a concept analysis. Nursing education perspectives 
36(2), 102–107. https://doi.org/ 10.5480/13-1198

Hernandez-Acevedo, B. (2021). Nursing faculty integrate simula-
tion instruction into their teaching practice: A phenomenological 
study. Teaching and learning in nursing, 16(3), 205–209. https://doi.
org/10.1016/j.teln.2021.03.003

Hood, N., & Considine, J. (2015). Spinal immobilisation in pre-hospital 
and emergency care: A systematic review of the literature. Australasian 
emergency nursing journal 18(3), 118–137. https://doi.org/10.1016/j.
aenj.2015.03.003

Kaddoura, M., Vandyke, O., Smallwood, C., & Gonzalez, K. M. (2016). 
Perceived benefits and challenges of repeated exposure to high fidelity 
simulation experiences of first degree accelerated bachelor nursing 
students. Nurse education today, 36, 298–303. https://doi.org/10.1016/j.
nedt.2015.07.014

Kärnä, R. (2020). Korkeaenergisen traumapotilaan ensihoidon laadun 
kehittäminen – kehittämisen kohteena traumapotilaan tukeminen 
[Ylempi AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002122349

https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.03.001
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2698164
https://doi.org/10.1016/j.teln.2021.03.003
https://doi.org/10.1016/j.teln.2021.03.003
https://doi.org/10.1016/j.aenj.2015.03.003
https://doi.org/10.1016/j.aenj.2015.03.003
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.014
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.014
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002122349


66 67

Kärnä, R., & Salminen-Tuomaala, M. (2020). Laadukkaan traumapoti-
laan tukemista koskevan toimintamallin laatiminen erilaisia kehittämis-
menetelmiä hyödyntäen. Teoksessa M. Salminen, Tuomaala, J. Hallila, 
S. Saarikoski, & T. Tapio (toim.), Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittä-
mispolkuja sosiaali- ja terveysalalla (s. 99–115). (Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 157). Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020092575810

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. https://finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1992/19920785

Lam, C. K., & Schubert, C. (2019). Evidence-based practice competence 
in nursing students: An exploratory study with important implications 
for educators. Worldviews on evidence-based nursing, 16(2), 161–168. 
https://doi.org/10.1111/wvn.12357

Marion-Martins, A. D., & Pinho, D. L. M. (2020). Interprofessional simu-
lation effects for healthcare students: A systematic review and meta-
analysis. Nurse education today, 94, 104568. https://doi.org/10.1016/j.
nedt.2020.104568

Mikkonen, K., Koivula, M., Sjögren, T., Korpi, H., Koskinen, C., Koskinen, 
M., Kuivila, H-M., Lähteenmäki, M-L., Koskimäki, M, Mäki-Hakola, H., 
Wallin, O., Saaranen, T., Sormunen, M., Kokkonen, K-M., Kiikeri, J., 
Salminen, L., Ryhta, I., Elonen, E., & Kääriäinen, M. (2019). Sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutusalan opettajien osaaminen ja sen kehittäminen 
(Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica 14). Oulun yliopisto. 
http://urn.fi/urn:isbn:9789526224794

Mikkonen, K., Kuivila, H., Sjögren, T., Korpi, H., Koskinen, C., Koskinen, 
M., Koivula, M., Koskimäki, M., Lähteenmäki, M., Saaranen, T., 
Sormunen, M., Salminen, L., Mäki-Hakola, H., Wallin, O., Holopainen, 
A., Tuomikoski, A., & Kääriäinen, M. (2022). Social, health care and 
rehabilitation educators’ competence in professional education: 
Empirical testing of a model. Health and social care in the community, 
3 0(1), e75–e85. https://doi.org/10.1111/hsc.13414

Mulyadi, M., Tonapa, S. I., Rompas, S. S. J., Wang, R.-H., & Lee, B.-O. 
(2021). Effects of simulation technology-based learning on nursing 
students’ learning outcomes: A systematic review and meta-analysis 
of experimental studies. Nurse education today, 107, https://doi.
org/10.1016/j.nedt.2021.105127

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020092575810
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://doi.org/10.1111/wvn.12357
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104568
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104568
http://urn.fi/urn:isbn:9789526224794
https://doi.org/10.1111/hsc.13414
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105127
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105127


68 69

Nokelainen, A., Kylmänen, H., Koivula, M., Koskimäki, M., Lähteenmäki, 
M. L., Hakola, H. M., Wallin, O., Sjögren, T., Mikkonen, K., Kääriäinen, M., 
& Koivula, M. (2019). Täydennyskoulutustarpeet ja täydennyskoulutuksen 
merkitys uran alussa oleville sosiaali- ja terveysalan opettajille. 
Hoitotiede, 31(4), 231–245. 

Nyström, P. (2017). Ei-tekniset taidot ja Crew Resource Management 
(CRM). Teoksessa: M. Kuisma, P. Holmström, J. Nurmi, K. Porthan, & 
T. Taskinen (toim.), Ensihoito (6. uud. p., s. 194–202). Sanoma Pro.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2019). Tutkintoon johtavan koulutuksen 
kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 24/2019). http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-263-650-8

Paterek, E., Isenberg, D. L., Salinski, E., Schiffer, H., & Nisbet, B. (2015). 
Characteristics if trauma patients overimmobilized by prehospital 
providers. American journal of emergency medicine, 33(1), 121–122. 
https://doi.org/10.1016/j.ajem.2014.10.034

Preckel, B., Staender, S., Arnal, D., Brattebø, G., Feldman, J. M., Ffrench-
O’Carroll, R., Fuchs-Buder, T., Goldhaber-Fiebert, S. N., Haller, G., 
Haugen, A. S., Hendrickx, J., Kalkman, C. J., Meybohm, P., Neuhaus, 
C., Østergaard, D., Plunkett, A., Schüler, H. U., Smith, A. F., Struys, M., 
Subbe, C. P., Wacker, J., Welch, J., Whitaker, D. K., Zacharowski, K., & 
Mellin-Olsen, J. (2020). Ten years of the Helsinki Declaration on patient 
safety in anaesthesiology: An expert opinion on peri-operative safety 
aspects. European journal of anaesthesiology, 37(7), 521–610. https://
doi.org/10.1097/EJA.0000000000001244

Salminen-Tuomaala, M., Jaskari, P., Perälä, S., & Rouvala, C. (2017). 
Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Clinical 
nursing studies, 5(4), 73–80. https://doi.org/10.5430/cns.v5n4p73

Salminen-Tuomaala, M., Rouvala, C., Sankelo, M., Junttila, T., & 
Vuorenmaa, K. (2018). Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden käsityksiä 
moniammatillisen simulaatio-opetuksen tarpeista. Hoitotiede, 30(4), 
311–323.

Shin, S., Park, J.-H., & Kim, J.-H. (2015). Effectiveness of patient 
simulation in nursing education: meta-analysis. Nurse education today, 
35(1), 176–182. https://doi.org/ 10.1016/j.nedt.2014.09.009

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-650-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-650-8
https://doi.org/10.1016/j.ajem.2014.10.034
https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001244
https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001244
https://doi.org/10.5430/cns.v5n4p73


68 69

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2014). Laatu ja potilasturvallisuus 
ensihoidossa ja päivystyksessä – suunnittelusta toteutukseen ja 
arviointiin (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 7/2014). http://urn.
fi/URN:ISBN:978-952-00-4108-3

Svellingen, A. H., Forstrønen, A., Assmus, J., Røykenes, K., & Brattebø, G. 
(2021). Simulationbased education and the effect of multiple simulation 
sessions: A randomised controlled study. Nurse education today, 106, 
105059. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105059

Tamaki, T., Inumaru, A., Yokoi, Y., Fujii, M., Tomita, M., Inoue, Y., Kido, 
M., Ohno, Y., & Tsujikawa, M. (2019). The effectiveness of end-of-life 
care simulation in undergraduate nursing education: A randomized 
controlled trial. Nurse education today, 76, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.
nedt.2019.01.005

Toikko, T., & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
(3. korj. p.). Tampere University Press. 

Warren, J. N., Luctkar-Flude, M., Godfrey, C., & Lukewich, J. (2016). A 
systematic review of the effectiveness of simulation-based education 
on satisfaction and learning outcomes in nurse practitioner programs. 
Nurse education today, 46, 99–108. https://doi.org/10.1016/j.
nedt.2016.08.023

Wonder, A. H., & Spurlock, D. (2019). A national study across levels of 
nursing education: Can nurses and nursing students accurately estimate 
their knowledge of evidence-based practice? Nursing education 
perspectives, 41(2), 77–82. https://doi.org/10.1097/01.NEP.00000 
00000000528

World Health Organization. (2016). Nurse educator core competencies. 
https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/nurse_educator050416.pdf

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4108-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4108-3
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105059
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.005
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.005
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.023
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.023
https://doi.org/10.1097/01.NEP.00000%2000000000528
https://doi.org/10.1097/01.NEP.00000%2000000000528
https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/nurse_educator050416.pdf


70 71

KOKEMUKSIA MIELENTERVEYS- 
JA PÄIHDEHOITOTYÖN 
SIMULAATIO-OPETUKSESTA 
YHTEISTYÖSSÄ KOKEMUS-
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA

Minna Laitila, TtT, lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

1 JOHDANTO

Simulaatio-opetusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin, ja sen avulla 
voidaan havainnollistaa käytäntöjä, päätöksentekoa ja kriittistä ajattelua 
(Kärki ym., 2018, s. 287). Mielenterveys- ja päihdehoitotyön opetuksessa 
simulaatio-opetusta on käytetty vähemmän kuin muussa hoitotyön 
opetuksessa, vaikka se soveltuisi myös tämän erikoisalan opetukseen 
hyvin. Mielenterveys- ja päihdetyön opetuksessa simulaatio-opetusta 
voidaan hyödyntää 1) opiskelijoiden mielenterveystyön osaamisen ja 
taitojen parantamisessa, 2) opiskelijoiden kriittisen reflektion taitojen 
opettamisessa ja 3) opiskelijan itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden 
kehittämisessä (Lee ym., 2020, s. 330). 

Simulaatio-opetuksen avulla voidaan realistisessa ja turvallisessa 
ympäristössä harjoitella käytännön hoitotyössä tarvittavia taitoja (Hap-
pell ym., 2020). Lisäksi sen on todettu kaventavan teoriaopetuksen ja 
käytännön välistä kuilua. Simulaatio-opetuksen avulla voidaan myös 
vaikuttaa opiskelijoiden mahdollisiin ennakkoluuloihin potilaita kohtaan 
(Kärki ym., 2018, s. 287). Suomalaista tutkimusta mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön simulaatioiden osalta on vähän.

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan mielenterveyspalvelujen järjes-
tämisen viitekehystä, joka on vakiintunut jo useissa maissa, ja jota 
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kohtaan kiinnostus on lisääntynyt myös Suomessa (Martin, 2021, s. 
9–10). Toipumisorientaatiossa korostuvat voimavaralähtöisyys, osal-
lisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. 
Palveluissa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, yksilöllisten tarpeiden 
huomioimista, ratkaisukeskeisyyttä, yksilön voimaantumispyrkimysten 
tukemista ja toimijuuden vahvistamista. Sairaanhoitajien halukkuudella 
ja osaamisella on keskeinen merkitys sille, kuinka hyvin toipumiso-
rientaatio toteutuu käytännössä (Happell ym., 2019). Useissa maissa 
on jo edellytyksenä, että sairaanhoitajat ja sairaanhoidon opiskelijat 
tuntevat toipumisorientaatioviitekehyksen, arvostavat sitä ja toimivat 
sen mukaisesti (Happell ym., 2018). 

Toipumisorientaatio sai alkunsa palvelujenkäyttäjien keskuudessa, joten 
siksi on luontevaa, että sen opetuksessa kokemusasiantuntijat ovat 
merkittävässä roolissa (Horgan ym., 2020). Mielenterveystyössä koke-
musasiantuntija voidaan määritellä kokemusasiantuntijakoulutuksen 
käyneeksi henkilöksi, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- 
ja/tai päihdeongelmasta, joko sitä sairastavana, siitä kuntoutuvana, pal-
velunkäyttäjänä tai omaisena (Falk ym., 2013, s.14). Kokemusasiantun-
tijatoiminnan juuret löytyvät potilasjärjestöistä, vapaaehtoistyöstä, tuki-
henkilötoiminnasta ja vertaistuesta. Kokemusasiantuntijatoiminnalla on 
tärkeä rooli mielenterveys- ja päihdetyössä mm. palveluidenkäyttäjien 
osallisuuden ja toipumisen tukemisessa. Kokemusasiantuntijoiden 
mukanaolo mielenterveys- päihdehoitotyön opetuksessa on suhteel-
lisen uutta (Bocking ym., 2019). Usein kokemusasiantuntija osallistuu 
opetukseen esimerkiksi kertomalla luennolla oman toipumistarinansa. 

Sairaanhoitajakoulutuksessa kokemusasiantuntijoiden mukanaolon 
avulla voidaan hälventää muun muassa mielenterveys- ja riippuvuuson-
gelmiin liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja (Happell ym., 2015; Bocking 
ym., 2019; Bieirng ym., 2020). Kokemusasiantuntijoiden osallistumi-
nen opetukseen avaa opiskelijoille asiakkaan ja potilaan näkökulmaa 
(Kang & Joung, 2020; Koski ym., 2020, s. 22) ja voi vaikuttaa myön-
teisesti opiskelijoiden asenteisiin palveluiden käyttäjien osallisuutta 
ja asiakaslähtöistä toimintaa kohtaan (Byrne ym., 2014; Byrne ym., 
2015; Bocking, ym., 2019; Happell ym., 2019). Se voi myös pienentää 
teoriaopetuksen ja käytännön hoitotyön välistä kuilua (Happell ym., 
2020; Kang & Joung, 2020). 
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2 SIMULAATIO-OPETUKSEN 
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön simulaatiossa ja työpajoissa pilotoi-
tiin keväällä 2021 yhteisopetusta kokemusasiantuntijoiden kanssa kah-
den sairaanhoitajaopiskelijaryhmän tunneilla. Yhteistyökumppanina 
toimi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Kokemusasiantuntijatoi-
minta osaksi kuntien peruspalveluita -hanke. Yhteistyössä sairaanhoi-
topiirin kokemuskoordinaattorin kanssa rekrytoitiin yhteisopetukseen 
kokemusasiantuntijat. Pilottiryhmiltä ja mukana olleilta kokemusasi-
antuntijoilta saatiin erittäin hyvää palautetta yhteisopettajuudesta, ja 
sen pohjalta lähdettiin toimintaa edelleen kehittämään. 

Kokemusasiantuntijoiden kanssa käytiin yhdessä ennakkoon läpi opin-
tojakson tavoitteita ja suunniteltiin simulaatioiden sisältöä. Suunnitte-
lussa hyödynnettiin pilotin kokemusten lisäksi Oulun ammattikorkea-
koulun kokemuksia (Alakulppi, 2017). Opettaja oli laatinut väljiä poti-
lastapauskuvauksia, jotka käytiin yhdessä läpi. Sovittiin myös tuntien 
työnjaosta: Kuka toimii johdattelijana harjoituksiin, ketkä näyttelevät 
potilaita, kuka vastaa jälkikeskustelusta ja palautteesta? Simulaati-
oissa potilaan roolia esittivät pääosin kokemusasiantuntijat. Yhdessä 
ryhmässä potilaan rooleja näyttelivät myös opiskelijat. Vastuu tehtäviin 
johdattelusta, jälkikeskustelusta ja palautteesta jaettiin kokemusasi-
antuntijoiden ja opettajan kesken. 

Opiskelijat saivat etukäteen tutustuttavaksi simulaatioiden potilas-
tapaukset ja muun materiaalin. Tuntien aluksi kokemusasiantuntijat 
kertoivat oman toipumistarinansa ikään kuin johdatteluna aiheeseen. 
Tämän jälkeen vuorossa oli kolme potilastapausta, joissa harjoiteltiin 
erityisesti vuorovaikutusta, asiakkaan kohtaamista, avointen kysymys-
ten käyttöä, ratkaisukeskeistä ja motivoivaa työtapaa sekä itsehoidon 
tukemista. Erityistä huomiota kiinnitettiin harjoitusten jälkeiseen 
palautekeskusteluun. 

Jotta mielenterveys- ja päihdehoitotyön simulaatio-opetusta yhteis-
työssä kokemusasiantuntijoiden kanssa voitaisiin edelleen kehittää, 
niihin osallistuneilta sairaanhoitajaopiskelijoilta pyydettiin kirjallista 
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palautetta simulaatiotuntien jälkeen. Opiskelijat täyttivät palautelo-
makkeen nimettöminä, ja yksittäisiä vastauksia ei voida tunnistaa. 
Lomakkeen täyttäminen oli vapaaehtoista. Palautelomakkeessa opis-
kelijoita pyydettiin arvioimaan: 

– Oliko simulaatiosta ja kokemusasiantuntijoiden mukanaolosta 
hyötyä opiskelijan näkökulmasta hänen omalle oppimiselleen?

