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1 JOHDANTO

Kansainvälinen opiskelijavaihto ei ole kovin uusi ilmiö; se on historiallisilta lähtökohdiltaan varsin poliittinen ja ulottuu ainakin 1900-luvun alkuun. Ensimmäisiä suuren luokan kansainvälisiä vaihto-ohjelmia käynnistettiin kylmän sodan aikana, jolloin mielenkiinto oli enemmän poliittisissa pyrkimyksissä kuin opetuksellisissa. Vaihto-opiskelua määrittivät pitkään kansainväliset sopimukset ja ulkopoliittinen ohjelma, mutta poliittisen ilmapiirin vapautuessa on myös vaihto-opiskelu muuttunut. (Åkerlund 2014, 393–394.) Nykypäivänä kansainvälinen opiskelijavaihto näyttäytyykin hyvin erilaisessa valossa.

Tämä kehittämistehtävä tehtiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Otaniemen toimipisteelle. Kehittämistehtävässä tuotettiin kirjallinen ohjeistus sisältäen yleistä tietoa YTHS:stä ja sen toiminnasta sekä yleisimmistä terveysongelmista ja niiden itsehoidosta. Ohjeen avulla kansainvälisten opiskelijoiden voi olla helpompi kotiutua opiskelijavaihtonsa ajaksi Suomeen, sillä samanlaista käytännönläheistä ohjeistusta ei ole heille aikaisemmin tehty. Aihe nousi YTHS:n tarpeesta yhdessä kehittämistehtävän aihetta mietittäessä. Ohjeeseen valikoituivat terveysongelmien aiheiksi opiskelijoiden tavallisimpia terveysongelmia: nuhakuume eli flunssa, kuiva iho, ummetus ja muu vatsaoireilu, niskahartiaseudun ja selän kivut, stressi, uniongelmat sekä kaamosajasta seuraavat mielialan vaihtelut (Riitta Salomäki, henkilökohtainen tiedonanto 8.2.2016). 

Kehittämistehtäväprosessin aikana oli havaittavissa aiheen ajankohtaisuus. Käytännön kokemuksen ja erilaisten muiden lähteiden kautta selveni, että kansainvälisten opiskelijoiden määrä on Suomessa jatkuvasti kasvanut ja että heitä houkuttelee Suomessa opiskelussa monet eri tekijät. Garamin (2015) selvityksen mukaan suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevista kansainvälisistä opiskelijoista 90 % piti tärkeänä opiskelupaikkaa valitessa sitä, että opiskelupaikan maine on hyvä, koulutusohjelma on kiinnostava ja että koulutuksen ja tutkimuksen laatu on hyvä. Lisäksi opiskelukustannukset ja turvallisuus vaikuttivat opiskelupaikan valintaan Suomesta. Myös mahdollisuus jatko-opintoihin ja työntekoon opintojen jälkeen sekä pysyvään oleskelulupaan vaikuttivat valintaan.
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Ohjeeseen kerättiin aineisto terveysongelmien osalta erilaisista luotettavista lääketieteellisistä lähteistä (LIITE 1). YTHS:n ja sen toimintaan liittyvä tieto oli mahdollista kerätä suoraan YTHS:n internetsivuilta ja heidän terveydenhuollon asiantuntijoiltaan, sillä toinen tämän kehittämistehtävän tekijöistä oli YTHS:n Otaniemen toimipisteessä työharjoittelussa keväällä 2016. Tuottamamme ohjeen kaltaista kansainvälisille opiskelijoille suunnattua materiaalia ei YTHS:llä ollut ennalta olemassa, minkä takia YTHS Otaniemen toimipisteen terveydenhuollon asiantuntijat osallistuivat mielellään kehittämistyöhön. Kehittämistehtävämme aihe nousi suoraan suuresta käytännön tarpeesta, mistä johtuen koimme, että työmme tekeminen oli tarkoituksenmukaista ja mielekästä.  

Ammatillisuutemme ja asiantuntijuutemme kasvavat, kun kehitämme materiaalin tuottamisen avulla terveydenhoitotyötä yhteistyökumppanimme toimipaikassa. Tämän kehittämistehtäväprosessin myötä korostuu terveydenhoitotyön promotiivinen ja preventiivinen näkökulma sekä huomion kohdistuminen terveyden ylläpitoon niin yksilöillä kuin yhteisössä.  


Asiasanat: opiskeluterveydenhuolto, kansainväliset opiskelijat, kirjallinen ohje, terveysneuvonta, itsehoito

2 KANSAINVÄLISET OPISKELIJAT OPISKELUTERVEYDEN ASIAKKAINA

Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointi sekä tuen ja palvelujen tarve riippuvat heidän Suomeen tulonsa tarkoituksesta. Osa vaihto-opiskelijoista tulee Suomeen tutustuakseen kulttuuriin ja pitämään hauskaa. Monella tutkinto- ja jatko-opiskelijalla puolestaan opiskelu ja ammattiuran luominen toimivat opiskelumotivaationa. (Helenius 2006, 64.)

Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen merkittävä haaste Suomessa on viestinnän parantaminen. Terveys- ja hyvinvointipalveluista tulisi olla helposti saatavilla englanninkielistä tietoa, mutta toistaiseksi tämä toteutuu korkeakouluissa vaihtelevasti. (Helenius 2006, 66.) Myös kiinalaisille opiskelijoille Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että oppilaitosten integroitumisohjelmissa voi olla parannettavaa muun muassa juuri opiskeluterveydenhuollosta tiedottamisen suhteen. Tulosten mukaan oli tärkeää, että opiskelijoille annettaisiin tietoa opiskeluterveydenhuollosta, sen sijainnista ja palveluista. Tutkimuksessa vastaajista 16 % ei tiennyt, missä opiskeluterveyshuolto sijaitsee ja jopa 45 % ei tiennyt mitä palveluita opiskeluterveydenhuolto tarjoaa. (Ellis-Bosold & Thornton-Orr 2013, 162.) Kansainvälisten opiskelijoiden terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavilla täsmällistä tietoa, mutta sen hankkiminen olisi tärkeää, jotta palveluita olisi mahdollista kehittää (Helenius 2006, 66).


