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1 Johdanto

Vuonna 1883 professori Fredrik Saltzman esitti, että Helsingin ja suurimpien lää-

ninsairaaloiden yhteyteen järjestettäisiin sairaanhoidon kursseja. Helmikuussa

1889 Suomessa alkoi järjestelmällinen sairaanhoitajakoulutus. Ensimmäisellä

sairaanhoitajattarien kurssilla opetuksesta huolehti ylihoitajatar, opetettavana op-

piaineena oli kirurginen sairaanhoito. Anatomiaa ja fysiologiaa opetti lääkäri. Puo-

len vuoden opiskelu oli pääsääntöisesti potilaiden hoitoa ja siivousta osastolla,

oppitunteja oli viikossa vain muutamia. Oppiminen työtä tehden on ollut tärkeä

osa sairaanhoitajakoulutusta alusta alkaen. (Määttänen 1989, 38-41.)

”Me opimme tekemällä ja jos joku sairaanhoitaja antoi kiitoksen, sen muis-
taa vieläkin” kirjoittaa rehtori Inkeri Kaski (2000) s.1935 opiskeluajastaan
teoksessa Hoitotyön muistot. (Kaski 2000, 84).

Nykyisin sairaanhoitajaksi voi opiskella 35:ssä Suomen ammattikorkeakouluista

(Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto n.d.) Sairaanhoitajakoulu-

tuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista osaavia terveysalan asiantuntijoita

sekä vastata alan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Ohjatussa harjoittelussa opiskeli-

jat oppivat käytännön työtehtäviä ja koulussa opitun teoriatiedon soveltamista

käytäntöön. (Vuorinen, Meretoja & Eriksson. 2005, 271.)

”..on kaikkien opetuksesta huolehtivien, myös käytännön ohjaajien, jakset-
tava kannustaa ja taas kannustaa opiskelijoita pitämään mielessään hoito-
työn päämäärä: teorian ja käytännön soveltaminen asiakkaan parhaaksi”
(Kaski 2000, 85).

Tutkimuksemme selvittää Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesia-

osaston opiskelijavastaavien kokemuksia työnkuvastaan sekä tuki- ja koulutus-

tarpeistaan.  Tutkimuksen tavoitteena on opiskelijavastaavien työnkuvan selkiyt-

täminen ja yhtenäistäminen. Lisäksi tuki- ja koulutustarpeista saatua tietoa voi-

daan hyödyntää tukea ja koulutusta suunniteltaessa. Tutkimus toteutettiin kysely-

lomakkeella (Liite 1) ja vastaukset analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.
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Ohjatusta harjoittelusta ja opiskelijaohjauksesta löytyy runsaasti aineistoa. Irma

Oinonen (2000) tutkii lisensiaatintyössään harjoittelun ohjausta hoitotyön koulu-

tuksen eri vaiheissa. Tutkimustuloksissa todetaan, että harjoittelun ohjaus edistää

hoitotyön oppimista ja käsitteellistämistä sekä yksilöllisesti tapahtuvaa hoitotyön

asiantuntijuuteen kasvua. (Oinonen 2000, 3.) Sosiaali- ja terveysministeriön suo-

situs terveysalan koulutuksen työssäoppimisesta ja ohjatusta harjoittelusta (2003)

taas tarjoaa käytännöllistä ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysalan opiskeli-

joiden ohjauksesta harjoittelussa (Heinonen 2003, 3). Suositus on toiminut työm-

me teoriaosaa ohjaavana tekijänä ja olemme saaneet siitä paljon ajatuksia, joita

olemme omassa työssämme lähteneet viemään eteenpäin. Opiskelijavastaavan

tehtävästä emme kuitenkaan löytäneet kattavaa teoriatietoa. Keräämällä ja ko-

koamalla yhteen opiskelijavastaavien kokemuksia työnkuvastaan toivomme opis-

kelijavastaavien työnkuvan jäsentyvän ja kehittyvän. Tutkimustulosten avulla voi-

daan mahdollisesti vaikuttaa myös osaston opiskelijaohjauksen laatuun.