– Mitkä asiat simulaatioissa olivat toimivia opiskelijan näkökul-
masta?

– Mitä simulaatioissa pitäisi kehittää opiskelijan näkökulmasta?

3 OPISKELIJOIDEN PALAUTE 
MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDEHOITOTYÖN SIMULAATIOISTA

3.1 Simulaatioiden ja kokemusasiantuntijoiden 
mukanaolon hyöty omalle oppimiselle

Kaikki palautelomakkeen täyttäneet opiskelijat olivat sitä mieltä, että 
simulaatioista ja erityisesti kokemusasiantuntijoiden mukana olemi-
sesta oli hyötyä heidän omalle oppimiselleen. Opiskelijat toivat esiin 
sitä, että kokemusasiantuntijoiden omat toipumistarinat konkretisoivat 
luennoilla läpikäytyä teoriaa esimerkiksi erilaisista mielenterveyden 
ongelmista tai hoitotyön menetelmistä. Osa opiskelijoista koki mie-
lenterveys- ja päihdehoitotyön ”abstraktiksi” tai vaikeasti ymmär-
rettäväksi, ja kokemusasiantuntijoiden tarinat auttoivat paremmin 
ymmärtämään ongelmien taustalla vaikuttavia asioita ja häiriöiden 
vaikutusta arkielämään. Simulaatiot lisäsivät ymmärrystä asiakkaita 
kohtaan ja toivat uusia näkökulmia.

Luennoilla läpikäydyt asiat konkretisoituivat. Menetelmät 
tulivat käytännön läheisiksi.

Koin heidän tarinansa kuulemisen erittäin hyödylliseksi ja 
se avarsi ajatusmaailmaani näkemään sen, miten ihmisen 
menneisyys ja taustat voivat pitää sisällään.
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Opiskelijat kokivat simulaatioissa saaneensa taitoja ja rohkeutta koh-
data asiakkaita ja potilaita, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia. 
Erityisen arvokkaana pidettiin kokemusasiantuntijoilta saatua palau-
tetta ja vinkkejä. 

Simulaatioista oli hyötyä siinä mielessä, että todellisissa 
tilanteissa voi olla helpompi kohdata esim. itsemurharis-
kissä olevia potilaita. Tietää edes vähän, miten kannattaa 
toimia. Tällainen voi antaa rohkeutta ottaa puheeksi eri-
laisia asioita.

Paljon tilanteita, mistä ottaa omaan työhön vinkkejä koh-
data asiakas.

3.2 Mitkä asiat simulaatioissa toimivat 
opiskelijoiden mukaan hyvin 

Kokemusasiantuntijoiden omat kertomukset koettiin mielenkiintoisiksi. 
Opiskelijat kommentoivat muun muassa sitä, kuinka rehellisesti ja 
avoimesti kokemusasiantuntijat kertoivat omista kipeistä kokemuk-
sistaan. Myös kokemusasiantuntijoiden toimiminen potilaan roolissa 
simulaatioissa sai kiitosta. 

Kokemusasiantuntija potilascase tapauksissa oli hyvä, 
heillä kuitenkin parempi ”kokemus” kuin meillä opiskeli-
joilla, eläytyminen potilascaseihin helpompaa näin.

Vuorovaikutus koettiin avoimena ja keskustelut potilastapausten jäl-
keen edistivät oppimista. Vaikka osa opiskelijoista oli etukäteen kokenut 
simulaatiotunnit jännittäviksi, ne olivat kuitenkin olleet hyvä kokemus. 
Kaiken kaikkiaan tuntien sisältöön oltiin pääosin tyytyväisiä. 

Simulointien jälkipurku/käsittely oli hyödyllistä ja opetta-
vaista, sekä kokemusasiantuntijoiden neuvot ja mielipiteet, 
miten he potilaan roolissa toivoisivat ammattilaisen teke-
vän/reagoivan/huomioon ottavan.

Simulaatio oli pelottava etukäteen, mutta luokassa ollessa 
ei tarvinnut jännittää…
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3.3 Mitä simulaatioissa pitäisi kehittää 
opiskelijoiden mukaan

Vaikka valtaosa totesi palautteessa, ettei osannut kertoa kehittämisi-
deoita, joitakin kuitenkin saatiin. Useimmin toivottiin enemmän aikaa 
kokemusasiantuntijoiden toipumistarinoille ja niistä kumpuavalle 
keskustelulle. Ehdotettiin myös, että potilastapauksia olisi voinut olla 
enemmän kuin kolme, jotta useampi olisi päässyt harjoittelemaan. 

Olisin voinut kuunnella pidempäänkin kokemusasiantun-
tijoita ja kysellä enemmän aikaa.

Mielestäni olisi ollut vielä mielenkiintoista kuunnella use-
amman parin case-tehtävä, ne opettavat kyllä. Kuinka 
luokkakaverit selvittää asioita, niistä oppii.

Sisältöihin esitettiin joitain parannuksia, kuten huumeiden käytön 
puheeksiottamista. Lisäksi toivottiin, että opettaja ja kokemusasian-
tuntijat voisivat vielä tarkemmin yhdessä sopia potilastapausten ja jäl-
kipurun sisällöstä ja kulusta. Kokemusasiantuntijoiden osallistumista 
sairaanhoitajien opetukseen pidettiin yleisesti kannatettavana ja sitä 
toivottiin lisää. 

Näitä voisi olla kaksi, yksi kurssin alkuun ja toinen loppuun. 
Ekassa voisi olla enemmän seurattavia caseja ja lopussa 
olevassa sellaisia mihin itse osallistuu.

Kokemusasiantuntijoita voisi käyttää/hyödyntää vielä 
enemmän sh-koulutuksessa. Heiltä saatu tieto on kyllä 
arvokasta.

4 LOPUKSI

Opiskelijoiden antama palaute kokemusasiantuntijoiden mukanaolosta 
simulaatioissa ja työpajoissa oli positiivista. Opiskelijat kokivat ymmär-
tävänsä paremmin asiakkaita ja heidän taustojaan. Sama huomio on 
tehty myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Byrne ym., 2014; Byrne ym., 
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2015; Bocking, ym., 2019; Happell ym., 2019). Toipumiskertomukset ja 
kokemusasiantuntijoiden omakohtaiset kokemukset auttoivat myös 
opiskelijoita integroimaan teoriaa käytäntöön (vrt. Kärki ym., 2018; 
Happell ym., 2020). 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön simulaatioissa luottamuksellisuus, 
hyvä ja turvallinen ilmapiiri sekä positiivinen merkityksenanto ovat 
tärkeitä (Alakulppi, 2017). Palautteen perusteella simulaatiotilanteet 
koettiin turvallisiksi, vaikka ne saattoivat etukäteen tuntua jännittäviltä. 
Opiskelijan hyvä valmistautuminen, aikaisempi kokemus simulaatioista 
sekä ohjaajan rohkaiseva käytös ovat keinoja vähentää simulaatio-
opetukseen mahdollisesti liittyviä negatiivisia tuntemuksia (Kärki ym., 
2018, s. 295). Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös todettu opiskeli-
joiden ja kokemusasiantuntijoiden välisen keskustelun merkitys oppi-
misen kannalta (Kuti & Houghton, 2019, s. 190). Vaikuttaa siltä, että 
tässä kuvatuissa simulaatioissa toteutui ajatus siitä, että opiskelijat 
oppivat yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa eivätkä pelkästään 
kokemusasiantuntijoista (Towle & Godolphin, 2013, s. 220).

Mielenterveydenhäiriöt ja riippuvuusongelmat ovat yleisiä. Mielenterve-
yden ja käyttäytymisen häiriöt ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymiseen (Eläketurvakeskus, 2021). FinSote 2020 -tutkimuksen 
mukaan (Suvisaari ym., 2021, s. 2) kliinisesti merkittävä psyykkinen 
kuormittuneisuus oli lisääntynyt aikuisväestössä sekä miehillä että 
naisilla. Myös terveyspalvelujen käyttö mielenterveyteen liittyvien 
ongelmien vuoksi oli lisääntynyt. Asiakkaita ja potilaita, joilla on mie-
lenterveyteen tai riippuvuuksiin liittyviä haasteita, sairaanhoitajat 
tulevat työssään kohtaamaan olipa toimintaympäristö mikä tahansa. 
Myös siksi on tärkeää, että jo opiskeluaikana pystyttäisiin vaikuttamaan 
opiskelijoiden asenteisiin edellä mainittuja asiakasryhmiä kohtaan 
(Happell ym. 2019). 

Mielenterveyshoitotyön on havaittu kiinnostavan sairaanhoitajaopis-
kelijoita vähemmän kuin muiden hoitotyön osa-alueiden (Happell ym., 
2014, s. 428; Koski ym., 2020, s. 21). Myös tähän ovat vaikuttamassa 
negatiiviset asenteet sekä se, että työ koetaan henkisesti raskaaksi. 
Kokemusasiantuntijoiden mukana olo opetuksessa voi vaikuttaa myön-
teisesti opiskelijoiden asenteisiin, valmiuksiin ja kiinnostukseen työs-
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kennellä mielenterveyshoitotyössä (Happell ym., 2014, s. 433; Bocking 
ym., 2019; Horgan ym., 2020; Koski ym., 2020, s. 24). 

Vaikka kokemusasiantuntijoiden merkityksestä mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön opetuksessa on enenevässä määrin tutkimustietoa, 
sen käytännön toteutus on usein satunnaista tai osallisuus näennäistä 
(Horgan ym., 2020). Kansainvälisessä tutkimuksessa (Happell ym., 
2018) muutama vuosi sitten todettiin, että Suomesta puuttui tuolloin 
selkeä kansallinen tahtotila ja ohjaus koskien palvelujenkäyttäjien 
osallisuutta ja yhteistuotantoa (co-production) niin mielenterveys-
työssä kuin sen opetuksessa. Opetuksen kontekstissa yksi merkittävä 
este palveluidenkäyttäjien osallisuudelle on se, että ei päästä aitoon 
ja tasa-arvoiseen kumppanuuteen (Towle & Godolphin, 2013, s. 220). 
Tästä syystä on tärkeää, että kokemusasiantuntijat pääsevät mukaan jo 
toteutuksen suunnitteluvaiheeseen. Näiden simulaatioiden toteutuk-
sessa pyrittiin toteuttamaan kumppanuuden ja yhteistuotannon ideaa, 
ja kokemusasiantuntijat antoivat panoksensa jo oppituntien käytännön 
toteutuksen ja sisällön suunnitteluun. 

Kokemusasiantuntijoiden osallistumisen merkitys mielenterveys- ja 
päihdehoitotyön opetukseen tullee todennäköisesti edelleen kasva-
maan. Sitä mukaan, kun toipumisorientaatio saa jalansijaa myös suo-
malaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä, odotus siitä, että jo opiske-
luaikana tulevat ammattilaiset saavat valmiuksia toipumisorientaation 
mukaiseen työskentelyyn, tulee lisääntymään (Arblaster ym., 2015, s. 
326). Sairaanhoitajat ovat suurin ammattiryhmä terveydenhuollossa 
(Sairaanhoitajaliiitto, i.a.), joten heidän roolinsa toipumisorientaation 
edistämisessä on merkittävä (Happell ym., 2019). 
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VIIMEISEN VUODEN SAIRAAN-
HOITAJAOPISKELIJOIDEN  
EKG-RYTMIEN TUNNISTAMINEN 
– OPETUSTA SIMULAATION  
KEINOIN

Meri Matala-aho, TtM, lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa EKG-rytmien opetusta annetaan 
esimerkiksi sisätautien hoitotyön kurssilla, vastaanotto- ja polikliinisen 
hoitotyön kurssilla ja syventävän vaiheen opiskelijoille akuuttihoito-
työn syventävissä opinnoissa. EKG-rytmien tunnistamista tulee esille 
esimerkiksi erilaisissa simulaatioissa, joissa harjoitellaan monito-
roidun potilaan tilan seurantaa, potilaan elintoimintojen muutoksiin 
reagoimista sekä siihen liittyvien auttamismenetelmien toteuttamista. 
EKG-rytmien tunnistamista on näiden lisäksi jonkin verran erilaisissa 
case-tyyppisissä tehtävissä, harjoitustöissä sekä kokeissa. Riippu-
matta siitä, missä valmistuva sairaanhoitaja tulee työskentelemään, 
EKG-rytmien tunnistaminen on tärkeä taito tulevilla sairaanhoitajilla. 
Tärkeää on tunnistaa perusrytmit sekä henkeä uhkaavat rytmit, jotka 
vaativat välitöntä reagointia ja yhteydenottoa lääkäriin.

Holthaus & Wrightin (2017) mukaan hoitotyön opiskelijoilla on vai-
keuksia EKG:n tunnistamisessa. Hoitotyön opiskelijoiden kliinisen 
teoria tiedon puuttuminen saattaa aiheuttaa hankaluuksia EKG-rytmien 
tunnistamisessa ja tällä voi olla vaikutuksia potilaan hoitoon. Oikealla 
EKG:n tulkinnalla on käytännössä merkittävä vaikutus (Holthaus & 
Wright, 2017), sillä sairaanhoitajat ovat avainasemassa rytmihäiriöi-
den tunnistamisessa hoitotyössä (Lak ym., 2013). Sairaanhoitajilla ja 
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hoitotyön opiskelijoilla on puutteita tulkita ja tunnistaa eri rytmejä 
(Hernandez-Padilla ym., 2017) ja sairaanhoitajilla on puutteita tunnis-
taa henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä (Khalil ym., 2018; Ruhwanya ym., 
2018). Zhangin ja Hsun (2013) tutkimuksen mukaan EKG-koulutuksella 
on vaikuttavuutta sairaanhoitajien EKG-tietämykseen rytmin tunnis-
tamisesta. Kokonaisuudessaan sairaanhoitajien EKG:n tulkintakyvystä 
on vain vähän tutkimuksia (Coll-Badell ym., 2017). 

Cantin ym. (2014) mukaan virtuaalisimulaatioiden käyttö on lisääntynyt 
hoitotyön koulutuksissa. Erilaisilla simulaatioilla ja pelien yhdistämi-
sellä voidaan tehostaa oppimista (Koivisto ym., 2018). Tubaishatin ja 
Tawalbehnin (2015) mukaan simulointiin perustuva opetus on tehok-
kaampaa kuin perinteinen opetus rytmihäiriöiden tunnistamisessa, ja 
simulaatio on osoittautunut tehokkaaksi opetusmenetelmäksi. Lisäksi 
henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä voidaan simuloida virtuaalisesti, mikä 
lisää opetuksen tehokkuutta. Simulaatio-ohjelmistojen käyttö näyttäisi 
lisäävän sairaanhoitajien tietämystä EKG:n tulkinnasta (Tavan ym., 2020).

2 TARKOITUS JA TAVOITE

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää sähköinen kyselylomake 
eri EKG-rytmeistä ja arvioida, kuinka hyvin viimeisen vuoden sairaan-
hoitajaopiskelijat tunnistavat eri EKG-rytmejä. Tavoitteena on tuottaa 
uutta tietoa viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden eri EKG-
rytmien tunnistamisesta. Kyselylomakkeesta saatujen vastausten ja 
niiden analysointien perusteella on mahdollista kehittää esimerkiksi 
simulaatiopohjaisia EKG-harjoituksia sairaanhoitajaopiskelijoille.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1 Aineiston keruu

Kyselylomaketta varten haettiin tutkimuslupa SeAMKin käytäntö-
jen mukaan. Kysely toteutettiin Webropol-kyselylomaketta käyttäen, 
jossa oli 15 eri EKG-rytmiä tunnistettavana. Näistä kysymysten 1–10 
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EKG-rytmit olivat videoita, mitkä tutkija oli itse kuvannut ja kysymys-
ten 11–15 EKG-rytmit olivat EKG-tallenteiden kuvia, joiden käyttöön 
lupa oli aiemmin saatu. Kyselylomake piti sisällään myös kysymyksiä 
taustamuuttujista (ikä ja sukupuoli), sekä kaksi muuta täydentävää 
kysymystä. Kysely esitestattiin marras-joulukuun 2021 vaihteessa, eikä 
siinä ilmennyt muutos- tai korjaustarpeita. Kysely oli auki hieman yli 2 
viikkoa, (3.12.–20.12.2021) joulukuussa 2021. Kyselyn aikana lähettiin 
vastaajille kaksi muistutuskirjettä. Aineisto kerättiin SeAMKin viimei-
sen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoilta.