2.1 Kansainväliset opiskelijat Suomessa

Suomeen tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvu oli osana opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteita. Suomen korkeakouluissa on tarjolla satoja englanninkielisiä koulutusohjelmia ja englanninkielisen opetustarjonnan suhteen Suomi on yksi Euroopan kärkimaista. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvu suomalaisissa korkeakouluissa on korkeakoulujen rekrytoinnin aikaansaamaa. Eniten ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita tulee Suomeen Venäjältä, Kiinasta, Vietnamista ja Nepalista. (Garam & Korkala 2013, 4−15.) Vuonna 2014 Suomen korkeakouluista valmistui yhteensä 3407 ulkomaalaista opiskelijaa. Vuonna 2012 valmistuneita oli 2860 ja heistä noin 45 % oli töissä Suomessa vielä vuosi valmistumisensa jälkeen. (Garam 2015, 7‒8.)

Tutkimuksen mukaan suurimmalle osalle kansainvälisistä opiskelijoista ulko-mailla opiskelu on haastava prosessi ja he voivat kokea suurtakin stressiä kult-tuuriin mukautumisesta. Kansainvälisen opiskelijan kotiutumista isäntämaahan tukee kokemus siitä, että hänestä välitetään, häntä kunnioitetaan ja hän on osa yhteisiä velvollisuuksia. (Wang; Hong & Pi 2015, 111‒112.) Jotta Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista voidaan tukea, tulee etenkin terveydenhuoltohenkilöstön kielitaito turvata sekä varmistaa, että heillä on kulttuurienvälistä viestintätaitoa (Helenius 2006, 66).


2.2 Opiskeluterveydenhuolto

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittävät, että kuntien on järjestettävä alueensa opiskeluterveydenhuolto. Kunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten oppilaille tulee järjestää opiskeluterveydenhuolto, joka on osa kunnallista perusterveydenhuoltoa. Näihin oppilaitoksiin luetaan ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, kansanopistot ja liikunnankoulutuskeskukset, poliisialan oppilaitokset, pelastusalan ammatillisen koulutuksen oppilaitokset sekä korkea-asteella maanpuolustuskorkeakoulu, ammattikorkeakoulu ja yliopistot. Ulkomaalainen opiskelija, joka on Suomessa oppilaitoksessa kirjoilla, on oikeutettu opiskeluterveydenhuoltoon sekä kiireelliseen sairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon palveluiden saamiseksi edellytetään kotikuntaoikeutta. (Mali 2006 80−82 & Paahtama 2015.) YTHS on yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu opiskeluterveydenhuollon palvelu. Terveyspalvelut tuotetaan YTHS:ssä joko omana toimintana eri toimipisteissä tai ostopalveluna. (Kanerva, Komulainen & Pynnönen 2006, 83 & YTHS 2016)

Opiskeluterveydenhuolto on terveydenhuollon ja sairaanhoidon lisäksi kokonaisvaltaista opiskelun huomioon ottavaa toimintaa, jonka kohteena on sekä yksilö että yhteisö. Sen tehtävänä on edistää terveellisyyttä ja turvallisuutta opiskeluympäristössä sekä parantaa opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat palvelut eli yleisterveyden, suun terveyden ja mielenterveyden palvelut terveyden- ja sairaanhoidossa. Nämä palvelut ovat opiskelijan työterveyshuoltoa. Opiskeluterveydenhuollossa tulee lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja. Tähän käytetään valistusta, terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä terveystarkastuksia. Opiskeluterveydenhuollon keskeisin toimija on terveydenhoitaja. (Helsingin kaupunki 2016; Kunttu & Laakso 2006, 78−80; Mali 2006, 81; Paahtama 2015.) 
3 TERVEYSVIESTINTÄ 

Terveysviestintä tukee terveyden edistämistä ja sairauden ehkäisyä. Se lisää ihmisten terveystietoisuutta ja tukee terveyttä edistäviä valintoja sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon. (Nikula 2011, 50.) Vaikuttava terveysviestintä on olennaista hyvien terveystulosten saavuttamisen kannalta, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Oikeanlaisilla viestintätavoilla voidaan vaikuttaa terveydenhoidon vaikuttavuuden tehoon. (Al-Shoura, Haider & Pal 2005, 2.) Kaikki terveyttä käsittelevä viestintä ei kuitenkaan edistä terveyttä, vaan esimerkiksi terveystuotteen mainonnan tai terveyteen liittyvän journalismin tavoitteena voi olla lisätä myyntiä (Nikula 2011, 50). 

Eri sosiaali- ja terveysalan tilanteissa ja toimintaympäristöissä viestitään monenlaisten henkilöiden kanssa. Viestintä ja vuorovaikutus ovat merkittävä osa ihmisten kokemusta siitä, kuinka he ovat tulleet autetuiksi ja kokevatko he sosiaali- ja terveyspalvelut luotettavaksi. Viestinnän ja vuorovaikutuksen epäonnistuessa asiakas voi kokea tyytymättömyyttä, vaikka palvelu ja toiminta olisivatkin todellisuudessa laadukasta. (Karjalainen & Roivas 2013, 7.) Tämä on huomioitava etenkin työskennellessä sellaisten ryhmien parissa, joiden kanssa viestinnässä voi olla haasteita. Esimerkiksi monikulttuuristen ryhmien kanssa on tärkeä soveltaa kulttuurienvälistä viestintätaitoa. (Corcoran, Goodfellow & Moorley 2013, 52‒53.)