2 Ohjattu harjoittelu sairaanhoitajakoulutuksessa

2.1 Ohjatun harjoittelun yleiset perusteet

Ohjattu harjoittelu on oppilaitoksen ulkopuolella, terveydenhuollon eri toimipis-

teissä tapahtuvaa käytännön opiskelua, jota lainsäädäntö osaltaan säätelee (Oi-

nonen 2000, 11).

Ohjattu harjoittelu sisältyy opetussuunnitelmaan ja on tavoitteellista opiskelua se-

kä merkittävä osa sairaanhoitajan koulutusta. Opetusministeriön 2003 vahvista-

mien ammattikorkeakoulukohtaisten koulutusohjelmapäätösten mukaan sairaan-

hoitajakoulutuksen 210 opintopisteestä 75 pistettä on ohjattua harjoittelua (Hei-

nonen 2003, 16-18). ETY – direktiivin (77/453/ETY) mukaan sairaanhoitajan tut-

kintoon täytyy sisällyttää riittävästi kliinistä kokemusta, joka hankitaan ammattitai-

toisen hoitohenkilökunnan valvonnassa (77/453/ETY). Erikoissairaanhoitolaissa
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säännellään sairaanhoitopiirin velvollisuudesta huolehtia tehtäväalaansa kuulu-

vasta koulutustoiminnasta (L1.12.1989/1062).

Ammattikorkeakoulut voivat melko laajasti määritellä opetuksen toteutustavan ja

sisällön. Harjoittelun käytännönjärjestelyistä vastaa opettaja. Ohjaavan sairaan-

hoitajan antama ohjaus opiskelijalle ei kuitenkaan ole oppilaitoksen hallittavissa.

Näin ollen merkittävän osan, yli kolmanneksen, sairaanhoitajakoulutuksesta to-

teuttavat käytännössä harjoittelupaikat ja ohjaavat sairaanhoitajat. (Papp, Mark-

kanen & von Bonsdorff 2001, 28.)

Ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija työelämään alan am-

mattilaisen avulla. Harjoittelun aikana opiskelija syventää koulussa oppimiaan tie-

toja ja taitoja sekä oppii soveltamaan niitä käytäntöön. Harjoittelussa opiskelija

saa realistisen kuvan siitä millaisia työtehtäviä kyseisellä alalla todella on. Harjoit-

telun aikana opiskelija ja työelämä muodostavat yhteyksiä, joista voi olla hyötyä

opiskelijan valmistumisen jälkeenkin. (Sosiaali- ja terveysalan opiskelija harjoitte-

lijaksi n.d.; Meretoja, Häggman-Laitila, Lankinen, Sillanpää, Rekola & Eriksson

2006, 10). Työyhteisöön sulautuminen ja yksilöllinen suhde harjoittelun ohjaajaan

edesauttavat opiskelijan oppimista. Myös työyhteisön opiskelijamyönteisyys on

tärkeässä asemassa opiskelijan oppimisen tukemisessa ja ammatillisessa kas-

vussa. (Meretoja ym. 2006, 11.)

Sairaanhoitajan ammattiin kasvaminen on pitkällinen prosessi, johon kuuluu pit-

käjänteistä ja tavoitteellista itsensä kehittämistä sekä ammatillisten tietojen, taito-

jen ja kulttuurin omaksumista. Omaksuminen on tehokkainta kun se on tiedostet-

tua ja tasapainoiseen kehittymiseen perustuvaa. Opiskelijan kehittymistä opiske-

lun aikana tukevat niin opettajat kuin ammatilliset ohjaajatkin. Kehittyminen edel-

lyttää jatkuvaa yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien sekä hoitotyön ammattikäy-

tännön ja koulutuksen välillä. Hoitotyön koulutuksen tulisi vahvistaa opiskelijan

persoonallisuutta ja itsetuntoa niin, että hän sitoutuu elinikäiseen oppimiseen ja

itseohjautuvaan työskentelyyn. Terveydenhuollon nopea kehittyminen teknisillä ja

tiedollisilla aloilla asettaa kasvavia tarpeita kouluttaa työntekijät ei vain oppineiksi,

vaan myös oppijoiksi. (Hinkkanen 2002, 7)
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2.2 Ohjattua harjoittelua säätelevät sopimukset

Ohjatun harjoittelun laatuun sitoutuvat niin oppilaitos kuin harjoittelupaikkakin.