3.2 Aineiston analysointi

Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Kuvailuun käytettiin 
frekvenssi- ja prosenttilukuja sekä keskiarvo- ja keskihajontalukuja.

4 TUTKIMUSTULOKSET

Vastaajista (n=33) suurin osa oli naisia (78 %), miehiä vastaajista oli 19 % 
ja 3 % vastaajista oli valinnut vaihtoehdon joku muu. Iän keskiarvo oli 
28 vuotta, (md=27, vaihteluväli 21–51 vuotta). Vastaajat olivat viimei-
sen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita. Kokemus siitä, kuinka hyvin 
vastaajat tunnistavat eri EKG-rytmejä, jakaantui kahden eri vastaus-
vaihtoehdon kesken melko tasaisesti (Taulukko 1). Vastaajista 42 % oli 
sitä mieltä, että he tunnistavat melko hyvin eri EKG-rytmejä, kun taas 
58 % vastaajista oli sitä mieltä, että he tunnistavat melko huonosti eri 
EKG-rytmejä. Vastausvaihtoehtoihin ”erittäin hyvin” ja ”en juurikaan 
tunnista rytmejä”, ei tullut vastauksia. 

Taulukko 1. Kuinka hyvin mielestäsi tunnistat eri EKG-rytmejä?

Eri EKG-rytmien tunnistaminen  n  %

Erittäin hyvin  0  0

Melko hyvin  14  42,4

Melko huonosti  19  57,6

En juurikaan tunnista rytmejä  0  0
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Kysymykseen, mitkä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta sopivat 
parhaiten kuvaamaan EKG-rytmien käytön määrää simulaatioissa, 
vastausvaihtoehtojen välillä näkyi selvä ero (Taulukko 2). Vastaajista 
suurin osa (64 %) oli sitä mieltä, että EKG-rytmejä on liian vähän simu-
laatiotilanteissa. Vastaajista 36 % oli sitä mieltä, että EKG-rytmejä on 
sopivasti simulaatiotilanteissa. Vastausvaihtoehtoon; EKG-rytmejä on 
erittäin paljon simulaatiotilanteissa, ei tullut yhtään vastausta. 

Taulukko 2. Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten EKG-rytmien 
käytön määrää simulaatioissa?

EKG-rytmien käytön määrä simulaatiotilanteissa  n  %

EKG-rytmejä on erittäin paljon simulaatiotilanteissa  0  0

EKG-rytmejä on sopivasti simulaatiotilanteissa  12  36,4

EKG-rytmejä on liian vähän simulaatiotilanteissa  21  63,6

Tutkimustulokset osoittavat selkeästi sen, että eroavuuksia löytyi eri 
EKG-rytmien tunnistamisesta (Taulukko 3). Sinusrytmin ja yksittäiset 
kammiolisälyönnit oli tunnistanut oikein 33  % vastaajista, mikä on 
hieman yllättävä tulos. Sinusrytmin tunnisti 94 % vastaajista, kun vain 
murto-osa (6 %) ei tätä tunnistanut. Kammiotakykardian eli VT:n tunnisti 
64 % vastaajista. Hieman yli yksi kolmasosa (36 %) ei tunnistanut tätä 
henkeä uhkaavaa rytmihäiriötä. Vastaajista suurin osa (94 %) tunnisti 
sinusbradykardian ja melko hyvin vastaajat (82 %) tunnistivat sinusta-
kykardian. Flimmerin eli eteisvärinän tunnisti vastaajista 64 %. Hieman 
huonommin tunnistettiin flutteri eli eteislepatus (61 %). Henkeä uhkaa-
vista rytmeistä kammiovärinän eli VF:n tunnisti 67 % vastaajista, mikä 
on samansuuntainen tulos kammiotakykardian tunnistamisen suhteen.

Sinusrytmin ST-tason nousuilla tunnisti 79 % vastaajista ja sinusrytmin 
ST-tason laskuilla tunnisti 70 % vastaajista. Sinusbradykardia esiintyi 
kyselylomakkeessa toisen kerran, mikä oli EKG-tallenteen muodossa 
kuvana. Tähän oikein vastanneita oli vain 39 %, mikä on hieman odot-
tamaton tulos. Vastaajista vain 3 % tunnisti eteistahdistuksen täysin 
oikein. Silti vastaajista 27 % tunnisti, että kyseessä on jokin tahdistus-
rytmi. Asystolen ja agonaaliset lyönnit tunnisti reilusti yli puolet (73 %) 
vastaajista. Sinusrytmin ja yksittäiset eteislisälyönnit vastaajista tun-
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nisti vain 15 %. Lähes samoin, mutta hieman paremmin tunnistettiin 
sinusbigemenia eli 21 % vastaajista tunnisti tämän oikein.

Taulukko 3. EKG-rytmien tunnistaminen eri rytmeittäin.

Rytmi  n  % EKG- 
tallenteen 

muoto 
kyselyssä

1. Sinusrytmi + yksittäisiä  
  kammiolisälyöntejä
Ei tunnistanut
Tunnisti osittain
Tunnisti täysin oikein

 13
 9

 11

 39,4
 27,3
 33,3

 Video

2. Sinusrytmi
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 2
 31

 6,1
 93,9

 Video

3. Kammiotakykardia eli VT
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 12
 21

 36,4
 63,6

 Video

4. Sinusbradykardia
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 2
 31

 6,1
 93,9

 Video

5. Sinustakykardia
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 6
 27

 18,2
 81,8

 Video

6. Flimmeri eli FA eli eteisvärinä
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 12
 21

 36,4
 63,6

 Video

7. Flutteri eli FLU eli eteislepatus
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 13
 20

 39,4
 60,6

 Video

8. Kammiovärinä eli VF
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 11
 22

 33,3
 66,7

 Video

9. Sinusrytmi + ST-tason nousu
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 7
 26

 21,2
 78,8

 Video

10. Sinusrytmi + ST-tason lasku
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 10
 23

 30,3
 69,7

 Video
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11. Sinusbradykardia  
(EKG-tallenne kuvana)
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 20
 13

 
60,6
 38,9

 Kuva

12. Eteistahdistus
Ei tunnistanut
Tunnisti osittain
Tunnisti täysin oikein

 23
 9
 1

 69,7
 27,3

 3,0

 Kuva

13. Agonaaliset lyönnit + asystole
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 9
 24

 27,3
 72,7

 Kuva

14. Sinusrytmi + yksittäisiä eteislisä-
lyöntejä
Ei tunnistanut
Tunnisti osittain
Tunnisti täysin oikein

 20
 8
 5

 
60,6
 24,2
 15,2

 Kuva

15. Sinusbigemenia
Ei tunnistanut
Tunnisti täysin oikein

 26
 7

 78,8
 21,2

 Kuva

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa viimeisen vuoden 
sairaanhoitajaopiskelijoiden eri EKG-rytmien tunnistamisen taidoista. 
Nämä tulokset tukevat vahvasti aiempaa tutkimustietoa siitä, että sai-
raanhoitajaopiskelijoilla on hankaluuksia ja puutteita tulkita ja tunnis-
taa eri EKG-rytmejä (Holthaus & Wright, 2017; Hernandez-Padilla ym., 
2017). Pääsääntöisesti tulokset olivat melko hyviä, ja eri EKG-rytmejä 
tunnistettiin aika hyvin. Suurimmat yllätykset kuitenkin nousivat tut-
kimustuloksista esiin sinusrytmin ja yksittäisten kammiolisälyöntien 
tunnistamisessa, mitkä vain 33 % vastaajista tunnisti täysin oikein. Silti 
vastaajista 27 % oli vastannut osittain oikein esimerkiksi, että tunnisti 
kammiolisälyönnit, mutta ei sinusrytmiä. Vielä huonommin tunnistet-
tiin sinusrytmi, johon liittyi yksittäiset eteislisälyönnit (15 %). Tämän 
kysymyksen kohdalla 24 % oli tunnistanut rytmin osittain oikein eli oli 
tunnistanut joko vain sinusrytmin tai eteislisälyönnit.

Sinusbigeminian tunnistaminen oli myös kohtuullisen haastavaa, sillä 
se tunnistettiin 21 %:sti oikein. Huonoiten tunnistettiin eteistahdistus-
rytmi, sillä vain 3 % vastaajista oli tämän tunnistanut oikein. Vastaajista 
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kuitenkin 27 % tunnisti, että kyseessä oli jokin tahdistusrytmi, mutta ei 
tunnistanut mikä tahdistinrytmi oli kyseessä. Henkeä uhkaavia rytmejä 
ei myöskään täysin tunnistettu. Khalilin ym. (2018) ja Ruhwanyan ym. 
(2018) tutkimustiedon mukaan sairaanhoitajilla on puutteita tunnistaa 
henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä. Vaikka tässä tutkimuksessa tutkittiin 
viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden EKG-rytmien tunnista-
misen tasoa, niin tulokset liittyvät vahvasti jo tulevan sairaanhoitajan 
osaamiseen.

Suurimman yllätyksen teki kuitenkin sinusbradykardian tunnistami-
nen, sillä tässä kyselyssä oli kysymyksissä kaksi eri sinusbradykar-
diaa mukana. Toinen oli video, ja siitä sinusbradykardia tunnistettiin 
94  %:sti oikein. Kysymyksessä, jossa oli käytetty EKG- tallennetta 
kuvana, sinusbradykardian tunnisti vain 39 % vastaajista oikein. Tämä 
tulosten eroavaisuus voi ehkä kertoa siitä, että EKG-tallenteen kuva ei 
ole ollut tarpeeksi selkeä tai sitten videokuva on laadultaan parempi 
ja näin ollen myös rytmi tästä on helpommin tunnistettavissa. Tosin 
tämän kyselyn esitestausvaiheessa ei moitittu teknistä laatua eikä tullut 
esiin, että EKG-tallenteet olisivat olleet epäselviä. Tärkeä on muistaa, 
että rytmiä tunnistettaessa ja tulkittaessa rytmi täytyy pystyä tunnis-
tamaan molemmista. Tästä voisi päätellä, että opiskelijat oppivat eri 
tavalla EKG-rytmejä, tosin tämä oli vain yksittäinen tulos, joten tätä ei 
voida yleistää. Silti eri opetusmenetelmien käyttö EKG-rytmien ope-
tuksessa voisi olla suotavaa.

Tutkimustulosten perusteella olisi tärkeää kiinnittää enemmän huo-
miota esimerkiksi simulaatiotilanteissa käytettyihin monitoreihin ja 
niiden asetuksiin. Simulaatiotilanteissa olisi erittäin tärkeää aina, kun 
mahdollista, olla esillä myös EKG-rytmi, jolloin sairaanhoitajaopiske-
lijoiden täytyisi tarkkailla myös sitä. Tärkeää olisi myös se, että EKG- 
rytmejä hyödynnettäisiin monipuolisesti simulaatiotilanteissa, kuten 
myös muissakin case-tyyppisissä harjoituksissa. Eri EKG-rytmien 
käyttö näissä edellä mainituissa tilanteissa saattaisi lisätä opiskeli-
joiden tietämystä eri EKG-rytmeistä. Tulokset puoltavat EKG-rytmien 
opettamisen lisäämistä myös sillä, että vastaajista yli puolet (58 %) 
koki, että he osaavat tulkita melko huonosti eri EKG-rytmejä, mikä 
näkyi selvästi tuloksissa. Myöskin, vastaajista suuri osa (64 %) oli sitä 
mieltä, että EKG-rytmejä on liian vähän simulaatiotilanteissa. 
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TILANNETIETOISUUDEN 
KEHITTÄMINEN HOITOTYÖN 
SIMULAATIO-OPETUKSEN 
TAVOITTEENA

Mari Salminen-Tuomaala, TtT, vastuuyliopettaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

1 JOHDANTOA

Sairaanhoitajaopiskelijoiden tilannetietoisuutta on tärkeä kehittää koulu-
tuksen aikana, sillä tilannetietoisuus on tarpeen sekä hoitotyön laadun, 
potilasturvallisuuden että hoitotyön toimintojen sujuvuuden edistämi-
seksi (Salminen-Tuomaala, Tiainen ym., 2020; Salminen-Tuomaala, 
2021). Endsleyn ja Garlandin (2000) mukaan tilannetietoisuutta tarvitaan 
erityisesti sellaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, joissa on tarve 
tehdä nopeita, oikeita päätöksiä. Tällaisia ovat erityisesti kriittisesti sai-
raan hoitotyön nopeasti muuttuvat tilanteet (Sterner ym., 2018). Akuutit 
tilanteet eivät sisällä ainoastaan potilaan tilanteen heikkenemisen tun-
nistamista, vaan myös muuttuvia vuorovaikutustilanteita (mt.). Sterner 
ym. (2019) painottavat teorian ja käytännön yhdistämistä, reflektointia 
ja sopivia toiminnallisia harjoitteita tilannetietoisuuden edistämiseksi ja 
sopivien hoitomenetelmien onnistuneeksi valitsemiseksi. 

Tilannetietoisuutta tarvitaan myös erilaisissa tunneälytaitoja ja empa-
tiaa edellyttävissä hoitotyön tilanteissa, joissa on tärkeää osoittaa 
ymmärrystä ja myötätuntoa potilaalle sekä tukea häntä ja hänen 
läheisiään (Salminen-Tuomaala, 2020; Salminen-Tuomaala, Tiainen 
ym., 2020). Tilannetietoisuus edellyttää kykyä eläytyä potilaan ja hänen 
läheistensä tilanteeseen ja rohkaista heitä (mt.). Salminen-Tuomaala, 
Tiainen ym. (2020) toteavat, että tilannetietoisuus on tärkeä myös eri 
ikäisten kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja optimaalisessa tilantee-
seen puuttumisessa. 
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Stephens (2017) korostaa tilannetietoisuuden merkitystä eettisesti 
haasteellisten tilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa hoito-
työssä. Tilannetietoisuus auttaa tunnistamaan sopivat ratkaisut ja toi-
minnat (mt.). Stephens (2017) kuvaa tilannetietoisuuden puuttumisen 
olevan myös useimpien virheiden ja läheltä piti -tilanteiden taustalla. 
Tilannetietoisuuden puuttuminen voi johtaa myös heikompiin tuloksiin 
hoitotyössä (mt.). Tilannetietoisuutta ohjaavat sekä hoitotyöntekijän 
ammattitaito ja persoonallisuus että myös yksilölliset arvot ja moraali 
(mt.). Milliken (2018) kuvaa tilannetietoisuuteen sisältyvän eettisen 
tietoisuuden merkitystä potilaiden saaman turvallisen ja eettisesti 
korkealaatuisen hoidon edellytyksenä. Milliken ja Garce (2015) ovat 
esittäneet eettisen tietoisuuden sisältävän myös hoitotyöntekijöiden 
ennakoivaa arviointia erilaisten hoitotyön toimenpiteiden vaikutuksista 
potilaan tilanteeseen. 

Stephens (2017) kuvaa tilannetietoisuutta hoitotyöntekijän kompe-
tenssina, joka sisältää tilanteen merkityksen ymmärtämisen ja kyvyn 
ennakoida sen vaikutuksia tulevaisuuden tapahtumiin sekä potilaan 
voinnin muutoksiin. Tilannetietoisuuteen perustuvat ratkaisut huo-
mioivat sekä organisaation turvallisuustekijät, tiimin mahdollisuudet, 
saatavilla olevat inhimilliset, tietoon perustuvat sekä välineisiin liittyvät 
resurssit että toimintaprosessit (mt.). Tilannetietoisuuden voidaankin 
todeta maksimoivan onnistuneen tilanteen hallinnan sekä yksilön että 
tiimin tasolla (mt.).