3.1 Terveysneuvonta 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) määrittää, että terveysneuvonta on kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa toimintaa, jota on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Vertion (2009) mukaan terveysneuvonta voi käytännössä kohdistua ihmisen terveydentilan edistämiseen ja ylläpitämiseen tai suoraan sairauksien ehkäisyyn tai hoitoon. Neuvonta on aina asiakaslähtöistä, mutta siinä hyödynnetään myös ammattilaisen tietoja ja taitoja; ammattilaisella on vastuu vuorovaikutuksen kehittämisestä, neuvonnan etenemisestä ja sen asiasisällöstä.
Neuvonta on ohjaukseen liittyvä lähikäsite. Periaatteena on, että neuvoja antamalla on mahdollista myötävaikuttaa siihen, millaisia valintoja henkilö tekee. (Eloranta & Virkki 2011, 21.) Terveysneuvonnassa osapuolina ovat terveydenhuollon ammattihenkilö ja potilas/asiakas. Neuvonta perustuu siihen, että osapuolet neuvottelevat vastavuoroisesti keskenään etsiessään ratkaisua potilaan/asiakkaan terveyteen liittyvään ongelmaan tai kysymykseen. (Vertio 2009.)


3.2 Hyvä kirjallinen ohje

Laajan määritelmän mukaan terveysviestintään kuuluu kaikki terveyttä, sairautta, lääketiedettä ja terveydenhuoltoa koskeva viestintä. Tästä johtuen kirjalliset ohjeet ovat vain pieni osa terveysviestintää. (Heikkinen, Tiainen & Torkkola 2002, 22.) Terveyden edistämisen keskus on luonut terveysaineiston laatukriteerit, joita on mahdollista käyttää sekä terveysaineiston kehittämisen että arvioinnin työkaluna. Laatukriteereihin kuuluu seitsemän eri standardia, joiden avulla on mahdollista eri tarkastelunäkökulmista arvioida eri osa-alueita. Arviointialueina ovat terveyden edistämisen näkökulmien esittäminen, jonka yksi laatustandardi on muun muassa se, että aineistolla on selkeä ja konkreettinen terveys- tai hyvinvointitavoite. Toinen arviointialue on aineiston sopivuus kohderyhmälle, jonka yksi laatustandardi on muun muassa se, että aineisto herättää mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tunnelman. Kolmas arviointialue on tavoitteita tukeva esitystapa, jonka ainoa laatustandardi on se, että aineistossa on huomioitu julkaisuformaatin, aineistomuodon ja sisällön edellyttämät vaatimukset. (Nikula, Tuuli 2011.)

Yleisten terveysaineiston laatustandardien ohella kirjallisen aineiston luomisessa on omia yleisiä ohjeistuksia onnistuneen materiaalin tuottamista varten. Kirjallisten ohjeiden tulee olla esimerkiksi tiiviitä, yksiselitteisiä ja täsmällisiä. Pitkä ja vaikeaselkoinen ohje vähentää motivaatiota ohjeen lukemiseen ja noudattamiseen. Asiakkaat ja potilaat voivat tutustua kirjallisten ohjeiden avulla asioihin omassa rauhassa ja ne toimivat myös muistilistana. Ohjeita laatiessa tulee kiinnittää huomiota kohderyhmään, tekstin muotoon ja tyyliin, sisältöön sekä ohjeen jakeluun ja päivittämiseen. (Karjalainen & Roivas 2013, 119.) Hyvän potilasohjeen lähtökohtana toimivatkin käytännön hoitotyön tarpeet ja ongelmat, jolloin ohje voi palvella sekä hoitopaikkaa että potilasta/asiakasta. Hyvä ohje puhuttelee lukijaa, jolloin hän tietää tekstin koskevan juuri häntä. Myös ohjeistusten perustelu voi olla tarkoituksenmukaista. Hyvässä ohjeessa kiinnitetään myös huomiota siihen, että tärkeimmät asiat mainitaan ensin, jolloin myös vain ohjeen alun lukeneet saavat tietoonsa olennaiset asiat. Asioiden esittäminen loogisessa järjestyksessä palvelee lukijaa. Myös otsikointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä otsikoiden tulee olla sellaisia, että ne kertovat ohjeen aiheen. Niiden avulla voidaan lisäksi jakaa tekstiä sopivankokoisiin osiin. Myös selkeä kappalejako helpottaa lukua ja ymmärrettävyyttä. Ohjeeseen voi olla myös tarkoituksenmukaista lisätä kuvitusta, joka auttaa ja tukee lukijan ymmärrystä aiheeseen liittyen. Ohjeen tekstin on hyvä olla yleiskieltä. Ammattikieltä ja monimutkaisia virkkeitä tulee vältellä. (Heikkinen, Tiainen & Torkkola 2002, 36‒43.)

4 TARKOITUS JA TAVOITTEET

4.1 Tämän kehittämistehtävän tuotoksen tarkoitus ja tavoitteet

Kehittämistehtävän tuotoksen tarkoituksena on tarjota informaatiota Suomeen tuleville kansainvälisille yliopisto-opiskelijoille YTHS:stä ja yleisimpien terveysongelmien itsehoidosta. Tuotoksen on tarkoitus toimia myös hyödyllisenä ohjauksen apuvälineenä opiskeluterveydenhuollon henkilökunnalle.


Tämän kehittämistehtävän tuotoksen tavoitteet:
1) Olla hyvä ja käytännönläheinen opiskeluterveydenhuollon käyttämä kirjallinen materiaali kohderyhmänään kansainväliset opiskelijat.
 2) On lisätä kansainvälisten opiskelijoiden tietoa opiskeluterveydenhuollosta ja yleisimmistä terveysongelmista ja niiden itsehoidosta.