Tahojen välille kirjoitetaan sopimus, joka määrittelee työ- ja vastuujaon. Sopi-

muksessa sovitaan myös kustannus- ja korvausjaosta. Oikeusturvan ja yhdenver-

taisuuden takaamiseksi ei terveysalan opiskelija pääsääntöisesti saa harjoittelus-

taan palkkaa.  Opiskelijaa ei tule milloinkaan laskea henkilöstövoimavaroihin kuu-

luvaksi. Harjoittelupaikkojen on varattava opiskelijoille riittävät ja tarkoituksenmu-

kaiset resurssit oppimiseen. (Heinonen 2003, 18-19.)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun sosiaali- ja terveysalan sopimuksessa sairaanhoitopiirin yksiköiden koulutus-

käytöstä (2002. Liite 2.) määritellään ohjatun harjoittelun yhteiset periaatteet sekä

sairaanhoitopiirin, oppilaitoksen ja opiskelijan velvoitteet. Sopimus esimerkiksi

velvoittaa sairaanhoitopiirin nimeämään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen

ohjaajan, joka vastaa opetussuunnitelman ja opiskelijan tavoitteiden mukaisesta

harjoittelun ohjauksesta. Oppilaitoksen tehtävä on muun muassa perehdyttää

harjoittelupaikan henkilökunta koulutusohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja ohja-

tun harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijan tulee noudattaa työyksikön sääntöjä ja

määräyksiä sekä laatia ohjatun harjoittelun jaksolle tavoitteet. Sopimuksen mu-

kaan ohjatun harjoittelun laatukriteereistä sovitaan osapuolten kesken erikseen.

(Sopimus sairaanhoitopiirin yksiköiden koulutuskäytöstä 2002.)

Keski-Suomen keskussairaalan operatiivisen toimialueen opiskelijaohjauksen

laatukriteereissä (2005. Liite 3.) edellytetään muun muassa, että työyksiköissä on

varattu opiskelijaohjaukseen riittävästi aikaa ja henkilökuntaa, ja että henkilökun-

ta on kouluttautunut opiskelijaohjaukseen. Lisäksi työyksikössä tulee olla opiskeli-

joiden perehdytysohjelma ja opiskelijamyönteinen ilmapiiri. Operatiivisella toimi-

alueella on yhteinen opiskelijapalautelomake, joka mittaa sovittuja ohjauskriteere-

jä. Palautteet käsitellään työyksikön palavereissa ja niiden avulla kehitetään opis-

kelijaohjausta. (Ahtiainen, Mäenpää, Mäkelä, Niiranen & Puura. 2005.)
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2.3 Perioperatiivisen hoitotyön opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta voi valmistua sai-

raanhoitajan (amk), terveydenhoitajan (amk) ja kätilön (amk) nimekkeillä. Hoito-

työn koulutusohjelman hoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistutaan sai-

raanhoitajiksi. Sairaanhoitajakoulutuksen loppuvaiheessa hoitotyön suuntautu-

misvaihtoehdon opinnoista valitaan joku seuraavista vaihtoehtoisista ammat-

tiopintokokonaisuuksista: aikuisen hoitotyö, gerontologinen hoitotyö, kriittisesti

sairaan hoitotyö, lasten ja nuorten hoitotyö, mielenterveys ja päihdehoitotyö, pe-

rioperatiivinen hoitotyö sekä nursing in international fields. (Sosiaali- ja terveysala

– Suuntana tulevaisuus 2006.) Syksyllä 2006 vaihtoehtoisten ammattiopintojen

perioperatiivisen hoitotyön teoriaopintoihin osallistui 11 opiskelijaa ja keväällä

2007 seitsemän opiskelijaa (Palovaara 2007).