Truog ym. (2015), Milliken ja Grace (2015) ja Zizzo ym. (2016) kuvaavat, 
että tilannetietoisuutta tarkastellaan usein haasteellisten hoitotyön 
tilanteiden näkökulmasta, mutta tilannetietoisuus ja vahva eettinen 
tietoisuus merkitsevät sitä, että hoitotyöntekijä tunnistaa ja tiedostaa, 
että jokaisella kohtaamisella ja hoitotyön toiminnalla on vaikutusta 
potilaaseen. Tilannetietoisuuden merkityksen tunnistaminen hoitotyön 
rutiinitoiminnoissa on tärkeää hoitovirheiden ennaltaehkäisemiseksi 
(Milliken & Grace, 2015; Truog ym., 2015).
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2 TILANNETIETOISUUS

Tilannetietoisuudesta on olemassa lukuisia eri määritelmiä. Ends-
ley (1996) kuvaa tilannetietoisuutta sen tietämisenä, mitä ympärillä 
tapahtuu, että voisi päätellä, miten pitäisi toimia. Endsley ja Garland 
(2000) ovat määritelleet tilannetietoisuutta tietyssä ympäristössä ole-
vien elementtien ja ilmiöiden tunnistamisena tiettynä aikana, niiden 
merkityksen ymmärtämistä sekä niiden muuttumisen ennakointia 
lähitulevaisuudessa. Tilannetietoisuuteen sisältyvät heidän mukaansa 
havaitseminen, ymmärtäminen ja ennakoiminen. Havaitseminen on 
välttämätöntä, että henkilö kykenee muodostamaan todellisen käsityk-
sen tilanteesta (mt.). Tilanteen ymmärtäminen oikein sisältää useiden 
tiedonpalasten yhdistämistä ja päätöksentekoa siitä, miten olennaista 
saatu tieto on henkilön oman toiminnan ja päämäärien näkökul-
masta (mt.). Ennakointi ja ennustaminen perustuvat havaitsemiseen 
ja ymmärtämiseen (mt.). Ne mahdollistavat tilanteen kehittymisen 
arvioin tia ja suunnittelua lähitulevaisuudessa. (mt.)

Norri-Sederholmin (2015, s. 29) mukaan tilannetietoisuus on myös sitä, 
että henkilö on tietoinen, mistä ei ole kysymys, sekä tietoinen siitä, mitä 
ei vielä tiedetä ja mitä pitää ehkä selvittää. Se on myös tietoisuutta siitä, 
mistä muut ovat tietoisia ja mistä he eivät ole tietoisia (mt.) Olennaista 
on, että tilannetietoinen toimija tiedostaa, mitä hänen ympäristössään 
tapahtuu, ja osaa toimia havaintojensa ja tulkintojensa mukaisesti (mt.). 
Endsleyn ja Garlandin (2000) mukaan tilannetietoisuus on yksilön oma 
tulkinta tietystä tilanteesta hänen omien kokemustensa ja motiiviensa 
kautta. Tilannetietoisuuteen vaikuttavat myös tilannetieto eli käsitys 
tilanteen elementeistä sekä henkilön tausta- ja koulutustekijät (mt.). 
Lisäksi tilannekuvan ja tilannetietoisuuden muodostumiseen vai-
kuttavat tilanne- ja vireystasotekijät kuten väsymys ja stressi (mt.). 
Tilannetietoisuuden tietosisältö muodostuu myös henkilön motiivien ja 
tavoitteiden mukaan (mt.). Henkilön tilannekohtaiset tavoitteet voivat 
olla strategisia, taktisia tai operatiivisia (mt.).

Nofin (2000) mukaan tilannetietoisuuden syntyminen edellyttää men-
taalisen mallin muodostamista, käsitystä ympäristöstä, toiminnasta ja 
oletetusta käyttäytymisestä. Toisaalta tilannetietoisuus voidaan määri-
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tellä dynaamiseksi mentaaliseksi malliksi, joka on jatkuvasti muuttuva 
malli todellisuudesta (mt.). Luokkalan (2009) mukaan ne prosessit, 
joissa tilannetietoisuutta rakentavat mentaaliset mallit muodostuvat, 
ovat samanlaisia kaikille ihmisille. Kuitenkin tilannetietoisuutta mää-
rittävä mentaalinen malli on henkilökohtainen ja kytköksissä henkilön 
persoonaan ja luonteeseen sekä elämänkokemukseen, koulutustaus-
taan ja kulttuuriympäristöön (mt.). Tilannetietoisuus voidaan määritellä 
myös henkilökohtaisena arviointina ja kokemuksena käsillä olevasta 
tilanteesta (mt.). Kukaan ei voi jakaa henkilökohtaista tilannetietoisuut-
taan täydellisesti kenenkään muun henkilön kanssa (mt.). Luokkalan 
(2000) mukaan tilannetietoisuuteen vaikuttavat erilaiset olosuhde- ja 
tilannetekijät, jotka vaikuttavat ihmisen kykyyn vastaanottaa tietoa. 
Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi mieliala, väsymys, aktiivisuustaso 
ja stressi (mt.). Myös fyysisen ympäristön olosuhteet, valo, melu ja 
lämpö voivat vaikuttaa tilannetietoisuuteen (mt.). Toisaalta tilannetie-
toisuuteen vaikuttavat myös organisaatiokohtaiset tekijät, esimerkiksi 
vuorotyö, henkilökuntarakenne ja resurssit, toimintaprotokollat sekä 
työntekijöiden koulutus- ja ohjausmahdollisuudet (Parush ym., 2011).

Tilannetietoisuuteen liittyy läheisenä käsitteenä tilannekuva. Huovilan 
ym. (2010) mukaan tilannekuva tarkoittaa jokaisen yksilön omaa koke-
musta. Tilannekuva ei hänen mukaansa koostu pelkästään staattisista 
ja teknisistä tiedoista, vaan se sisältää myös ymmärryksen ja arvioinnin 
tilanteen syistä, seurauksista sekä ennusteen tilanteen kehittymisestä. 
Täten tilannekuva ei vaadi toimijoiden yhteistä ymmärrystä vaan heillä 
saattaa olla aivan erilainen tilannekuva, mikä perustuu heidän tieto-
taitoonsa, tehtäväänsä, koulutukseensa ja rooliinsa (mt.). 

3 TILANNETIETOISUUDEN TARVE 
ERILAISISSA HOITOTYÖN TILANTEISSA

Tilannetietoisuutta tarvitaan sekä akuuteissa hoitotyön tilanteissa, 
joissa kriittisesti sairaan potilaan tehokas auttaminen edellyttää 
nopeaa päätöksentekoa ja oikeanlaista toimintaa että myös tilanteissa, 
jotka edellyttävät potilaan sensitiivistä, emotionaalista tukemista ja 
lohduttamista (White ym., 2021). Tilannetietoisuus, myötätuntoisuus 
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ja tunneälytaidot ovat perusta potilaan laadukkaalle kohtaamiselle 
(Zamanzadeh ym., 2018; Salminen-Tuomaala, 2020) ja potilaan hoidon 
turvallisuudelle (Fore & Sculli, 2013; Walshe ym., 2021). Fore ja Sculli 
(2013) painottavat, että tilannetietoisuuden puuttuminen tai tilanteen 
havaitsemisen, ymmärtämisen ja ennakoimisen epäonnistuminen voi-
vat heikentää potilaan hoitoa koskevien päätösten laatua ja potilaan 
saaman hoidon turvallisuutta. Ford ym. (2010) ovat kuvanneet simu-
laatio-opetuksen vähentävän lääkehoidon virheitä kriittisesti sairaiden 
potilaiden hoitotyössä. Myös lääkehoidon optimaalinen toteuttaminen 
vaatii hyvää tilannetietoisuutta (mt.).

Cooper ym. (2010) ja Bogossian ym. (2014) korostavat tilannetietoi-
suuden merkitystä kriittisesti sairaan potilaan tilan tunnistamisessa 
ja hänen oikea-aikaisessa auttamisessaan. Bogossianin ym. (2014) 
mukaan tilanteen varhainen tunnistaminen, tilannetietoisuus ja hyvä 
tiimityö ovat ratkaisevan tärkeitä potilaan tilanteen tulokselliselle hoita-
miselle. Endsleyn (1995) mukaan tilannetietoisuus on välttämätön taito 
hoitotyössä, koska se auttaa ennakoimaan sitä, miten tilanne kehittyy 
tulevaisuudessa. Tilannetietoisuus on dynaaminen tila, joka muuttuu 
jatkuvasti (Endsley & Garland, 2000; Nofi, 2000).

Connellin ym. (2016), Daltonin ym. (2018), Harleyn ym. (2019) ja Alle-
nin (2020) mukaan monet tekijät vaikuttavat potilaan akuutin tilanteen 
tunnistamiseen. Fore ja Sculli (2013) pitävät tärkeimpänä tekijänä tilan-
netietoisuutta. Myös Despins (2018) ja Vincent ym. (2018) painottavat 
tilannetietoisuuden merkitystä potilaan tilan heikentymisen tunnis-
tamisessa. Tilannetietoisuuden kehittämiseen on tärkeää panostaa 
koulutuksessa, sillä potilaan tilan heikkenemisen tunnistaminen ja 
siihen reagoiminen liian myöhään aiheutuvat useimmiten juuri tilan-
netietoisuuteen liittyvistä virheistä (Brady ym., 2014; Aoki ym., 2019). 
Myös Parush ym. (2011) ja Panesar ym. (2012) kuvaavat heikon tilan-
netietoisuuden tai tilannetietoisuuden puuttumisen olevan riski poti-
lasturvallisuudelle. Tilannetietoisuus on tärkein, mutta silti vähiten 
ymmärretty inhimillinen tekijä, joka vaikuttaa hoitotyön turvallisuuteen. 
Kohn ym. (2000) toteavat monien terveydenhuollon haitta- ja läheltä 
piti -tapahtumien aiheutuvan inhimillisistä virheistä. 
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Flin ym. (2009) määrittelevät tilannetietoisuuden kriittisen tärkeänä 
taitona kaikille terveydenhuollon alueille. Orique ym. (2019) painottavat 
tilannetietoisuutta edistävän koulutuksen toteuttamista erityisesti hoi-
tohenkilökunnalle, jolla on keskeinen rooli potilaan tilan heikkenemisen 
ennakoinnissa ja tunnistamisessa. Parsen (2018) mukaan tilannetie-
toisuus on tärkeä myös hoitotyön johtajien toiminnan onnistumisen 
näkökulmasta. Hänen mukaansa tilannetietoisuus merkitsee johtajien 
tietoisuutta omasta organisaatiostaan ja siellä ilmenevistä muutoksista 
sekä päätösten tekemistä huomioidensa pohjalta. 

Busby ja Witucki-Brown (2010) kuvaavat tilannetietoisuuden olevan 
tärkeä myös monipotilastilanteissa, joissa on olennaista kontrolloida 
dynaamisia ja kontekstisidonnaisia tilanteita. Monipotilastilanteissa 
toimijat käsittelevät useita potilaita koskevaa, monenlaista tietoa ja 
hallitsevat samanaikaisesti erilaisia rooleja, suhteita ja tunteita (mt.). 
Tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö potilaiden hoitamiseksi 
(mt.). Kobus ym. (2001) toteavat, että tilannetietoisuutta tarvitaan erityi-
sesti hoidettaessa potilasta, jonka tila on epävakaa. Heidän mukaansa 
tilanteen haasteellisuutta lisäävät aikapaine ja monia ammattilaisia 
sisältävän tiimin nopeiden päätösten yhteensovittaminen. Hyviin pää-
töksiin päästään, kun kaikki ympäristön relevantit tekijät huomioidaan 
ja ymmärretään, miten ne vaikuttavat tilanteeseen (mt.). 

Yksilön tilannetietoisuuden lisäksi on tärkeä tunnistaa tiimin tilanne-
tietoisuuden merkitys. Parushin ym. (2011) mukaan jokainen tiimin 
jäsen kommunikoi jotakin relevanttia tietoa tilanteesta. Tieto voi sisäl-
tää kuvausta tilanteen arvioinnista, toiminnan tavoitteista sekä kunkin 
tiimin jäsenen vastuutehtävistä (mt.). Tilannetietoinen kommunikointi 
tukee tiimin tilannetietoisuuden rakentumista ja ylläpitämistä (mt.) 
Parush ym. (2011) määrittelee tiimin tilannetietoisuutta jokaisen tiimin 
jäsenen tehtävä- ja tiimiorientoituneena tietona sekä kollektiivisena 
tilanteen ymmärtämisenä. Hänen määritelmänsä kuvaa tiimin kes-
kinäisen tiedon jakamisen ja koordinoinnin tärkeyttä. Tiimin jäsenet 
jakavat omaan tilannearvioonsa perustuvaa tietoa toisille tiimin jäse-
nille ja edistävät siten tiimin tilannetietoisuutta (Parush ym. 2011). 
Optimaalinen tiimin tilannetietoisuus johtaa paremmin koordinoituun 
ja tavoitteelliseen toimintaan, joka edistää potilasturvallisuutta ja toi-
minnan sujuvuutta (mt.). 
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4 SIMULAATIO-OPETUS TILANNE-
TIETOISUUDEN EDISTÄMISESSÄ

Nijboer ja Van der Cingel (2019) ovat esittäneet, että myötätuntoisuus 
on tärkeä osa sairaanhoitajien ammatti-identiteettiä. Merkityksellisten 
tunteiden ja kokemusten käsittely kehittävät tilannetietoisuutta, amma-
tillista identiteettiä ja myötätuntoisen hoitamisen taitoa (mt.). Sellaiset 
opetusmenetelmät, joiden avulla voidaan oppia potilaan tilanteeseen 
eläytymistä, kehittävät tilannetietoisuutta ja myötätuntoisuutta (Bramley 
& Matiti, 2014). Shapiron ym. (2004), Cookin ym. (2013), Semlerin ym. 
(2015) ja Changin ym. (2017) mukaan simulaatio-opetus on muita peda-
gogisia menetelmiä tehokkaampi tilannetietoisuuden kehittämisessä. 
Myös Oner ym. (2018) ovat esittäneet simulaatio-opetuksen edistävän 
assertiivisuutta ja tilannetietoisuutta. Okudan ym. (2009) mukaan useat 
tutkimukset ovat osoittaneet simulaatio-opetuksen olevan tehokkain 
menetelmä kliinisen osaamisen, toimenpidetaitojen sekä tiimityö- ja 
kommunikaatiotaitojen oppimisessa. Lisäksi Ziv ym. (2000) kuvaavat 
simulaatio-opetuksen mahdollistavan eettisen osaamisen kehittämisen 
ja paremman turvallisuuskulttuurin luomisen. Simulaatiopedagogiikka 
mahdollistaa myös erilaisten kompetenssien laadukkaan arvioinnin (mt.).

Bogossian ym. (2014) toteavat simulaatioiden kehittävän hoitotyön opis-
kelijoiden tilannetietoisuutta sekä tilanteen arviointitaitoja ja reagointi-
tapoja. Aidontuntuiset simulaatio-oppimisympäristöt ja -tilanteet mah-
dollistavat korkeariskisten tilanteiden harjoittelun (Cant & Cooper 2017). 
Cooper ym. (2013), McKenna ym. (2014) ja Abelsson ym. (2017) korostavat 
simulaatioiden toistojen tärkeyttä sekä tilannetietoisuuden että taito-
jen kehittymiselle. Myös simulaatioskenaarioiden jälkeen toteutettavat 
debriefingkeskustelut, joissa luodaan avoin ja dialoginen keskustelu-
kulttuuri, mahdollistavat sen, että simulaatio-opetukseen osallistuvat 
keskustelevat myös läheltä piti -tilanteista ja virheistä. (Ziv ym., 2000, s. 
489–490). Täten ne edistävät hoitotyön potilasturvallisuutta (mt.). 

Bogossian ym. (2015) ja Sapiano ym. (2018) esittävät virtuaalisten 
simulaatioiden parantavan hoitotyön opiskelijoiden tietoja ja taitoja 
tunnistaa potilaan tilanne optimaalisesti. Cant ja Cooper (2014) sekä 
Liaw ym. (2015) ennakoivat, että virtuaalisia simulaatioita tullaan tule-
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vaisuudessa hyödyntämään yhä enemmän hoitotyön opetuksessa. Ne 
edistävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja ja helpottavat heidän 
työelämään valmentautumistaan (Liaw ym., 2015). 

5 POHDINTAA

Tilannetietoisuus hoitotyössä on ilmiö, jota on tarpeen nostaa yhä 
enemmän esiin sekä kliinisessä hoitotyössä, hoitotyön koulutuksessa, 
että hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Tilannetietoisuustaitoja tar-
vitaan kaikilla hoitotyön alueilla ja niitä voidaan edistää tehokkaasti 
simulaatio-opetuksen avulla. Simulaatio-opetus mahdollistaa sekä 
yksilöllisen tilannetietoisuuden että tiimin tilannetietoisuuden kehit-
tämisen. Simulaatio-opetuksen keinoin voidaan parantaa tilannetietoi-
suuden lisäksi myös tunneälytaitoja ja sosiaalista älykkyyttä, mitkä ovat 
välttämättömiä sekä yksittäisen potilaan hienotunteisessa ja arvosta-
vassa kohtaamisessa että hoitotyön nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. 
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1 JOHDANTOA

Etelä-Pohjanmaalla on toiminut verkostomaisen simulaatio-opetus-
yhteistyön kehittämistyöryhmä vuodesta 2016 alkaen. Kehittämistyö-
ryhmän jäsenet koostuvat Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun ja Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin edustajista. Verkostomaisen simulaatioyh-
teistyön pohjalta on käynnistetty vuonna 2020 myös Etelä-Pohjanmaan 
Simulaatio-ohjaajaverkosto (Salminen-Tuomaala & Jaskari 2020). Tällä 
hetkellä verkostomaisen simulaatio-opetusyhteistyön kehittämistyö-
ryhmään kuuluvat Päivi Rinne, Mari Salminen-Tuomaala, Pasi Jaskari, 
Kirsi Vuorenmaa, Sami Perälä, Merja Sankelo ja Kari Pöntinen. 