4.2 Kehittämistehtävän tarkoitus ja tavoitteet

Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa tehdään varsinaisen opinnäytetyön lisäksi kehittämistehtävä, jossa syvennetään ammatillista osaamista terveydenhoitotyössä. Tämä kahdeksannella lukukaudella toteutettava kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi työelämälähtöinen kehittämishanke, jossa tulee näkyä terveyden edistämisen näkökulma. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 25.) 

Kehittämistehtävän tarkoituksena on terveydenhoitotyön sisällöllisen ja menetelmällisen osaamisen syventäminen. Tämän osaamisen syventämisessä terveysviestintä, hoitotieteellinen tieto sekä näyttöön perustuvuus terveyden edistämisessä ovat merkittävimpiä näkökulmia. Lisäksi tässä kehittämistehtävässä käsitellään yhteiskunnallista ja yhteisöllistä vaikuttamista asiakas- ja yhteisölähtöisesti. Menetelmien laadun ja vaikuttavuuden tarkasteltu ovat myös tärkeässä osassa.

Tämän kehittämistehtävän tavoitteet:
1) Terveyden edistäminen hoitotieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvin keinoin.
2) Terveysviestinnän toteuttaminen asiakas- ja yhteisölähtöisesti.

5 TOTEUTUS

5.1 Yhteistyökumppani ja kohderyhmä 

Yhteistyökumppaniksemme valikoitui YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, sillä molemmilla kehittämistehtävän tekijöillä oli kiinnostusta opiskeluterveydenhuoltoa kohtaan ja toinen kehittämistehtävän tekijöistä oli YTHS:llä syventävässä työharjoittelussa. YTHS toimii valtakunnallisesti kymmenessä eri hallinnollisessa terveyspalveluyksikössä, ja tarjoaa yleisterveyden, suun terveyden ja mielenterveyden palveluja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneille yliopisto ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS toimii myös opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Hoitoon pääsy perustuu hoidontarpeenarviointiin, jonka tekee terveydenhuollon ammattilainen. (YTHS 2016.)

YTHS:n palveluissa on havaittu haasteita kansainvälisten opiskelijoiden kanssa toimiessa. Eräässä YTHS:n teettämässä tutkimuksessa todettiin, että kansainvälisten opiskelijoiden on vaikea ymmärtää suomalaisen terveydenhuoltokokonaisuuden toimivuutta ja he myös vaativat siltä paljon. Todettiin, että ylipäätään tieto YTHS:stä oli orientaatioviikolla tavoittanut vastanneista kansainvälisistä opiskelijoista vain 58 %. Vastaajista 24 % oli kuullut YTHS:stä kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetun oppaan välityksellä. (Pietiläinen & Toiviainen 2009.) On myös havaittu, että opiskelijoilla ei ole aina osaamista terveysongelmien itsehoidosta. Heitä on myös toisinaan vaikea tavoittaa, sillä opiskelijat saattavat olla asiakkaina usein jopa vain yhden lukukauden ajan. (Riitta Salomäki, sähköpostiviesti 15.12.2015.) Ongelmaksi on myös koettu sairausvakuutusasiat. Terveyspalveluiden saannin turvaamiseksi kansainväliset opiskelijat tarvitsevat vakuutuksen. (Helenius 2006, 64−65; Pietiläinen & Toiviainen 2009; YTHS 2016.) Edellä mainittu tutkimus tukee YTHS:n terveydenhuollon asiantuntijoiden käytännön työstä noussutta tarvetta kansainvälisille opiskelijoille suunnatun materiaalin työstämisestä, minkä vuoksi lähdimme tekemään yhteistyötä. 

Kohderyhmämme valikoitui siis voimakkaasti yhteistyökumppanimme toiveen ja tarpeen kautta, sillä YTHS vastaa myös kansainvälisten opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Kansainväliset opiskelijat ovat ryhmänä myös hyvin kiinnostava ja monimuotoinen. YTHS:n palvelujen piirissä olevista kansainvälisistä opiskelijoista ei ollut mahdollista saada tarkempia tietoja ja lukuja, mutta esimerkiksi YTHS:n palvelujen alle kuuluvan Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoista 12,6 % oli ulkomaalaisia vuonna 2014 (Aalto−yliopisto 2015). Vuonna 2014 ulkomaalaiset suorittivat yliopistotutkinnoista 6,1 % (Suomen virallinen tilasto 2015).


5.2 Suunnitelma

Kehittämistehtävämme lähti liikkeelle yhteistyössä yhteistyökumppanimme Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa joulukuussa 2015. Aikaa tälle prosessille oli varattu kahdeksas lukukausi keväällä 2016 (LIITE 2). YTHS:n kanssa yhdessä päädyimme tuottamaan heille ohjeen. YTHS toivoi ohjeen olevan valmis maaliskuun 2016 aikana, joten lähdimme teorian keräämisen lisäksi heti työstämään myös itse kirjallista ohjetta. 

Oleellista prosessin onnistumisen kannalta on luoda jo alkuvaiheessa arviointisuunnitelma, sillä se on tärkeä osa lopullisen arvioinnin toteutumista. Suunnitelman tekoon ja arviointiin on olemassa useita eri menetelmiä. (Nikula 2011, 69.) Tässä raportissa on kuvattu kehittämistehtäväprosessin tuotoksena syntyneen kirjallisen ohjeen arviointi, mutta arvioitu myös itse kehittämistehtäväprosessia.