Ennen vaihtoehtoisia ammattiopintoja sairaanhoitajaopiskelijat ovat suorittaneet

perioperatiivisen hoitotyön teoriaopintoja, jotka kuuluvat opintokokonaisuuteen

hoitotyö eri toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuus on yksi kuudesta kaikille

sairaanhoitajaopiskelijoille pakollisista ammattiopintoihin kuuluvasta kokonaisuu-

desta. Opiskelijalla on tällöin myös mahdollisuus suorittaa kahden viikon harjoitte-

lujakso leikkaus- ja anestesiaosastolla. (Koulutukselliset ja ammatilliset osaamis-

tavoitteet 2007; Opintojen rakennekaavio ja opintopisteet 2006.)

Perioperatiivinen hoitotyö koostuu potilaan hoidosta ennen leikkausta, sen aikana

ja sen jälkeen. Perioperatiivinen hoitotyö alkaa usein jo vuodeosastolla ja päättyy

heräämön kautta jälleen vuodeostolle. (Kekkonen, Lähdesmäki & Ryynänen

2002.)

Vaihtoehtoisten ammattiopintojen perioperatiivisen hoitotyön valinneet sairaan-

hoitajaopiskelijat opiskelevat kuusi opintopistettä perioperatiivisen hoitotyön teo-

riaa ja suorittavat 18 opintopisteen laajuisen käytännön harjoittelun. (Koulutuksel-

liset ja ammatilliset osaamistavoitteet  2007; Opintojen rakennekaavio ja opinto-

pisteet 2006.)
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-oppaan (2007) mukaan sairaanhoitajan

vaihtoehtoisten ammattiopintojen perioperatiivisen hoitotyön harjoittelun osaamis-

tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perioperatiivisen hoitotyön teoreettisen tie-

toperustan, jolloin hän kykenee potilaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja

arviointiin. Opiskelija osaa tarkkailla ja ylläpitää potilaan vitaalielintoimintoja käyt-

täen hyväksi hoitotyön auttamismenetelmiä, lääkehoitoa, teknologiaa sekä mo-

niammatillista työryhmää. Opiskelija kykenee leikkauspotilaan yksilölliseen koh-

taamiseen ja huomioi toiminnassaan potilasturvallisuuden sekä korkean ammat-

tietiikan. (Opinto-opas 2006 – 2007 2007.)

3 Opiskelijaohjaus ohjatussa harjoittelussa

3.1 Opiskelijaohjauksen yleiset periaatteet

Ohjaus on vuorovaikutuksellinen opetusmenetelmä, jonka synonyymeja ovat

opastus ja neuvonta. Harjoittelun ohjaus edistää hoitotyön oppimista, hoitotyön

käsitteellistämistä ja yksilöllisesti tapahtuvaa hoitotyön asiantuntijuuteen kasvua

(Oinonen 2000, 3). Palautteen antaminen ja vastavuoroinen arviointi sisältyvät

ohjaukseen. (Kalasniemi & Tuupanen-Laakkonen 2005, 21-22.)

Ohjatussa harjoittelussa opiskelijaohjaajana toimii työyhteisön nimeämä sairaan-

hoitaja, jonka tehtävänä on ohjata opiskelijaa henkilökohtaisesti koko harjoittelun

ajan (Oinonen 2000, 39). Ohjaajat toimivat roolimalleina opiskelijoille ja ohjaus-

suhde on merkityksellinen opiskelijan ammatillisessa kasvussa ja ammatti-

identiteetin muodostumisessa. Ohjaussuhteen tunnuspiirteitä ovat keskinäinen

luottamus, avoin ja rehellinen kommunikaatio, molemminpuolinen kunnioitus,

rohkaisu ja kokemusten jakaminen. (Kalasniemi ym. 2005, 21-22.)

Harjoittelun aikana tapahtuvan ohjaus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: en-

simmäisessä vaiheessa ohjaaja selvittää opiskelijan aikaisempia tietoja ja taitoja

sekä aktivoi opiskelijan oppimista. Toisessa vaiheessa ohjaus painottuu oppimis-
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prosessin tukemiseen ja oppimisen etenemisen seurantaan, ja kolmannessa vai-

heessa ohjaaja toimii palautteenantajana. (Kalasniemi ym. 2005, 21-22.)