Simulaatio-opetuksen kehittämisestä ja tutkimisesta innostunut kehit-
tämistyöryhmä on toiminut koko historiansa ajan vahvasti hoitotyön 
opetuksen ja työelämän rajapinnalla. Yhteistoiminnallisesti on toteutettu 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä pilotoitu yhteisiä simulaatio-
opetuskokonaisuuksia (Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2017; Salminen-
Tuomaala ym., 2017). Osana verkostomaista simulaatio-opetusyhteis-
työtä on toteutettu muun muassa Taitoja hyvinvointipalveluita tuottaville 
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pk-yrityksille simulaation keinoin -hanke, jossa luotiin pk-yritysten 
henkilökunnan osaamistarpeiden kartoittamiseen pohjautuva Simulaa-
tiovalmennus-konsepti sekä toteutettiin vanhustyön, mielenterveystyön 
ja lastensuojelun pk-yritysten (n=23) osaamistarpeiden ja koulutustoi-
veiden kartoittamisen pohjalta yritysten henkilökunnan ammattitaitoa 
edistäviä simulaatiokoulutuksia. Suurin osa Simulaatiovalmennus-kon-
septin mukaisista koulutuksista toteutettiin ikääntyvien asumispalveluja, 
mielenterveysasiakkaiden asumis- ja tukipalveluja sekä lastensuojelun 
sijaishuollon palveluita tuottavien pk-yritysten henkilökunnille heidän 
omissa tiloissaan. Simulaatiovalmennus-konsepti toteutettiin työelämä- 
ja käyttäjälähtöisesti, koska koulutuksen haluttiin palvelevan pk-yritysten 
henkilökuntaa monipuolisesti. Koulutusten toteuttaminen pk-yrityksissä 
mahdollisti sen, että useita henkilökunnan jäseniä pääsi osallistumaan 
simulaatioihin samana ajankohtana. Simulaatiovalmennus-hankkeen 
myötä verkostomaiseen yhteistyöhön osallistui myös kaksi sosiaalialan 
opettajaa ja pk-yritysten henkilökunnalle tarjotusta simulaatio-opetuk-
sesta tuli osittain moniammatillista (Salminen-Tuomaala ym., 2020). 

Koronapandemian aikana verkostomaista yhteistyötä ja simulaatio-
ohjaajaverkoston tapaamisia on toteutettu onnistuneesti Teamsin 
avulla. Internet-pohjaiset järjestelmät ovat osoittautuneet tehokkaaksi 
välineeksi jakaa tietoa ja tutkimustuloksia (Washer, 2002, s. 1215). 

2 VERKOSTOMAISUUS VOIMAVARANA

Verkostomaista toimintaa on tutkittu aikaisemmin erityisesti erilaisten 
yritysten verkostomaisten suhteiden, toiminnan sisältöjen, hallinnon ja 
rakenteiden näkökulmasta (Hoang & Antoncic, 2003, s. 165). Tutkimuk-
set ovat tuoneet esiin sekä yritysten sisäisten että yritysten keskinäisten 
verkostoitumismahdollisuuksien luomat edut innovatiivisten kehittä-
misideoiden ja voimavarojen jakamisen näkökulmasta (mt.). Hoang ja 
Antoncic (2003, s.166) ovat painottaneet, että toimiva verkostomainen 
yhteistyö edellyttää luottamuksen rakentamista kumppaneiden välille. 

Verkostoituminen mahdollistaa monenlaisia vuorovaikutus- ja kehittä-
misyhteistyön muotoja hoitotyössä (Khanum ym., 2016, s. 1). Yhteistyön 
muotoja voidaan kuvata esimerkiksi seuraavilla käsitteillä: jakaminen, 
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kumppanuus, voima, keskinäinen riippuvuus ja prosessi (D’Amour ym., 
2005, s. 116). Karam ym. (2018, s. 70) esittävät, että yhteistyön keski-
näisiä ominaisuuksia ovat kommunikaatio, luottamus ja keskinäinen 
kunnioitus. 

Wenger (2011) kuvaa verkostomaisen yhteistyön oivallisena tilaisuutena 
jakaa tietoa ja kokemuksia hyvistä käytänteistä ja kokeiluista. Verkosto-
maisuus voidaan nähdä myös voimavarana, sillä verkostoiva yhteistyö 
voi vahvistaa kaikkien verkostoon osallistuvien toimijoiden osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kokemuksia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 
2021). Verkostoiva yhteistyö voi edistää erilaisiin toimintoihin sitoutumista 
ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista (D’Amour ym., 2005). Verkosto-
mainen yhteistyö on merkittävää, koska sen avulla voidaan edistää toi-
mintaan aktiivisesti osallistuvien henkilöiden yhteistyömuotojen lisäksi 
myös taustaorganisaatioiden välistä yhdyspintaa. Verkostomainen yhteis-
työ voi olla myös edellytys uudenlaisen, innovatiivisen toiminnan, käytän-
teen tai toimintakulttuurin kehittämiseksi ja levittämiseksi (THL, 2021). 

3 VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN 
VAIKUTUKSET

3.1 Simulaatio-ohjaajien asiantuntijuutta 
edistävät vaikutukset

Kaikissa organisaatioissa on omanlaistaan asiantuntijuutta. Asiantunti-
juuden määrä, sisältö ja rakenne vaihtelevat. Yhteisöllisyyden kannalta 
asiantuntijuudeksi voidaan määritellä kaikki se henkinen, tiedollinen 
ja taidollinen pääoma, joka yksilöllä tai ryhmällä on hallussaan ja jota 
kyseinen yhteisö tarvitsee tai käyttää toimiakseen parhaalla mah-
dollisella tavalla (Jyväskylän yliopisto, i.a.). Asiantuntijuutta voidaan 
määritellä tiedon lisääntymisen ja laajentumisen sekä kompetenssien 
kehittymisen näkökulmista. Asiantuntijuuden lisääntyminen mahdol-
listaa tietojen ja taitojen soveltamisen monimutkaisissa ja haastavissa 
tilanteissa. Lisäksi se edistää intuitiivista toimintaa ja erilaisten haas-
tavien tilanteiden ennakointikykyä (Ericsson ym., 2007). Benner (1984) 
onkin todennut, että kliinisen asiantuntijan erottaa muista hoitotyön 
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ammattilaisista juuri hänen intuitiivisesta kyvystään tehdä oikeita pää-
töksiä kriittisissä tilanteissa tilanteen nopean hahmottamisen kautta. 

Asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää usein kokemuksen karttumista, 
mutta kokemus ei aina johda asiantuntijuuteen (Christensen & Hewitt-
Taylor, 2006; Ericsson ym., 2007). Bobay ym. (2009) ovat esittäneet, että 
vuosien työkokemuksella, hoitajien ammattitaidolla ja asiantuntijuudella 
on yhteys, mutta toisaalta Kovner ja Schore (1998) saivat tutkimuksessaan 
päinvastaisia tuloksia. Heidän mukaansa kokemus ei johda merkittävästi 
asiantuntijuuden lisääntymiseen. Myös konteksti vaikuttaa merkittävästi 
asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksiin (McHugh & Lake, 2010). 

Simulaatio-ohjaajien asiantuntijuutta voidaan kehittää verkostomaisen 
simulaatio-opetusyhteistyön ja simulaatio-ohjaajaverkoston tilaisuuk-
sien kautta. Colemanin ym. (2011) mukaan alueellisen yhteistyön avulla 
voidaan kehittää myös simulaatio-ohjaajien ohjaustaitoja. Verkostomai-
sen simulaatioyhteistyön kautta on mahdollista jakaa asiantuntijatietoa 
ja hyviksi koettuja käytänteitä (Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2020). 
Laack ym. (2017) ovat todenneet, että on hyödyllistä jakaa eri oppilai-
tosten ja organisaatioiden kesken simulaatio-opetuskursseja, koska 
se vähentää niiden suunnitteluun kuluvaa aikaa. Kurssien jakamista 
eri organisaatioiden kesken on toteutettu muun muassa Yhdysvalloissa 
(Simones ym., 2010; Waxman, 2010; Bentley & Seaback, 2011; Lujan 
ym., 2011; Laack ym., 2017). Kurssien jakaminen voi olla haasteellista, 
ellei organisaatioilla ole yhteistä simulaatioalustaa tai jos kohderyhmä 
on tasoltaan kovin erilainen. Organisaatioiden toteuttamien yhteisten 
simulaatioiden avulla voidaan purkaa eri ammattiryhmien siiloja (Frenk 
ym., 2010). Oppilaitosten opiskelijat voivat myös saada yhteisten simu-
laatioiden avulla konkreettisemman käsityksen eri ammattien tehtävä-
sisällöistä ja vastuiden rajoista (Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2017).

3.2 Simulaatio-opetusyhteistyötä edistävät 
alueelliset vaikutukset

Salminen-Tuomaala ja Jaskari (2017) ovat todenneet tutkimustuloksis-
saan, että verkostomainen toimintamalli organisaatioiden kesken edistää 
simulaatio-opetusyhteistyötä sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden 
opetuksessa. Eri oppilaitosten sekä sairaanhoitopiirin toimijat voivat 
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ottaa käyttöön toisiltaan saamiaan hyviä opetusmenetelmävinkkejä 
(mt.). Myös Sportsman ym. (2021) ovat painottaneet alueellisen yhteis-
työn mahdollisuuksia opetuksen ja kliinisen hoitotyön organisaatioiden 
kesken. He ovat todenneet, että yhteistyön avulla voidaan kehittää sekä 
jo ammatissa toimivien hoitotyön asiantuntijoiden että hoitotyön opiske-
lijoiden päätöksentekotaitoja ja psykomotorisia taitoja. Yhteistyö mah-
dollistaa siten myös ammatillisen asiantuntijuuden kannalta tärkeiden 
kompetenssien kehittymisen (mts. 3–6). Myös Koukourikos ym. (2021) 
ovat todenneet yhteisten simulaatioiden edistävän erityisesti päätöksen-
teko- ja ongelmanratkaisutaitoja, joita tarvitaan hoitotyössä. 

Dufrene (2012) on korostanut hoitotyön eri ammattiryhmien yhteisten 
simulaatioiden merkitystä moniammatillista yhteistyöosaamista ja 
yhteistä päätöksentekoa edistävänä menetelmänä. Myös Reese ym. 
(2010) ovat todenneet yhteisten, alueellisten simulaatioiden olleen 
hyödyllisiä sekä lääketieteen että hoitotyön opiskelijoille. 

Ruth-Sahd ym. (2011) ovat korostaneet, että simulaatioiden avulla 
voidaan helpottaa uusien hoitotyöntekijöiden työelämään siirtymistä, 
koska he voivat yhteisten simulaatioiden myötä valmentautua myös 
hoitotyön organisaatiokulttuuriin. Lisäksi Maginnis ja Croxon (2010) 
ovat todenneet, että teoriaopetuksen ja kliinisen hoitotyön välistä kui-
lua tulisi edistää yhteistyön keinoin. Burns ym. (2011) ovat korostaneet 
myös alueellisen simulaatioyhteistyön vaikuttavuutta hoitotyön opetuk-
sen kapasiteetin lisäämisen näkökulmasta. Gaba (2004) on painottanut 
yhteisten simulaatioiden edistävän myös hoitotyön turvallisuutta. 

Kokemukset verkostomaisen simulaatio-opetusyhteistyön alueellisista 
vaikutuksista Etelä-Pohjanmaalla ovat positiivisia. Simulaatio-opetus-
yhteistyön seurauksena on kehitetty uudenlaisia yhteistyökuvioita vir-
tuaalisen simulaatio-opetuksen tiimoilta. Lisäksi on suunniteltu, että 
simulaatio-opetuksen mahdollisuuksia esiteltäisiin myös sairaanhoi-
topiirin ja maakunnan terveysalan yritysten johtajille. 

3.3 Taloudelliset ja kontekstuaaliset vaikutukset

Dubrowski ym. (2015) ovat todenneet, että organisaatioiden keskinäi-
sellä simulaatio-opetuskurssien jakamisella voidaan vähentää talou-
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dellisia kuluja. Berkenstadt ym. (2005) puolestaan ovat esittäneet, 
että säästöjä tuottaa materiaalien jakaminen. Williams ym. (2004) 
tutkimuksen mukaan olisi hyödyllistä jakaa digitaalisesti yhteisiä 
hyviä tiedostoja. Myös Schwid (2008) on tuonut esiin mahdollisuuden 
jakaa simulaatioskenaarioita ns. ”vapaan kirjaston” kautta. Taitoja 
hyvinvointipalveluita tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin 
-hankkeen tuotteena syntyi muun muassa simulaatioskenaariopankki, 
jonka simulaatioskenaarioita Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sei-
näjoen koulutuskuntayhtymä Sedun opettajat voivat vapaasti hyödyntää 
(Salminen-Tuomaala ym., 2018; Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2020). 

Verkostomaisen simulaatio-opetusyhteistyön tärkeänä osana on ollut 
osallistuminen erilaisten simulaattoreiden ja simulaatioympäristön 
laitteiden ja välineiden valintaan ja kilpailuttamiseen. Verkostomaisesta 
simulaatio-opetusyhteistyöstä on saatu sekä tiedollista, taidollista että 
taloudellista synergiaetua. Jatkossa tavoitteena on myös aikaisempaa 
enemmän hyödyntää yhteistyökumppaneiden erilaisia simulaatio-oppi-
misympäristöjä (Salminen-Tuomaala ym., 2018; Salminen-Tuomaala 
& Jaskari, 2020; Salminen-Tuomaala & Jaskari, 2021). 

4 POHDINTAA

Etelä-Pohjanmaan verkostomainen simulaatioyhteistyö on päässyt 
hyvin alkuun. Se on todettu hyödylliseksi monesta näkökulmasta kat-
sottuna. Se on todettu hyödylliseksi, koska se mahdollistaa tiedon 
ja hyviksi todettujen käytänteiden jakamisen, yhteisten tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden innovatiivisen suunnittelun ja toteuttamisen 
sekä myös taloudellisen ja kontekstuaalisen synergiaedun organisaa-
tioiden kesken. Oppijat ja työntekijät saavat osallistua simulaatiohar-
joituksiin uransa jokaisessa vaiheessa ja siten oppimistavasta tulee 
kaikille mielekäs sekä turvallinen tapa oppia uutta. Simulaatioharjoi-
tusten avulla kyetään harjaantumaan esimerkiksi harvoin tapahtuvissa 
hätätilanteissa toimimisessa ja tästä osaamisesta hyötyvät kiistatta 
kaikki asiakkaat. 

Eri organisaatioiden simulaatio-ohjaajien yhteistyö ja hyvien käytäntei-
den jakaminen mahdollistavat nopeamman kehittymisen simulaatio-
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o hjaajana. Simulaatio-ohjaajien verkostomainen yhteistyö omine 
koulutuspäivineen helpottaa uuden tiedon hankkimisessa ja tiedon 
kaikkien hyväksi jakamisessa. Organisaatioiden välinen verkosto-
mainen simulaatioyhteistyö luo poikkeuksellisen hyvän ja monialai-
sen mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä spontaaniin 
innovointiin. Verkostomaisuus ja siihen liittyvät yhteistyösopimukset 
luovat organisaatioihin kustannussäästöjä hankintojen suunnitteluun, 
tarjouskilpailutukseen sekä varsinaiseen hankintaan. Synergiaedusta 
esimerkkinä voidaan nostaa esiin muun muassa Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin hankkima synnytyspotilassimulaattori. Kyseessä 
on sellaisen erikoislaatuisen potilassimulaattorin hankinta, jota ei 
kannata hankkia jokaiseen organisaatioon. Yhteistyön myötä luomme 
mekanismin, joka mahdollistaa kyseisen simulaattorin hyödyntämisen 
jokaisen verkostoon kuuluvan organisaation osalta.