Tuotoksen lopullisen version arviointi tapahtuu kyselylomakkeella, johon liittyvä saatekirje (LIITE 3) toimitetaan kyselylomakkeen yhteydessä vastaajille. Varsinaisessa kyselylomakkeessa (LIITE 4) on monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeen kysymykset valikoituvat sillä perusteella, että saamme mahdollisimman monipuolisia vastauksia. Emme sisällytä kysymyksiin varsinaista valmiin ohjeen ulkonäköön liittyvää arviointia, sillä vastaajilla on käytössään vain yksi painettu versio ohjeesta. Käytämme kyselylomakkeessa sekä avoimia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä, sillä koemme näiden tukevan toisiaan. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 196) toteavat, että pelkät monivalintakysymykset voivat rajata kohtuuttomasti mahdollisuutta vastata, vaikka niihin vastaaminen voikin olla helpompaa. Avoimien kysymysten käyttäminen puolestaan antaa vastaajan ilmaista itseään omin sanoin, vaikka tästä johtuen vastaukset voivat olla sisällöltään hyvin kirjavia ja vaikeasti käsiteltäviä.


5.3 Toteutus

Tämän kehittämistehtävän tekijät päätyivät parityöskentelyyn pohtiessaan aiheita kehittämistehtävälle. Joulukuussa 2015 selvitettiin tarvetta tuotokselle toisen tekijän kevään 2016 harjoittelupaikasta, joka sitten valikoitui yhteistyökumppaniksi. Olemassa oleva tarve teki yhteistyöstä helppoa ja sujuvaa. Alkuun keskustelussa YTHS:n kanssa oli pohdinnassa, onko tarve kirjalliselle ohjeelle vai tilaisuudelle. YTHS oli suunnittelemassa kansainvälisille opiskelijoille suunnattua tilaisuutta vasta syksylle 2016, joten kirjallinen ohje valikoitui kehittämistehtävän menetelmäksi. 

Prosessi eteni keskusteluilla YTHS:n kanssa siitä, mitä aiheita he kokivat tarpeellisiksi saada tuotokseen, ja tammikuun 2016 aikana oli jo selvää, mitä tuotos tulisi käsittelemään. Materiaalinkeruu alkoi välittömästi ja tekstiä käännettiin englanniksi tuottamisen tahdissa. Materiaali kävi YTHS:llä kommentoitavana joitakin kertoja, millä varmistettiin sisällön vastaaminen tarpeeseen. Raporttia kirjattiin samaan tahtiin. YTHS:n toiveesta tuotokseen tuli myös suorat internetsivujen osoitelinkit heidän internetsivuilleen. 

Tuotos valmistui tiiviiseen tahtiin, sillä YTHS toivoi sen olevan valmis toisen kehittämistehtävän tekijän seitsemän harjoitteluviikon aikana. Työnjako oli tekijöiden välillä selkeä ja raportointi eteni sujuvasti helmikuussa 2016. Tuotos oli sisällöllisesti valmis helmikuun 2016 lopussa, jolloin sen englannin kielen tarkasti natiivi englannin kielen puhuja. Kielitarkastuksen jälkeen tuotos meni toisen kehittämistehtävän tekijän ystävälle graafisen ilmeen viimeistelyyn. Tuotos (LIITE 5) oli valmis maaliskuussa 2016, jolloin se painatettiin Unigrafialla ja toimitettiin YTHS:n Otaniemen toimipisteeseen arvioitavaksi. Tuotoksen arviointi suoritettiin kyselylomakkeilla.
6 ARVIOINTI

6.1 Yhteistyökumppanin arvio

YTHS:n yhteyshenkilö oli esitellyt valmista opasta eri yhteistyöryhmissä jo ennen varsinaista arviointia ja ilmaissut näiden yhteistyöryhmien tyytyväisyyden valmiiseen tuotokseen. Varsinaiseen kyselylomakkeella tapahtuneeseen arviointiin osallistui neljä YTHS:n asiantuntijaa ja palaute oli erinomaista. Kyselylomakkeen arviointiasteikko oli hyvä, melko hyvä, kohtalainen ja huono.

Ohjeen ensivaikutelmaa kuvasivat kaikki arvioijat hyväksi. Arvioitiin, että ohje vastasi tarvetta ja tehtävänantoa, ja että se oli ammattimainen. Ohjetta pidettiin myös selkeänä ja lisäksi visuaalisuutta kehuttiin, vaikka arviointisuunnitelmassa emme pitäneet ulkonäön arvioimista oleellisena asiana. Ohjeen ensivaikutelma koettiin myös hyvin selkeänä ja tietomäärää riittävänä. Myös ohjeen ja tekstin ymmärrettävyyttä kuvasivat kaikki arvioijat hyväksi. Arvioitiin, että ohjeen teksti on tiivistä, selkeää ja hyvin jäsenneltyä. Hyvää palautetta ohje sai myös siitä, että tärkeitä puhelinnumeroita oli selvästi korostettu. Lisäksi ohjeen vastaamista kansainvälisten opiskelijoiden tiedontarpeeseen kuvasivat kaikki arvioijat hyväksi. Useat arvioijat kokivat, että ohjeeseen oli koottu juuri sopivasti tietoa yleisimmistä terveysongelmista.

Viimeinen kysymys koski sitä, arvioivatko vastaajat ohjeen tulevan osaksi käytännön hoitotyötä. Kaikki arvioijat vastasivat, että ohje tulee käyttöön ainakin YTHS:n Otaniemen toimipisteellä. Vapaassa palauteosiossa arvioijat kiittelivät tämän kehittämistehtävän tekijöitä. Lisäksi annettiin palautetta, että ”Erittäin hyvä ohje, joka tulee tarpeeseen ja käyttöön.”