Oinonen (2000) tutkii lisensiaatin tutkimuksessaan harjoittelun ohjausta hoitotyön

koulutuksen eri vaiheissa. Tutkimustuloksissa selviää, kuinka opiskelijan opinto-

jen vaihe vaikuttaa ohjauksen luonteeseen. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija

pääsee ehkä ensimmäistä kertaa kokeilemaan teoriatietoa todellisissa tilanteissa

ja ohjausta luonnehtii turvallisuuden tunteen antaminen oppijalle.  Opintojen kes-

kivaiheessa ohjausta luonnehtii tilan antaminen oppimiseen. Tässä vaiheessa

opiskelijat kokevat oppimisen olevan omalla vastuullaan ja kokemus nähdään hy-

vänä opettajana. Ohjaajaa tarvitaan suunnannäyttäjäksi ja mahdollistajaksi. Opin-

tojen loppuvaiheen opiskelijan harjoittelun ohjauksen tavoitteena on hoitotyön ko-

konaisuuden ymmärtäminen ja hoitotyön kehittämiseen oppiminen. Opiskelijan

ohjausta luonnehtii tällöin hoitotyön olemuksen yhteinen pohtiminen. (Oinonen

2000, 3, 64-65, 70-71, 75-77.)

Oma ohjaaja vaikuttaa opiskelijan mielikuvaan kyseisen alueen hoitotyöstä

(Tengvall, Laukkanen, Nevula, Linnala, Mikkonen, Pakarinen & Tikkanen 2006,

31). Hyvä opiskelijaohjaus auttaa opiskelijoita suuntautumaan syventävissä opin-

noissaan ja helpottaa siirtymistä työelämään valmistumisen jälkeen. Opiskelijaoh-

jauksen tulisi olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja organisoitua sekä oppilaitok-

sissa että ohjatuissa harjoitteluissa, ja palvella näin työelämää. (Virsiheimo 2001,

46-47)

3.2 Ohjauksen sisältö harjoittelun eri vaiheissa

Ennen harjoittelun alkua ohjaus ja opetus ovat opettajavetoisia. Opettaja käy läpi

harjoittelua koskevat yleiset tavoitteet yhdessä opiskelijoiden kanssa ja perehdyt-

tää heidät ammattialan opiskelijoita koskevaan lainsäädäntöön sekä muihin työ-

suojeluun liittyviin kysymyksiin. Lisäksi opiskelijat perehtyvät oppimistehtäviin se-

kä harjoitteluun liittyviin käytännön asioihin, kuten työasuihin, työvuorojen laadin-

taan ja poissaolokäytäntöihin. (Heinonen 2003, 36.) Opiskelijan itseohjautuvuutta

tukee mahdollisuus vaikuttaa harjoittelupaikkansa valintaan opetussuunnitelman
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tavoitteiden mukaisesti (Manninen & Pulkkinen 2003, 17). Toisaalla harjoittelu-

paikka vastaa ohjaajien nimeämisestä sekä harjoittelujakson yleisestä suunnitte-

lusta yhdessä oppilaitoksen kanssa. (Heinonen 2003, 36.)

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun etenemistä vaihtoehtoisissa ammatillisissa

opinnoissa perioperaativisessa hoitotyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja

Keski-suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla kuvaavan kuvion

(2007. Liite 4.) mukaan opettaja listaa harjoittelupaikat neljä viikkoa ennen harjoit-

telun alkua ja toimittaa ne työyksikköön. Kahta viikkoa ennen harjoittelun alkua

opiskelijavastaava nimeää opiskelijoiden ohjaajat ja toimittaa ne opettajalle. Viik-

koa ennen harjoittelun alkua opiskelija toimittaa esittelykirjeen opiskelijavastaa-

valle. (Ammattitaitoa edistävän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa ammatil-

lisissa opinnoissa perioperatiivisessa hoitotyössä Jyväskylän ammattikorkeakou-

lussa ja Keski-Suomen keskussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastoilla. 2007.)