Verkostomainen simulaatioyhteistyö on toteutunut hyvin myös korona-
pandemian aikana, koska virtuaaliset yhteydet ovat mahdollistaneet 
sen monipuolisesti. Organisaatioissa on ollut erilaisia pienempiä 
kokeiluja eri tavalla toteutetuista simulaatioista. Esimerkiksi Sedussa 
on hyödynnetty opiskelijoiden matkapuhelimella toimivaa mobiilisi-
mulaattoria. Opetettava aihe on opetettu ensin Teamsin välityksellä 
yhteisesti keskustellen. Varsinainen simulaatioharjoitus on täysin mat-
kapuhelimella toteutettu yksilöllinen harjoitus, jossa opiskelija päättää 
ensihoitopalvelun tehtävässä kaiken toiminnan. Mobiilisimulaattori 
tuottaa opiskelijalle ja opettajalle analyysin simulaatiosta. Yksilöllisen 
mobiilisimulaation jälkeen opiskelijat kokoontuvat Teamsin välityksellä 
opettajajohtoiseen oppimiskeskusteluun. Näiden erilaisten kokeilujen 
jälkeen kokemuksia jaetaan verkostossa ja siten voidaan organisaatio-
kohtaisesti hyödyntää saatuja kokemuksia. 

Kun koronapandemia saadaan kuriin, verkostomainen simulaatioyh-
teistyö jatkuu sekä kontaktitapaamisten, yhteisten simulaatioiden että 
myös virtuaalisten tapaamisten merkeissä. Myös uusia simulaatiope-
dagogiikkaa hyödyntäviä toimintatapoja tullaan kokeilemaan ja niiden 
kokemuksia jakamaan myös verkoston ulkopuolelle.
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1 JOHDANTOA 

Viime vuosikymmenien aikana kiinnostus simulaatio-opetuksen hyö-
dyntämistä kohtaan on lisääntynyt erityisesti kliinisen hoitotyön ope-
tuksessa (Flentje ym., 2018, s. 20). Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysalan hoitotyön opetuksessa on käytetty simulaatio-
opetusta jo 15 vuotta. Simulaatioita on sovellettu sekä hoitotyön teknis-
ten että ei-teknisten taitojen ja kompetenssien harjaannuttamiseksi. 
Erityisesti on haluttu edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden tilannetie-
toisuus- ja tiimityötaitoja (Salminen-Tuomaala, 2019). Sanfordin (2020, 
s. 1006–1007) mukaan simulaatiopedagogiset opetusmenetelmät ovat 
osoittautuneet oivallisiksi, koska ne mahdollistavat valmentautumisen 
kriittisiin tilanteisiin ennakolta. Ne mahdollistavat myös sellaisten 
kliinisen hoitotyön tilanteiden harjoittelun, joita ei voi lainkaan harjoi-
tella hoitotyön käytännön tilanteissa (mt.). Tästä voisi olla esimerkkinä 
lapsipotilaan elvytys tai suuronnettomuustilanne. 

Hoitotyön simulaatio-opetusta kehitetään jatkuvasti sekä Suomessa 
että kansainvälisesti. Motolan ym. (2013, s. e1511–e1512) mukaan 
hoito työn simulaatio-opetuksessa on hyödynnetty kokemusta ja oppia, 
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jota on alun perin saatu armeijan, lennoston ja avaruusalan ammat-
tilaisten simulaatiokoulutusten myötä. Simulaatio-opetusta on lisätty 
hoitotyön opetuksessa, koska on tunnistettu tarve lisätä konkreettisten 
ja aidontuntuisten kliinisten tilanteiden harjoittelemista potilastur-
vallisuuden edistämiseksi ja sairaanhoitajaopiskelijoiden työelämään 
siirtymisen helpottamiseksi (mt.). 

2020-luvulla on julkaistu runsaasti tutkimuksia, joissa pohditaan, miten 
simulaatio-opetusta voitaisiin parhaiten hyödyntää kliinisen hoitotyön 
opetuksessa (Motola ym., 2013, s. e1511). Tällä hetkellä tarkastelun koh-
teena on erityisesti, voidaanko virtuaalisten simulaatioiden, virtuaalisen 
ja augmentoidun todellisuuden sekä pelillistämisen avulla edistää tilan-
netietoisuuden ja hoitotyön teknisten ja ei-teknisten taitojen oppimista 
(Salminen-Tuomaala, Leppäkangas ym., 2020). Wankel ja Blessinger 
(2012) kuvaavat, että tarkastelun kohteena on pelillistämisen, simu-
laatioiden ja virtuaalisen opetusmateriaalin hyödyntäminen tiimityö- ja 
johtamistaitojen kehittämisessä. Kokemuksellisen oppimisen välineinä 
niitä voidaan hyödyntää monialaisessa, eri kulttuureja ja kansallisuuksia 
edustavien opiskelijoiden tiimityötaitojen opetuksessa (mt.). 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tunnistettu tarve kehittää klii-
nisen hoitotyön virtuaalista opetusta. Virtuaalisimulaatiotilanteiden 
kehittämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta sairaanhoitajaopiskelijoiden 
kokemuksista virtuaalisista simulaatioista, virtuaalisen oppimateriaalin 
hyödyntämisestä ja VR-lasien käytöstä hoitotyön opetuksessa. Tässä 
artikkelissa kuvataan akuuttihoitotyöhön suuntautuneiden sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden kokemuksia VR-lasien ja virtuaalisen opetusmate-
riaalin hyödyntämisestä. 

2 VIRTUAALISEN SIMULAATION 
MÄÄRITTELYÄ 

Virtuaalisista simulaatioista käytetään kansainvälisessä tutkimuskir-
jallisuudessa useita eri termejä ja se kuvastaa sitä, kuinka virtuaa-
lisen opetuksen kehittäminen on tällä hetkellä myllerrysvaiheessa. 
Cant ym. (2019, s. 26) ovat esittäneet, että englanninkielisessä kirjal-
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lisuudessa käytetään eniten seuraavia termejä ”virtual simulations, 
serious games, virtual worlds, virtual patients, and virtual reality.” 
Myös Forondan ym. (2020, s. 46–54) mukaan tarvittaisiin terminologian 
selkiyttämistä ja erityisesti termin “virtuaalinen simulaatio” yksiselit-
teistä, kansainvälistä määrittelyä. Lopreiaton johtama työryhmä (2016) 
on luonut kansainvälisen simulaatiosanaston helpottamaan kliinisen 
hoitotyön opettajien, tutkijoiden ja ammattilaisten yhteistä ymmärrystä 
virtuaalisista simulaatioista. Sanasto tunnetaan nimellä The Healthcare 
Simulation Dictionary ja sen on julkaissut The Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) (mt.). Tämän julkaisun mukaan virtuaa-
linen simulaatio määritellään seuraavasti: “Virtual simulation is the 
recreation of reality depicted on a computer screen.” Lisäksi virtuaali-
nen simulaatio voidaan määritellä simulaationa, jossa oikeat henkilöt 
toimivat simuloiduissa systeemeissä (Lopreiato, 2016, s. 1–48).

Virtuaalinen simulaatio -termi on kytköksissä termeihin virtuaalito-
dellisuus (VR, virtual reality) ja lisätty eli augmentoitu todellisuus (AR, 
augmented reality). Virtuaalitodellisuus on määritelty sekä hardware- 
että softwareteknologiaa sisältävänä todellisuutena, jonka avulla simu-
laatiossa toimijalle luodaan sensorinen illuusio toisenlaisessa ympä-
ristössä toimimisesta (Biocca & Delaney, 1995). Pukiessaan VR-lasit 
simulaatioon osallistuja saa suljettua konkreettisen ympäristönsä pois 
havaintokentästä ja uppoutuu täysin virtuaaliseen ympäristöön (Pottle, 
2019, s. 181). Virtuaalinen todellisuus mahdollistaa immersion, syväl-
lisen kokemuksen ja läsnäolon tunteen siitä, että simulaatioon osal-
listuja on todella virtuaalisessa ympäristössä ja vuorovaikutuksessa 
ympäristön ja virtuaalisen skenaarion osallistujien kanssa (Pottle, 
2019, s. 182; Radianti ym., 2020, s. 1).

Peddlen ym. (2019, s. 94) mukaan virtuaaliset simulaatiot sisältävät 
vuorovaikutteisia, aidontuntuisia kliinisiä simulaatioskenaarioita, joita 
voidaan ohjata ja käyttää tietokoneen näyttöä ja VR-laseja hyödyntäen. 
Skenaarioissa voidaan hyödyntää aidontuntuisia, virtuaalisia potilaita. 
Virtuaalisten simulaatioiden myötä sairaanhoitajaopiskelijat omaksuvat 
myös teknologisia taitoja työelämää varten (mt.).
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3 AIKAISEMPIA TUTKIMUSTULOKSIA 
VIRTUAALISTEN SIMULAATIOIDEN 
HYÖDYNTÄMISESTÄ HOITOTYÖN 
OPETUKSESSA

Virtuaalisten simulaatioiden hyödyntämisestä hoitotyön opetuksessa on 
jonkin verran kokemusta sekä alueellisella, kansallisella että kansain-
välisellä tasolla. Guisen ym. (2012b) mukaan virtuaaliset simulaatiot 
ja erityisesti virtuaaliset potilaat on koettu arvokkaiksi opettamisen ja 
oppimisen välineiksi. Virtuaalisten potilaiden luominen on koettu myös 
luovaksi, mielekkääksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi (Guise 
ym., 2012b; Saab ym., 2021). Virtuaaliset simulaatiot ovat arvokkaita 
myös siksi, että ne mahdollistavat potilasturvallisen toiminnan (Poulton 
ym., 2009). Ne sallivat erehdyksistä ja virheistä oppimisen turvallisesti 
(Poulton ym., 2009, s. 752–753). Turvallinen harjoitteluympäristö lisää 
opiskelijoiden itseluottamusta oman osaamisensa suhteen (Saab ym., 
2021). Lisäksi ne mahdollistavat korkeariskisten kliinisten tilanteiden 
toistamisen sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen oppimisen (Kidd ym., 
2012). Forondan ja Baumanin (2014, s. 412) mukaan virtuaaliset simu-
laatioskenaariot luovat myös standardisoituja oppimismahdollisuuksia 
sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijoiden näkökulmasta koululla teh-
tävät VR-harjoitukset lisäävät opiskelijoiden välistä tasa-arvoa, koska 
kaikilla on mahdollisuus käyttää samoja välineitä ja kokeilla saman-
tyyppisiä harjoituksia (Saab ym., 2021). 

Wein (2021) mukaan virtuaalinen simulaatio-opetus on ollut oival-
linen ratkaisu erilaisten hoitotyön taitojen oppimiseksi pandemiati-
lanteessa, koska sitä on ollut mahdollista toteuttaa osana etäope-
tusta. Myös Foronda ja Bauman (2014, s. 412–413) ovat painottaneet 
virtuaalisten simulaatioiden merkityksellisyyttä korkeatasoisten 
ja vaativien hoitotyön taitojen opetuksessa. He ovat tuoneet esiin 
mahdollisuuden hyödyntää avattaria ja erilaisia internetpohjaisia 
ympäristöjä. Lisäksi he ovat korostaneet virtuaalisten simulaatioiden 
soveltuvuutta eri alojen keskinäisen, moniammatillisen yhteistyön ja 
tiimityön edistämiseen. 
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Foronda ym. (2020, s. 46) toteuttivat 80 tutkimusta sisältävän syste-
maattisen katsauksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten virtu-
aalinen simulaatio vaikuttaa hoitotyön opiskelijoiden oppimistuloksiin. 
Heidän mukaansa näyttö tukee virtuaalista simulaatiota tehokkaana 
pedagogisena menetelmänä, mutta olisi tärkeää pohtia, millaisiin 
kursseihin virtuaalinen simulaatio sopii parhaiten. Olisi tärkeää mää-
ritellä ja arvioida myös, mitkä ovat parhaita virtuaalisen simulaation 
menetelmiä ja käytänteitä (mt.).

Kokemuksia virtuaalisen simulaatio-opetuksen mahdollisuuksista on 
tutkittu jonkin verran myös vuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen 
kehittämisen sekä asiakkaan tilanteen arvioimisen oppimisen näkökul-
masta. Peddle ym. (2013) tutkivat australialaisten hoitotyön opiskeli-
joiden kokemuksia vuorovaikutuksesta virtuaalisten potilaiden kanssa. 
Tutkimustulosten mukaan sekä ensimmäisen (n=40) että kolmannen 
vuoden opiskelijat (n=31) kokivat simulaatioiden vuorovaikutustilantei-
den virtuaalisten potilaiden kanssa kehittäneen heidän tietotaitoaan ja 
ei-teknistä osaamistaan (mt.). Opiskelijoiden kokemuksen mukaan VR-
harjoitukset lisäävät empatiaa potilaita kohtaan ja auttavat hahmotta-
maan hoitotyön tilanteita myös potilaan näkökulmasta (Saab ym., 2021). 

Verkuyl ym. (2017) tutkivat kanadalaisten hoitotyön opiskelijoiden 
kokemuksia virtuaalisia pelejä hyödyntävistä simulaatioista mielen-
terveystaitojen ja väkivaltatilanteiden arvioimisen oppimisessa. Heidän 
tulostensa mukaan opiskelijat olivat kokeneet virtuaalisten simu-
laatioiden edistäneen heidän uuden tiedon soveltamistaan. He olivat 
kokeneet myös, että virtuaaliset simulaatiot olivat mahdollistaneet 
väkivaltatilanteiden arviointitaitojen harjoittelemisen turvallisessa ja 
aidontuntuisessa ympäristössä (Verkuyl ym., 2017, s. 278–280). Wan 
ja Lam (2019) puolestaan totesivat kuusi tutkimusta sisältävän kirjalli-
suuskatsauksensa perusteella, että virtuaalisen simulaatio-opetuksen 
hyödyntäminen mielenterveystyön opetuksessa kehitti hoitotyön opis-
kelijoiden empatiakykyä sekä asenteellista ja tiedollista suhtautumista 
mielenterveysongelmiin.

Guise ym. (2012a) ovat tutkineet narratiivisen, tarinoihin perustuvan, 
virtuaalisen simulaatio-opetuksen mahdollisuuksia ja sovellettavuutta 
laajemmin hoitotyön ja sosiaalityön opetuksessa. Heidän mukaansa 
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narratiivinen simulaatio-opetus voi edistää hoitotyön opiskelijoiden 
kriittistä ajattelua, päätöksentekotaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. 
Narratiivisen simulaatio-opetuksen myötä sairaanhoitajaopiskelijat 
voivat saada paremman käsityksen masentuneiden potilaiden tuke-
misesta sekä heidän hoitonsa ennustettavuuden arvioimisesta (Wei, 
2021). Tarinallista simulaatio-opetusta on hyödynnetty myös osana 
Taitoja hyvinvointipalveluita tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin 
-hanketta Etelä-Pohjanmaalla sekä case- ja tarinallisena menetelmänä 
osana akuuttihoitotyön syventävää opetusta Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa (Salminen-Tuomaala, 2019, s. 143–156; Salminen-Tuomaala, 
Hallila ym., 2020; Salminen-Tuomaala, Leppäkangas ym., 2020). Tari-
nallistettua simulaatio-opetusta on käytetty myös akuuttihoitotyön 
verkko-opintojaksolla (Koskela & Asunmaa, 2021). Opintojaksolle 
osallistuneet opiskelijat kokivat tarinallistetun simulaation tukevan 
omaa oppimistaan ja olevan todenmukainen tapa oppia hoitotyötä (mt.). 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 
TAVOITTEET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata akuuttihoitotyöhön syventynei-
den sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia VR-lasien ja virtuaalisen 
oppimateriaalin hyödyntämisestä sekä virtuaalisista simulaatioista. 
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa virtuaalisen simulaatio-
opetuksen kehittämiseksi. 

Tutkimuskysymys oli:
Millaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoilla on virtuaalisista 
simulaatioista?