YTHS:n vastuulle kuuluvia kansainvälisiä opiskelijoita ei sisällytetty arviointiin, sillä heidän yksilöintinsä opiskelijayhteisöstä olisi ollut epäsopivaa, sillä kyseessä ei ole varsinainen tutkimus eikä näin ollen tutkimuslupaakaan ollut. Lisäksi palveluihin hakeutuminen perustuu aina tarpeeseen, jolloin YTHS:n toimipisteessä asioivilta ei ole asianmukaista vaatia arviointia heidän hoitoa odottaessaan. Hyvään arviointikäytäntöön kuuluukin myös suunnitelmallisuus, joka ei toteutuisi toimipisteessä tehtävässä satunnaiskyselyssä.


6.2 Oma arvio

Tämän kehittämistehtävän tekijät kokevat kehittämistehtävän prosessin edenneen erittäin hyvin ja ajoittain suunniteltua aikataulua nopeammin. Aikaisempi kokemus opinnäytetyöstä prosessina sairaanhoitajaopintojen ajalta näkyi selvästi onnistuneena suunnitteluna ja toteutuksena. Toisella kehittämistehtävän tekijällä oli myös aikaisempaa kokemusta kirjallisen materiaalin tuottamisesta, mikä auttoi niin teoreettisen viitekehyksen keräämisessä kuin itse materiaalin tuottamisessa. Tämän kehittämistehtävän tekijät kokevat tuottaneensa toimivan ja yhteistyökumppanin tarpeeseen vastaavan kirjalliseen ohjeen. Tiivis yhteistyö YTHS:n kanssa mahdollisti osallistumisen yhteisöterveyden kehittämiseen, mikä oli merkittävää terveydenhoitotyön asiantuntijuuden kannalta.

7 POHDINTA

7.1 Tavoitteiden toteutuminen

Tälle tuotokselle oli suuri tarve, joka nousi suoraan yhteistyökumppanimme havaitsemista käytännön haasteista työympäristössään. Valmiin tuotoksen arvioijat YTHS:llä sekä tämän kehittämistehtävän tekijät kokivat tuotetun kirjallisen materiaalin saavuttaneen kaikki asetetut tavoitteet. YTHS:n asiantuntijat uskovat kansainvälisten opiskelijoiden tulevan ottamaan materiaalin hyvin vastaan, sillä se vastaa erinomaisesti opiskelijoilla havaittuihin ohjaus- ja neuvontatarpeisiin. Tämän kehittämistehtävän tuotos tuli työkaluksi erityisesti YTHS:n opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajille ja nykyisen suunnitelman mukaan materiaalia tullaan käyttämään viimeistään syksyllä 2016 alkavissa kansainvälisille opiskelijoille suunnatussa orientaatioillassa. Yhteistyökumppanin toiveiden mukaisesti itsehoito-ohjeiden lisäksi tuotoksen keskiössä on informaatio opiskeluterveydenhuollosta palveluntarjoajana. Tuotos tulee näin ollen lisäämään kansainvälisten opiskelijoiden tietoa ja osaamista oman terveytensä hallinnasta, jolloin YTHS:n palveluihin hakeudutaan entistä tarkoituksenmukaisemmin. Tuotoksella saavutetaan laajempaa ja merkityksellisempää vaikuttavuutta, joka tulee edistämään terveydenhoitotyötä opiskeluterveydenhuollossa sekä lisäämään terveyden tasa-arvoa opiskelijoiden kesken.

Tämän kehittämistehtävän myötä kehittämistehtävän tekijöiden terveydenhoitotyön sisällöllinen ja menetelmällinen osaaminen syventyi. Kehityimme terveysviestinnässä, koska toimivan kirjallisen ohjeen tuottamisessa tulee ymmärtää ja hallita terveysviestinnän teoria ja kuinka soveltaa sitä käytäntöön. Menetelmä valikoitui perustuen sen vaikuttavuuteen kohderyhmässä. Tuotostamme varten tutustuimme laaja-alaisesti erilaiseen hoitotieteelliseen tietoon ja näyttöön perustuvuus ohjasi kirjallisen ohjeen materiaalin valintaa. Perustuen yhteistyökumppanin arvioon sekä itsearvioon näyttäytyy tuotos hyödyllisenä ja laadukkaana. Opiskeluyhteisön terveyden edistämisessä tulee huomioida niin yksilö kuin yhteisö, ja vaikuttamalla näiden yksiköiden terveyteen voidaan saavuttaa jopa yhteiskuntatason merkitystä.

7.2 Eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi on oleellinen osa tutkimuksen tekemistä, sillä luonnollisesti tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä. Tutkimuksen pätevyys tarkoittaa sitä, mittaako mittari tai tutkimusmenetelmä ilmiötä, jota sen on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Tästä johtuen esimerkiksi kehittämistehtävämme tuotoksen arviointiin valitut kyselylomakkeen kysymykset on valittu huolella, jotta saamme tarkoituksenmukaisia vastauksia. Hirsjärven ym. (2007, 227) mukaan tutkimuksen eri vaiheiden tarkka raportointi on myös tärkeä osa luotettavuuden kohentamisessa. Tämän vuoksi myös tämä kehittämistehtävän raportti on pyritty kirjoittamaan huolellisesti ja kuvaamaan eri työvaiheet todenmukaisesti.

Lähteiksi tulee pyrkiä valitsemaan tunnettujen ja asiantuntijoiksi tunnustettujen tekijöiden tuoreita ja ajantasaisia lähteitä, sillä tutkimustieto muuttuu usein hyvin nopeasti. Lähteiden laadussa on tärkeä suosia mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä julkaisuja, sillä toissijaisten lähteiden käyttö lisää tiedon muuntumisen mahdollisuutta. (Airaksinen & Vilkka 2003, 72.) Kehittämistehtäväämme tehdessämme pyrimme olemaan lähdekriittisiä ja käyttämään ensisijaisesti ajankohtaisia ja luotettavia tutkimuksia sekä muita lähteitä. Oppikirjalähteitä ei yleisesti suositella käytettäväksi, mutta perustelemme työssämme oppikirjan käyttöä sillä, että tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus oli mahdollista varmistaa tuoreemmista kirjallisista lähteistä tai suoraan YTHS:n asiantuntijoilta.  

Tutkimusprosesseissa yhtenä tutkimuskriteerinä on myös refleksiivisyys. Tekijän on oltava tietoinen omista lähtökohdistaan ja huomioida niiden mahdolliset vaikutukset. (Juvakka & Kylmä 2007, 129.) Olemme pyrkineet läpi tämän prosessin pohtimaan omia lähtökohtiamme ja käsityksiämme ilmiöön liittyen. Olemme huomioineet ammatillisuuden vaikutuksen eli kuinka sairaanhoitajataustamme on vaikuttanut tässä prosessissa. 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on luonut yleiset eettiset periaatteet sosiaali- ja terveysalalle. Näihin periaatteisiin kuuluvat asiakkaiden ja potilaiden ihmisarvon ja perusoikeuksien kunnioittaminen sekä heidän etunsa tulee toimia kaiken lähtökohtana. Myös vuorovaikutus, ammattihenkilöstön vastuu oman työnsä laadusta sekä se, että eettisyyden tulee toteutua sosiaali- ja terveyshuollon päätöksenteossa kaikissa vaiheissa, lukeutuvat eettisiin periaatteisiin. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE & Sosiaali- ja terveysministeriö 2011, 5−7.) Koko kehittämistehtäväprosessin aikana pyrimme käyttämään eettisesti oikeita menetelmiä ja oikeaa eettistä lähestymistapaa. Ennen kuin aloimme varsinaisesti työstämään kehittämistehtävää ja siihen liittyvää tuotosta, selvitimme YTHS:ltä, tarvitsemmeko heidän puoleltaan tutkimuslupaa. YTHS sai myös yhteistyökumppaninamme ja asiakkaanamme vaikuttaa merkittävästi prosessimme etenemiseen ja siihen, millainen kehittämistehtävämme tuotoksesta lopulta muotoutui. Pyrimme olemaan aktiivisesti yhteydessä YTHS:n ja tiedottamaan heitä prosessin kulusta. Varmistimme myös tuotoksemme laadukkuutta prosessin aikana eri tavoin. Eettisyys näyttäytyi tuotoksemme loppuarvioinnissa myös siten, että arviointiin osallistuminen oli vapaaehtoista ja siinä toteutui nimettömyys, jotta vastaukset olivat totuudenmukaisia. Kyselylomakkeet myös hävitettiin jälkikäteen asianmukaisesti. 


7.3 Ammatillinen kasvu

Ammatillista kasvua hoitotyössä kuvasi Patricia Benner jo vuonna 1982. Kas-vun vaiheet kulkevat noviisista (novice) asiantuntijaksi (expert) ja tämä proses-si kestää vuosia. (Benner 1982; Vinales 2015.) Terveydenhoitajakoulutuksen ja tämän kehittämistehtävän aikana olemme kasvaneet ja kehittyneet ammattillisesti. Aikaisempi sairaanhoitajakoulutuksemme ja vuosien työskentely eri erikoissairaanhoidon alueilla on antanut hyvän perustan terveydenhoitajuudellemme ja nyt koulutuksen loppuvaiheessa koemme saavuttaneemme vahvan terveydenhoitajan identiteetin ja osaamisen. Haarala (2014) määrittelee terveydenhoitajan osaamista hoitotyön, terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijuutena. Tämän kehittämistehtävän tavoite oli näkökannaltaan promotiivinen ja preventiivinen eli terveydenhoitotyön näkökulma. Kehittämistehtävämme tuotos sisältää terveyden edellytyksiä tukevia ja sairauksia ennaltaehkäiseviä sekä itsehoitoon liittyviä ohjeita. Haaralan (2014) kuvaamat valmistuvan terveydenhoitajan vahvat kliiniset perustaidot ja -tiedot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä näyttöön perustuva ote ovat meillä kehittämistehtävän tekijöillä olleet työhistoriamme ansiosta hyvin hallussa jo terveydenhoitotyönkoulutuksen alkaessa. Terveydenhoitajakoulutus on vienyt näitä tietoja ja taitoja kuitenkin vielä eteenpäin ja erityisesti voimavaralähtöinen näkökulma on ajattelussamme entisestään korostunut. 

Haarala (2014) kuvaa terveyden edistämisen osaamisen tärkeän sisällön liittyvän myös eri väestöryhmien terveyserojen vähentämiseen ja osallisuuden lisäämiseen, mikä näyttäytyy tärkeässä osassa kehittämistehtävässämme. Tuottamalla kansainvälisille opiskelijoille suunnattua kirjallista materiaalia heille tarkoitetuista palveluista sekä itsehoitoon liittyvistä asioista, pyrimme osaltamme auttamaan heitä Suomeen kotoutumisessa, mutta myös oman terveytensä hallinnassa. Itse kirjallisen ohjeen tekeminen toi meille valmiuksia terveysmateriaalin tuottamiseen sekä kykyjä ja osaamista isojen toimijoiden sekä heidän asiantuntijoidensa kanssa työskentelyyn. Olimme myös osaltamme osallistuneet terveyspalvelujen laadun parantamiseen ja kehittämiseen yhteistyökumppanimme toimipisteessä, minkä myös Haarala (2014) mainitsee yhtenä terveydenhoitajan osaamisalueena. Meidän tulee kehittää ammatillista osaamistamme läpi uramme, sillä yhteiskunta ja kansanterveydelliset asiat sekä työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa (Kyrönlahti 2010). Myös Haaralan (2014) kuvaamissa osaamisalueissa terveydenhoitajan tulevaisuussuuntautuneisuus on tärkeässä osassa. 