5 TUTKIMUSAINEISTON KERUU JA 
ANALYSOINTI

Tutkimuslupa saatiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja 
innovaatiojohtajalta. Kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa noudatet-
tiin tieteellisen tutkimuksen hyviä käytäntöjä (Tutkimuseettinen neu-
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vottelukunta, 2013). Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 
Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-kyselyn avulla toukokuussa 2021. 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
akuuttihoitotyöhön suuntautuvat sairaanhoitajaopiskelijat, jotka val-
mistuivat joulukuussa 2021. Sairaanhoitajaopiskelijat olivat osallistu-
neet aikaisemmilla opintojaksoilla runsaasti kontaktina toteutettuun 
simulaatio-opetukseen, joka oli sisältänyt sekä taitopajasimulaati-
oita että full scale -simulaatioita. He osallistuivat toukokuussa 2021 
ensimmäistä kertaa virtuaaliseen simulaatio-opetukseen VR-laseja 
ja virtuaalista opetusmateriaalia hyödyntäen. He olivat osallistuneet 
koronapandemian aikana edeltävästi pienimuotoisiin virtuaalisiin 
simulaatioihin kotona Teamsin kautta, mutta toukokuussa toteutettu 
virtuaalinen simulaatio oli ensimmäinen kerta, jossa he saivat tuntu-
maa VR-laseja hyödyntäen toteutettavasta virtuaalisesta simulaati-
osta luokkatilassa. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus valita yksin 
toteutettava virtuaalinen simulaatiotilanne seuraavista teemoista: 
elvytystilanne, akuutisti sairaan potilaan tilan arviointi ja tutkiminen, 
tajuttoman potilaan hoitotyö tai asiakkaan akuutin tilanteen hoita-
minen kotikontekstissa. Jokainen opiskelija toteutti vähintään yhden 
simulaatioharjoitteen VR-laseja käyttäen. Opiskelijoita pyydettiin 
osallistumaan Webropol-kyselyyn muutaman päivän kuluttua virtu-
aalisen simulaatioharjoituksen toteuttamisesta. Webropol-kyselyyn 
osallistuminen katsottiin suostumukseksi tutkimukseen osallistumi-
seen. Tutkimuskyselyn saatekirjeessä annettiin tietoa tutkimuksesta, 
tutkimukseen osallistumisesta ja tutkimusaineiston hyödyntämisestä 
seikkaperäisesti. Osallistujille kerrottiin saatekirjeessä myös, että he 
voivat keskeyttää tutkimukseen osallistumisen missä tahansa vai-
heessa niin halutessaan. Vastaajien anonymiteetti taattiin kaikissa 
tutkimusvaiheissa (Kylmä & Juvakka, 2012).

Webropol-kyselylomake sisälsi kaksi taustakysymystä, joilla kartoitet-
tiin vastaajien ikää ja sukupuolta. Kyselylomake sisälsi neljä kvalita-
tiivista kysymystä ja 15 kvantitatiivista kysymystä, joista 14 oli likert-
tyyppisiä kysymyksiä. Käytetty likert-asteikko oli seuraava: 1 = erittäin 
paljon, 2 = melko paljon, 3 = ei paljon, eikä vähän, 4 = melko vähän, 5 
= erittäin vähän. Koska aineisto oli pieni, tilastollisia kysymyksiä käy-
tettiin laadullisen aineiston taustatietomateriaalina.
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Kvalitatiivinen tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönana-
lyysillä. Aineisto luettiin aluksi useaan kertaan. Litteroidusta aineistosta 
poimittiin erillisiin Word-tiedostoihin kaikki tutkimustehtäviin vastaa-
vat lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Sen jälkeen kirjoitettiin pelkistetyt 
ilmaukset alkuperäisen lauseen ydinajatus säilyttäen. Sisällöllisesti 
samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin saman alaluokan 
alle. Samansisältöiset alaluokat yhdistettiin yläluokiksi ja ne edelleen 
pääluokiksi. Tulkinnan oikeellisuuden varmistamiseksi alkuperäisiin 
haastatteluaineistoihin palattiin useita kertoja aineiston analysoinnin 
aikana (Polit & Beck, 2018). Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS 
for Windows 27-ohjelmalla. Kvantitatiivisia tuloksia kuvataan prosen-
teilla, frekvensseillä ja keskiarvoilla. 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Webropol-kyselyyn osallistui 13 sairaanhoitajaopiskelijaa vastauspro-
sentin ollessa 68,4 %. Vastaajista naisia oli 85 % ja miehiä 15 %. Vastaa-
jien ikäjakauma oli 22–30 vuotta. Heidän keski-ikänsä oli 26 vuotta. Iän 
mediaani oli 27 vuotta. Vastaajista 69 % (n=9) ei ollut käyttänyt koskaan 
aikaisemmin VR-laseja. Vastaajista 15,4 % (n=2) oli käyttänyt VR-laseja 
muutamia kertoja ja 15,4 % (n=2) useita kertoja aikaisemmin.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita erilaisia VR-lasien avulla toteu-
tettavia virtuaalisia harjoituksia akuuttihoitotyön syventävien opintojen 
kurssilla. Suurin osa opiskelijoista oli toteuttanut akuutisti sairaan 
potilaan tilan arviointia ja tutkimista koskevan, ABCDE-protokollan 
oppimista edistävän harjoituksen (n=7). Lisäksi neljä opiskelijaa oli 
toteuttanut tajuttoman potilaan hoitoa koskevan virtuaalisen harjoituk-
sen. Kaksi opiskelijaa oli toteuttanut virtuaalisen elvytysharjoituksen. 

Suurin osa opiskelijoista (76,9 %) oli kokenut virtuaalisten harjoitusten 
vahvistaneen heidän osaamistaan potilaan hengityksen arvioimisessa, 
sillä 7,7 % vastaajista oli valinnut vaihtoehdon erittäin paljon ja 69,2 % 
vaihtoehdon melko paljon. Sairaanhoitajaopiskelijoista suurin osa 
(84,6 %) oli kokenut virtuaalisten harjoitusten vahvistaneen myös hei-
dän osaamistaan potilaan tajunnan tason arvioimisessa (erittäin paljon 
15,4 % ja melko paljon 69,2 %). Sen sijaan opiskelijoiden kokemuksissa 
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ilmeni hajontaa kysyttäessä heidän kokemustaan siitä, miten virtuaali-
nen harjoitus vahvisti heidän osaamistaan potilaan verenkierron arvi-
oimisessa. Suurin osa opiskelijoista (69,2 %) oli kokenut virtuaalisen 
harjoituksen vahvistaneen heidän osaamistaan potilaan verenkierron 
arvioimisessa, mutta 15,4 % opiskelijoista koki, että harjoitus oli vahvis-
tanut heidän osaamistaan melko vähän ja 15,4 % oli valinnut vastaus-
vaihtoehdon ”ei paljon, eikä vähän.” Opiskelijoista 61,5 % oli kokenut 
virtuaalisen harjoituksen vahvistaneen heidän osaamistaan potilaan 
tutkimisen osalta (erittäin paljon 15,4 % ja melko paljon 46,1 %). Vas-
taajista 61,5 % oli kokenut myös tiedollisen osaamisensa vahvistuneen 
virtuaalisten harjoitusten myötä. Kyselyyn vastanneista sairaanhoita-
jaopiskelijoista 84,6 % oli kokenut virtuaalisten harjoitusten antaneen 
heille varmuutta toimia sairaanhoitajana akuuttihoitotyön ympäristössä. 

Sairaanhoitajaopiskelijoilta kysyttiin, millaisia kokemuksia heillä oli 
virtuaalisesta harjoituksesta opetusmenetelmänä. Heistä 61,5 % oli 
kokenut virtuaalisen harjoituksen erittäin hyvänä menetelmänä oppia 
akuuttihoitotyötä ja 38,5 % melko hyvänä menetelmänä. Opiskelijoista 
53,8  % oli kokenut virtuaalisen oppimisympäristön erittäin hyvänä 
oppimisympäristönä ja 38,5  % melko hyvänä oppimisympäristönä. 
Yksikään opiskelijoista ei ollut kokenut virtuaalista harjoitusta huo-
nona opetusmenetelmänä. Heistä kukaan ei myöskään ollut kokenut 
virtuaalista oppimisympäristöä huonona oppimisympäristönä. Kaikki 
opiskelijat olivat kokeneet virtuaaliseen harjoitukseen valmistavan 
ohjeistuksen selkeänä. Heistä 38,5 % oli kokenut virtuaaliharjoitusten 
tavoitteiden esittämisen erittäin hyvänä kokemuksena ja 53,8 % melko 
hyvänä kokemuksena. 

Kysyttäessä sairaanhoitajaopiskelijoilta, millaisia kokemuksia heillä 
oli virtuaalisesta oppimisympäristöstä, jossa he toimivat VR-laseja 
hyödyntäen, vastaajista 38,5 % oli täysin sitä mieltä, että virtuaaliym-
päristössä oli helppo toimia ja 53,8 % oli melko samaa mieltä, että 
virtuaaliympäristössä oli helppo toimia. Kuitenkin 7,7 % oli melko eri 
mieltä siitä, että virtuaaliympäristössä olisi helppo toimia. Vastaajista 
46,1 % piti virtuaaliympäristöä täysin aidontuntuisena oppimisympä-
ristönä ja 38,5 % melko aidontuntuisena oppimisympäristönä. Vastaa-
jista 23,1 % oli täysin sitä mieltä, että virtuaaliympäristössä oli helppo 
eläytyä sairaanhoitajan rooliin ja 53,8 % oli melko samaa mieltä siitä, 
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että virtuaaliympäristössä oli helppo eläytyä sairaanhoitajan rooliin. 
Sairaanhoitajaopiskelijoista 38,5 % oli täysin sitä mieltä, että virtuaali-
ympäristössä tehtävät hoitotoimenpiteet olivat aidontuntuisia ja 46,1 % 
opiskelijoista oli melko samaa mieltä asiasta. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalisista 
simulaatioista
Yläkategoria Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalisista 
simulaatioista muodostui kolmesta alakategoriasta, jotka olivat: Sai-
raanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalisesta opetusmene-
telmästä ja -materiaalista, sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset 
VR-lasien käytöstä ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtu-
aalisesta oppimisympäristöstä.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalisesta 
opetusmenetelmästä ja -materiaalista
Akuuttihoitotyöhön suuntautuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden koke-
mukset virtuaalisista opetusmenetelmistä ja -materiaaleista olivat 
positiivisia. Vaikka virtuaalinen opetusmenetelmä edellytti uudenlaista 
teknologista osaamista ja tekniikan haltuunottamista, menetelmä koet-
tiin mielekkäänä. Virtuaalinen simulaatio mahdollisti sekä tiedollisen 
että taidollisen oppimisen.

Kokemuksena se oli mielekäs ja mielenkiintoinen. Se muistutti 
mieleen abcde-protokollan käytön ja liike harjoitteen aikana 
varmasti vahvisti muistamista ja oppimista. Oppimisilmapiiri 
harjoitetta tehdessä oli positiivinen, kannustava ja hauska.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat opetusmateriaalien olevan havainnol-
lisia ja tarjoavan mahdollisuuksia erilaisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
Heidän mukaansa motivoiva virtuaalinen opetusmateriaali herätti sopi-
vasti tiedollisia ristiriitoja ja pakotti itsenäiseen ongelmanratkaisupro-
sessiin. Se edisti myös tilanarvion tekemistä ja päätöksentekotaitoa.

Laittaa miettimään opiskelijan omia ratkaisuja.

Juurikin potilaan elintoimintojen järjestelmällinen seu-
ranta. Voisi myös olla niin, että pitäisi aina itse vastata että 
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mitä tutkitaan seuraavaksi, ja saisi tietää, menikö oikein 
vai väärin ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, ehkä 
siinä tulisi ajateltua enemmän vielä itse hoitoa.

Opiskelijat olivat kokeneet positiivisena sen, että he olivat saaneet valita 
itse, millaisia virtuaalisia simulaatio-opetuskokonaisuuksia he toteut-
tavat. Koska opiskelijat saivat valita, millaisia virtuaalisia simulaatio-
osioita he toteuttavat, he kokivat, että opettajat antoivat heille mahdol-
lisuuden lisätä virtuaalisen simulaation avulla osaamistaan juuri sillä 
alueella, millä he itse kokivat eniten oppimis- ja kehittämistarpeita. 

Osa virtuaalisesta opetuksesta oli sellaista, että sitä olisi opiskelijoiden 
mukaan voitu hyödyntää jo opintojen aiemmassa vaiheessa, esimerkiksi 
elvytyssimulaatiot. Tajuttoman potilaan hoitotyön erilaiset tilanteet sekä 
kotona kohdattavan asiakkaan erilaiset tilanteet sen sijaan koettiin 
sopivan haastavina opintojen loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijoille. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset VR-lasien käytöstä
Sairaanhoitajaopiskelijoilla oli monenlaisia kokemuksia VR-lasien käy-
töstä ja niiden hyödyllisyydestä. Muutama sairaanhoitajaopiskelijoista 
oli jännittänyt etukäteen, miten oppisi käyttämään VR-laseja ja toimi-
maan virtuaalisessa ympäristössä. VR-lasien käyttöä ei kuitenkaan 
pidetty vaikeana oppia. 
 

VR-lasien käyttöön oppi nopeasti.

Todella nopeasti sai ideasta kiinni ja toimiminen ympäris-
tössä oli helppoa. 

Eniten haasteita liittyi VR-lasien lisälaitteina käytettäviin liikeohjaimiin, 
joiden avulla VR-lasien käyttäjä voi käyttää käsiään virtuaalitodellisuu-
dessa. Muutama opiskelija oli kuvannut liikeohjaimien käytön sujuvan 
hyvin, koska he olivat harrastaneet erilaisia pelejä lapsuudesta alkaen.

Aluksi oli tietenkin hieman hankalaa osata ottaa oikein 
tavaroita ympäristöstä tai ymmärtää milloin riittää pelkkä 
osoittaminen tai painaminen sormella, mutta aika nopeaa 
siihen oppi.
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VR-lasien hyödyntämisen virtuaalisessa oppimisympäristössä koettiin 
tuovan vaihtelua luentopainotteiseen opetukseen. VR-lasit mahdollisti-
vat kokonaisvaltaisen elämyksen, jossa opiskelijat kokivat pääsevänsä 
siirtymään kokonaan toiseen todellisuuteen. VR-lasit ja virtuaalinen 
opetusmateriaali tekivät oppimistilanteesta autenttisemman kuin 
simulaation toteuttaminen simulaationukella.

Näkymä näytti aidolta, ympäristön äänien kuuleminen lisäsi 
aitouden tunnetta. Potilas oli aidon tuntuinen.

Oli mukavaa vaihtelua tavalliseen simulaatioon. Opetti, 
kun seurasi useamman opiskelijan suoritusta. Harjoitus 
olisi voinut olla haastavampikin, kun VR kokemusta on jo 
taustalla paljon ja siellä toimiminen tuttua.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalioppimis-
ympäristössä toimimisesta
Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset virtuaalioppimisympäristöstä 
ja virtuaalitodellisuudesta olivat enimmäkseen positiivisia. Muutama 
opiskelija koki ympäristön keinotekoisena ja kuvasi kokemustaan 
lumekokemuksena. Tietokonesimulaation tuottamien aistimusten 
avulla luotu keinotekoinen ympäristö ei tuntunut niin aidolta kuin 
simulaatioluokissa toteutetut kontaktisimulaatiot. Opiskelijat kokivat 
kuitenkin positiivisena sen, että virtuaalitodellisuuden avulla pyrittiin 
simuloimaan jotakin todellista hoitotyön ympäristöä. Muutama opis-
kelija ehdotti virtuaalioppimisympäristöihin lisättäväksi erilaisia ais-
tiärsykkeitä sekä asiakkaan haastavia kysymyksiä tai lääkärin antamia 
määräyksiä. 

Virtuaalinen oppimisympäristö koettiin turvallisena ja mielenkiintoi-
sena, mutta muutamalle opiskelijalle tuli simulaation jälkeen pään-
särkyä ja lievää kuvotusta. Opiskelijoiden mukaan virtuaalinen oppi-
misympäristö sisältää sopivasti teknologisia haasteita. He toivoisivat 
hoitotyön opetukseen enemmän pelillisiä elementtejä. 

Helppoa, turvallista, kun ei aiheuta potilaalle harmia. 
Hauska tapa oppia.
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Ympäristössä toimimisen oppi nopeasti.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat, että virtuaalisessa oppimisympä-
ristössä voitaisiin harjoitella monenlaisia ensihoito-, päivystyspolikli-
nikka- ja teho-osastotilanteita. Moni opiskelijoista toivoi virtuaalisia 
elvytystilanteen harjoituksia. Lisäksi opiskelijat toivoivat virtuaalisia 
simulaatioita traumapotilaan ensihoidon ja tehohoidon tilanteista.

 
Ensiapu- ja ensihoitotilanteet.

Elvytys, tutkiminen, toiminta yleensäkin erilaisissa tilan-
teissa.

Erityisesti sellaisia tilanteita, joissa hoitajalta vaaditaan 
päätöksentekoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Potilaan hoitamista liikenneonnettomuudessa, keuhkopö-
hön arviointia, ilmarinta tms potilaita, sydänpotilaan hoi-
totyötä esim. NSTEMI, steriilin pöydän valmistelua toimen-
piteeseen. Olisi kiva harjoitella tällaisia useaan otteeseen 
VR-ympäristössä! Etenkin liikenneonnettomuuspotilasta, 
ne jännittää aina töissä, kun tulee vastaan kohtuu harvoin.