7.4 Johtopäätökset ja kehittämisideat

Yhteistyökumppanimme koki tarpeen kehittämistehtävällemme ja oli tuottamaamme ohjeeseen erittäin tyytyväinen. Opiskeluterveydenhuollossa on nyt haasteena kasvava määrä opiskelijoita, joilla on mielenterveysoireilua ja -ongelmia (Bayram & Bilgel 2008; Hunt & Eisenberg 2009). Tämä kehittämistehtävänämme tuottamamme ohje käsittelee lähinnä somaattisia ongelmia, joten jatkossa olisi aiheellista tuottaa materiaalia myös mielenterveyteen liittyen. Etenkin internetmateriaalia tulisi kehittää, sillä opiskelijat kokevat internetin käyttämisen luontevaksi tiedonhakua ja terveyteen liittyviä verkko-ohjelmia varten (Escoffery, Miner, Adame, Butler, McCormick & Mendell 2005). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön internetsivut ovat suomeksi jo erittäin laajat ja informatiiviset, joten etenkin englanninkielistä materiaalia tulisi kehittää.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti loppuvuodesta 2015, että yliopisto- ja ammattikoululakia muutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2016 lähtien ammattikorkeakoulut ovat voineet periä lukuvuosimaksua Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoita. Käytännössä siis lukuvuosimaksut perittäisiin vain vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevilta, ei suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa olevilta kansalaisuudesta riippumatta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.) On mielenkiintoista jäädä seuraamaan, tuleeko muutos tulevaisuudessa vaikuttamaan Suomeen saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärään ja kansallisuuteen. Nähtäväksi jää se, miten tämä mahdollinen muutos näkyy opiskeluterveydenhuollon asiakkaissa. 
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LIITE 3: KYSELYLOMAKKEEN SAATEKIRJE


KYSELYLOMAKKEEN SAATEKIRJE Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Otaniemen toimipisteen henkilökunnalle 

Kyselylomakkeen täyttö on ohjeistettu varsinaisessa lomakkeessa. Arviointi on vapaaehtoista. Lisätietoja varten voitte tarvittaessa olla yhteydessä meihin.

Takarajana arviointien palautukselle pidämme maanantaina 11.4.2016 alkavaa viikkoa (viikko 15), mutta tarvittaessa voimme joustaa. Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä meihin, jos ette pysty arvioimaan ohjetta ajallaan. Päättötyömme julkistamiseminaari on perjantaina 29.4.2016, joten tuolloin kaiken pitää olla koko työssämme valmiina ja arviointienne työstämiseen voi mennä jopa viikko. 

Jokainen arvioija saa itselleen sähköpostitse tuottamamme ohjeen PDF-version. Terveydenhoitaja Piia Moisiolla on yksi kappale ohjeen lopullista, painettua versiota, johon voitte halutessanne myös tutustua.

Tähän arviointiin on mahdollista käyttää työaikaa tai sen voi tehdä myös kotona.  Kyselylomakkeet voitte palauttaa terveydenhoitaja Piia Moisiolle kirjekuoressa, jonka olemme toimittaneet teille tämän saatteen ja kyselylomakkeen yhteydessä. 


Kiittäen ohjeen ja päättötyön tekijät, 
Tiina Hokkanen (p. 040 518 6385, tiina.hokkanen@student.diak.fi)
Tiina Kola (p. 040 548 0968, tiina.kola@student.diak.fi) 





LIITE 4: KYSELYLOMAKE

KYSELYLOMAKE Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Otaniemen toimipisteen henkilökunnalle

Tutustuttuasi kehittämistehtävän ”WHAT IS FSHS AND OTHER FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT HEALTH ‒ Ohje opiskeluterveydenhuollon palveluista ja yleisimmistä terveysongelmista kansainvälisille opiskelijoille” tuotoksena luotuun kirjalliseen ohjeeseen, vastaa ystävällisesti kyselylomakkeeseen koskien ohjeen arviointia.  Kysymyksiin 1–4 vastaat rastittamalla sopivimman vastausvaihtoehdon.  Kysymyksiä seuraa avoin kysymys, johon toivomme perusteltuja vastauksia. Em. kysymyksille vastaustilaa on varattu alla.


1. Ohjeen ensivaikutelma on mielestäni
□ hyvä	    □ melko hyvä	    □ kohtalainen	    □ huono

Mikä ensivaikutelmassa oli erityisen hyvää tai huonoa?




2. Ohjeen tekstin ja kielen ymmärrettävyys oli mielestäni
□ hyvä	    □ melko hyvä	    □ kohtalainen	    □ huono

Mitkä asiat tekivät ohjeesta erityisen ymmärrettävän tai haittasivat ymmärrettävyyttä?




3. Ohje vastaa kansainvälisten opiskelijoiden tiedontarpeeseen mielestäni
□ hyvä	    □ melko hyvä	    □ kohtalainen	    □ huono

Oliko ohjeessa turhaa tietoa? Olisiko jotain tietoa voinut lisätä?




4. Arvioitteko ohjeeseen tulevan osaksi käytännön hoitotyötä?
□ kyllä tulee		□ ei tule		□ en osaa sanoa

Mitä muutoksia ohjeeseen olisi voinut tehdä, jotta se olisi vastaisi paremmin käytännön tarvetta?





Muuta arviointia tai palautetta ohjeesta voit kirjoittaa alle.













LIITE 5: KIRJALLINEN OHJE KANSAINVÄLISILLE OPISKELIJOILLE
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