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Virtuaalinen simulaatio-opetus ja VR-lasien hyödyntäminen koetaan 
mielekkäänä tapana oppia sekä tiedollisia että taidollisia asioita. Erilai-
set virtuaaliympäristössä toteutetut potilastilanteet kehittävät hoitotyön 
opiskelijoiden päätöksentekotaitoja. Niiden avulla on mahdollisuus 
kerrata opittua hoitotyön teoriaa ja toisaalta oppia myös uusia asioita. 
Virtuaaliharjoitus, joka ohjaa opiskelijaa toimimaan strukturoidusti 
esimerkiksi potilaan peruselintoimintoja tarkkaillessa, voi opintojen 
alkuvaiheessa olevalle opiskelijalle opettaa hoitoprotokollan sovelta-
mista ja vastaavasti opinnoissa pidemmällä olevalle opiskelijalle tuntua 
jo opitun asian kertaamiselta. 
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VR-laseja käytettäessä tapahtuva luontainen liikkuminen virtuaalimaa-
ilmassa voi tehostaa oppimista ja luoda muistijäljen aidontuntuisesta 
hoitotyön tilanteesta. Virtuaaliympäristön avulla opiskelijoita on myös 
mahdollisuus ohjata toimimaan oikein. VR-lasien yhdistäminen esi-
merkiksi suuremmalle näytölle mahdollistaa muidenkin seuraavan 
harjoituksen sujumista. 

Ennen varsinaista harjoitustilannetta on hyvä varata riittävästi aikaa 
VR-laseihin ja ohjaimiin tutustumiseen. Näin tekniset ongelmat eivät 
aiheuta haasteita virtuaaliharjoituksen yhteydessä. VR-lasien käyttö on 
nopea oppia ja aikaisempi pelikokemus nopeuttaa oppimista entises-
tään. Myös positiivinen ilmapiiri virtuaaliharjoitusten aikaan helpottaa 
uuden tekniikan käyttöönottoa. Kokemattomille VR-lasien käyttäjille 
voi olla hyötyä siitä, että heillä on ensin mahdollisuus seurata toisten 
toimintaa VR-lasien kanssa. Näin käyttöönotto voi olla helpompaa. 

Jatkossa virtuaalista oppimateriaalia on hyödyllistä kehittää eri hoito-
työn alueiden ja erilaisten potilasryhmien hoitotyötä ohjaavien näyttöön 
perustuvien ohjeiden sisäistämisen edistämiseen. Virtuaaliympäris-
töjen avulla voidaan tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitella 
ennalta suunniteltuja strukturoituja potilastilanteita esimerkiksi sel-
laisista vaativista hoitotyön tilanteista, joita ei voi harjoitella oikeilla 
potilailla. 

Hoitotyön opiskelijat voisivat harjoitella erilaisia hoitotyön potilastilan-
teita itsenäisesti ja opettajan olisi mahdollisuus kontrolloida opittua 
joko harjoituksia satunnaisesti seuraamalla tai oppimisanalytiikan 
avulla. Näin opiskelijoille saataisiin toistoa erilaisten potilastilanteiden 
läpikäymiseen ja oman osaamisen kehittymisen näkisi konkreettisesti 
parempana suoriutumisena virtuaaliharjoituksissa. 
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1 JOHDANTOA 
 
Suomessa ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy edelleen ja ihmi-
set elävät yhä vanhemmiksi. Tämä sama trendi näkyy myös kansain-
välisesti (Hsu ym. 2019, s. 85). Tilastokeskuksen (2021a) mukaan 100 
vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden määrä oli vuoden 
2020 lopussa 1 038 henkilöä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen 
kuntaliitto ovat tuottaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämiseksi 
ja arvioinnin välineeksi palvelujen laatusuosituksen, jonka tavoitteena 
on turvata hyvä ikääntyminen ja olennaiset palvelut ikääntyneille (Sosi-
aali- ja terveysministeriö, 2020).  
  
Hoitotyön opiskelijoille (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) on Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa kolmen opintopisteen kokonaisuus gerontologista 
hoitotyötä, joka sisältää myös geriatrian. Teoriaosuuden jälkeen opiskeli-
jat menevät käytännön harjoitteluun. Usein ikääntyneiden hoitotyön har-
joittelun oppimisympäristöinä ovat kotihoito, asumispalveluyksiköt sekä 
perusterveydenhuollon tarjoamat eri osastot, joissa hoidetaan ikäänty-
neitä. Useat hoitotyön opiskelijat tekevät opintojensa ohella samanaikai-
sesti työtä ikääntyneiden hoitotyön parissa, koska opinnot mahdollistavat 
työssä käymisen opintojen ohella. Olisi toivottavaa, että valmistuttuaan 
sairaanhoitajiksi, he innostuisivat kehittämään ikääntyneiden hoitotyötä. 
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Ennen harjoitteluun menoa gerontologisen hoitotyön opiskelijat osallis-
tuvat simulaatiopäivään, jota on toteutettu eri ammattikorkeakoulujen 
kesken yhteissimulaatiopäivänä Teamsin viestintä- ja yhteistyöalustan 
välityksellä. Tätä yhteissimulaatiopäivää on toteutettu jo yli kahden vuo-
den ajan. Ensimmäiseen yhteissimulaatiopäivään osallistuivat aluksi 
Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Jatkossa mukaan ovat 
tulleet muun muassa Tampereen, Hämeen, Lapin ja Turun ammatti-
korkeakoulut sekä muutamia toisen asteen oppilaitoksia, esimerkiksi 
SataEdu. Opiskelijat ovat kokeneet simulaatiopäivät mielekkäinä ja 
samalla he ovat nähneet, kuinka muissa ammattikorkeakouluissa 
toteutetaan simulaatioita ikääntyneiden hoitotyössä. Simulaatioihin 
on otettu mukaan hyvinvointiteknologiaa, joka tuo vaihtelua ja lisää 
mielekkyyttä opiskeluun. Opiskelijoille on simulaatiopäivän jälkeen 
lähetetty sähköpostitse Webropol-kysely, jossa on kysytty simulaatio-
päivän toteutumiseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Tässä artikkelissa 
kuvataan ikääntyneiden hoitotyötä sekä simulaatiopäivien toteutus-
muodoista verkkovälitteisinä yhteissimulaatioina. 
 

2 IKÄÄNTYNEIDEN HOITOTYÖ  
 
Elinajanodote ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Tilastokeskuksen (2021b) 
mukaan vuonna 2020 syntyneiden poikien elinajanodote on 79 vuotta ja 
tyttöjen 84,6 vuotta. Elämme siis yhä vanhemmiksi. Tämän vuoksi olisi 
tärkeää, että ikääntyneiden hoitotyö saataisiin kiinnostavammaksi ja 
mielekkäämmäksi yhä enenevän hoitajapulan täyttämiseksi. Useissa 
medioissa hoitotyötä kuvataan raskaana ja huonosti palkattuna. Alalle 
toivotaan hakeutuvan innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita. Tärkeää 
ikääntyneiden kohtaamisessa on olla empaattinen, vuorovaikutteinen ja 
läsnä oleva kuuntelija, kuten muussakin hoitotyössä. Sairaanhoitajien 
eettiset ohjeet on päivitetty keväällä 2021 (Sairaanhoitajat, 2021). Niiden 
mukaan sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka edistää ja ylläpitää 
terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Iäkkäi-
den hoitaminen vaatii ammattitaitoa ja hyvää osaamista. Kiljusen (2019) 
mukaan iäkkäiden hoito hoitokodeissa vaatii monenlaista osaamista, 
kuten eettistä osaamista, vuorovaikutusosaamista, yhteistyöosaamista, 
kliinistä osaamista, iäkkäiden hyvinvoinnin edistämisen osaamista, ohja-
usosaamista sekä johtamis- ja kehittämisosaamista.  
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Ikääntyneiden hoitotyö on kolmen opintopisteen kokonaisuus, jossa 
aiheina ovat osaaminen ikääntyneen hoitotyössä, ikääntyneen toiminta-
kyky, mielenterveys, lääkehoito, saattohoito, kotona asumisen tukemi-
nen sekä erilaiset ikääntyneet asiakkaana. Näissä sisällöissä käydään 
läpi ihmisen biologista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista vanhenemista. 
Hoitotyön opiskelijat tekevät teoriaopintojen jälkeen viiden viikon harjoit-
telun, jossa omaishoitajuuden näkökulmasta tehtävänä on harjoittelun 
yhteydessä toteutettava omaishoitajatehtävä, jossa opiskelija toimii tie-
tyn ajan omaishoitajan sijaisena. Nämä edellä mainitut gerontologisen 
hoitotyön sisällöt ovat erittäin hyviä aiheita simulaatioihin.   

3 SIMULAATIO-OPETUS VALMISTAA 
KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖHÖN 

 
Simulaation avulla voidaan jäljitellä todellisia hoitotyön tilanteita (Blom-
gren, 2014, s. 2239). Niiden avulla voidaan parantaa hoitotyön opiskelijoi-
den tietoa ja asennetta ikääntyneitä kohtaan (Bamakan ym., 2021, s. 1). 
Ikääntyneen hoitotyön verkkovälitteisissä simulaatioissa on hyödynnetty 
ammattikorkeakouluissa olevia simulaatiotilojen kotihoitoympäristöjä tai 
älykoteja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020), joissa on voitu kohdata 
asiakas omassa kodissaan. Verkkovälitteisenä simulaatiopäivänä ske-
naarioita on ollut kaksi ja niiden välissä on ollut aiheina teknologiaan 
tutustuminen, esimerkiksi älykodissa tapahtuva toiminta tai pelillistä-
minen. Rooleissa ovat useimmiten olleet hoitotyön opiskelijat, mutta 
joissakin skenaarioissa on mukana rooleissa myös hoitotyön opettaja.  
 

3.1 Skenaarioon valmistautuminen 

Hoitotyön opiskelijoille lähetettiin sähköpostitse noin viikkoa ennen 
simulaatiopäivää siihen liittyvä materiaali skenaarioineen. Skenaari-
oita oli kaksi, jotka oli suunniteltu toteutettavan monipuolisesti. Opis-
kelijoista kysyttiin vapaaehtoiset esittäjän rooleihin. Skenaarioissa he 
saivat toimia hoitajatyöparina. Lisäksi asiakkaan kotona oli aina per-
heenjäsen, joko puoliso tai sukulainen. Muut opiskelijat olivat arvioit-
sijan rooleissa ja he arvioivat toteutuksen vuorovaikutusta, asiakkaan 
kohtaamista ja hoitotyön taitoja. Ennen skenaarion aloitusta kerrattiin 
simulaatio-opetuksen tavoitteet. Esiintyjän rooleissa olevat saivat 
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valmistautumisaikaa noin 20–30 minuutin ajan. Sillä aikaa arvioitsijat 
kertasivat etukäteen lähetettyjä materiaaleja. Simulaatioon osallistu-
ville kerrottiin etukäteen, että simulaatioissa saa toimia turvallisesti 
ja luottamuksella. 
 

3.2 Simulaatioiden toteutus 
 
Simulaatiot toteutuivat niille rakennetuissa ammattikorkeakoulujen 
simulaatioympäristöissä. Ensimmäinen skenaario oli diabetesta sai-
rastavan mieshenkilön säärihaavan hoitaminen. Tässä skenaariossa 
tavoitteena oli, että opiskelijat osaavat huomioida kotona asuvan ikään-
tyneen diabeettisen haavan hoidon ja siihen liittyvät tarpeet. Haavan-
hoidon suunnittelussa huomioidaan hoito kokonaisvaltaisesti, koska 
haavan paranemiseen vaikuttavat hyvin monet eri tekijät. Diabetesta 
sairastavan henkilön haavainfektiossa opiskelijan tulee huomioida 
haavan paikallisoireet kuten kuumotus, punotus, turvotus, kipu ja kos-
ketusarkuus. Tärkeä tilan arvioimisen keino on lämmön mittaaminen, 
jolloin voidaan päätellä, onko kyseessä kliininen bakteerien aiheuttama 
haavainfektio. Samoin mitataan P-C-reaktiivinen proteiini (P-CRP), joka 
kertoo maksasolujen tuottaman valkuaisaineen, jonka määrä suurenee 
6–12 tunnissa tulehduksen alusta (Tunturi, 2021). Lisäksi opiskelijan 
tavoitteena oli huomioida potilasturvallisuuden edistämisen menetelmä 
ISBAR, joka mahdollistaa tarvittavan tiedon raportoimisen potilaasta 
tiiviissä, selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa puhelinkeskustelun 
aikana lääkärille (Duodecim Terveyskirjasto, 2021). ISBAR muodostuu 
sanoista tunnista (Identify), tilanne (Situation), tausta (Background), 
nykytilan arviointi (Assessment) ja toimintaehdotus (Recommendation) 
ja tämän kielen ymmärtää jokainen hoitotyötä tekevä henkilö (mt.). 
Kolmantena tavoitteena oli bakteeriviljelynäytteen ottaminen haavalta. 
Hoitotyön opiskelijat tutustuivat ennakkoon annettuihin bakteeriviljelyn 
ottamiseen ja säärihaavan hoito-ohjeisiin liittyviin materiaaleihin, jotka 
oli heille lähetetty sähköpostitse ennen simulaatiota.

Toisena skenaariona oli alkoholia liikaa käyttävän naisasiakkaan koh-
taaminen kotihoidossa. Tässä skenaariossa oppimisen tavoitteena oli 
alkoholin liikakäytön puheeksi ottaminen asiakkaan ja hänen lähei-
sensä kotona ja liikakäytön vaikutukset asiakkaan terveyteen sekä 
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hänen puolisonsa hyvinvointiin. Tärkeää oli osata arvioida asiakkaan 
ja tämän läheisen tilanne elämänhallinnan näkökulmasta. Tilanteessa 
opiskelijan tuli osata ohjata asiakasta sekä hänen läheistään arjen sel-
viytymisessä. Opiskelijoille oli jaettu ennakkomateriaalit tutustumista 
varten, muun muassa puheeksi ottamiseen materiaalit, huoli-ilmoitus 
sekä ohje lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi. Opiskelijat voivat täyttää 
tilanteesta Audit +65 -kyselyn, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon 
alkoholin käytön vaikutukset (Mielenterveystalo.fi, i.a.). 
 

3.3 Simulaatioiden jälkipuinti 
 
Jälkipuinti käydään yhteisesti simulaation jälkeen reflektiotilassa 
(Kuva 1). On tärkeää, että osallistujille kerrotaan, että kaikki keskus-
telu käydään luottamuksellisesti eikä asioita kerrota muille. Lisäksi 
tärkeä keskustelun aihe on, mitä skenaarioista opittiin ikääntyneen 
hoitotyöstä. Blomgrenin (2015, s. 2239) mukaan hyvin valmisteltuun 
simulaatioon kuuluu palautteen antaminen (debriefing). Tarkkailijoi-
den roolissa olevat opiskelijat analysoivat eri henkilöiden toimintaa ja 
antavat kehittämisideoita palautekeskusteluissa. 

 

Kuva 1. Reflektiotilassa opiskelijaryhmä opettajineen  
(kuva: Virpi Salo 2020). 
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4 LOPUKSI 
 
Seuraavat ikääntyneen hoitotyön verkkovälitteiset yhteissimulaatio-
päivät toteutuvat maaliskuussa ja toukokuussa 2022. Toiseen näistä 
osallistuu myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopis-
kelijaryhmä, jolla on silloin opetukseen aikataulutettu gerontologinen 
hoitotyö. Opiskelijat ovat nähneet, kuinka eri ammattikorkeakouluissa 
simulaatiot toteutuvat, samalla myös opettajat ovat voineet jakaa kes-
kenään tietotaitoa. Tämä on auttanut muun muassa teoriaosuuden 
sisältöjen suunnittelussa. Mukaan on otettu Hoitotyön tutkimussää-
tiön hoitosuosituksia tai näyttövinkkejä. Näistä yhtenä näyttövinkkinä 
on ollut kotona asumista tukevien kotikäyntien vaikutus ikääntyvien 
toimintakykyyn (Jylhä ym., 2015), koska simulaatiot ovat pääosin toteu-
tuneet kotihoidon ympäristöissä. 
 
Jatkossa simulaatiot voisivat laajentua koskemaan esimerkiksi ikään-
tyneiden akuuttihoitotyötä, mielenterveyden osaamista, kaltoinkohte-
lua, turvattomuuden tunteita, muistisairauksia sekä ravitsemukseen 
liittyviä aiheita. Nämä edellä mainitut sisällöt ovat olleet perinteisesti 
gerontologisen hoitotyön teorian aiheina. Jatkotutkimuksena voisi 
toteuttaa yhteissimulaatioita koskevan Webropol-kyselyn yhteissi-
mulaatioon osallistuville opettajille ja selvittää, mitä mieltä he ovat 
verkkovälitteisestä yhteissimulaatiosta opettamisen näkökulmasta. 
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