Opiskelijan tulo uuteen harjoittelupaikkaan on ohjauksen kriittinen kohta (Manni-

nen ym. 2003, 18). Harjoittelun alkaessa harjoittelupaikassa on tärkeää kiinnittää

huomio opiskelijan vastaanottoon työyhteisössä ja työyhteisön ilmapiirin luomi-

seen. Ohjaaja perehdyttää opiskelijan tiloihin, tapoihin ja keskeisiin toimintakäy-

täntöihin. Perehdytyksessä voidaan käyttää apuna opiskelijan portfoliota, josta

ilmenee opiskelijan tiedot, taidot ja tavoitteet. Opiskelijan työajat suunnitellaan

ohjaajan työvuorojen mukaan siltä osin, kuin se on tarkoituksenmukaista. Opetta-

ja, ohjaaja ja opiskelija pitävät harjoittelun alkuvaiheessa alkukeskustelun, jossa

käydään läpi harjoittelun yleiset sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja

harjoittelun arviointikriteerit. (Heinonen 2003, 36.) Yhteisen ohjaus- ja arviointiai-

kataulun sopiminen on tärkeää (Manninen ym. 2003, 18). Harjoittelun alussa

opiskelija tarvitsee intensiivisempää ohjausta. Ohjaajan tehtävä on varmistaa ko-

ko harjoittelun ajan, ettei opiskelija jää yksin osaamattomuutensa kanssa. (Hei-

nonen 2003, 37.)

Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla opiskelijavastaa-

va ottaa opiskelijat vastaan heidän aloittaessaan harjoittelujakson sekä huolehtii

alkuperehdytyksestä ja esittelee opiskelijalle tämän ohjaajan. (Ammattitaitoa
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edistävän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa ammatillisissa opinnoissa pe-

rioperatiivisessa hoitotyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Keski-

Suomen keskussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastoilla. 2007.)

Harjoittelun edetessä opiskelijan itsenäisyys kasvaa ja keskeiseksi ohjauksessa

muodostuu oppimisen edistäminen ja varmistaminen (Heinonen 2003, 38). Ohja-

us on neuvojen antamista, konkreettista opettamista, tilan antamista sekä arvioi-

mista ja tavoitteiden asettamista yhdessä opiskelijan kanssa (Manninen ym.

2003, 18). Ohjaajalla ja opiskelijalla on yhteinen vastuu siitä, että oppiminen on

tavoitteiden mukaista ja oppimistilanteita kertyy riittävästi (Heinonen 2003, 37).

Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla opiskelijalta odo-

tetaan aktiivista oppimista, ohjaajalta aktiivista ohjaamista ja molemmilta harjoit-

telun arviointikriteereihin tutustumista. Lisäksi opiskelija muodostaa harjoittelujak-

son tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa ja ohjaaja huolehtii jatkuvasta palaut-

teenannosta. (Ammattitaitoa edistävän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa

ammatillisissa opinnoissa perioperatiivisessa hoitotyössä Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa ja Keski-Suomen keskussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastoil-

la. 2007.)

Harjoittelun päättyessä opiskelija, opettaja ja ohjaaja käyvät läpi jaksolle asetetut

tavoitteet ja saavutetut oppimistulokset yhteisessä arviointi- ja palautteenantoti-

laisuudessa. Arviointi annetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. (Heinonen 2003,

38.) Itsearviointi kuuluu oleellisesti kehittävään arviointitapaan. Arvioitavana ovat

opiskelijan suoriutumisen lisäksi annettu ohjaus ja ohjauksen järjestelyt. (Manni-

nen ym. 2003, 18.) Annettua palautetta hyödynnetään harjoittelun, ohjauksen ja

yksikön toiminnan kehittämisessä (Heinonen 2003, 38).

Keski-Suomen keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla opettaja toimii ar-

viointitilaisuuden puheenjohtajana. Ohjaaja ja opiskelija ovat ennen arviointitilai-

suutta täyttäneet arviointilomakkeet. Jos harjoittelu jostain syystä hylätään, teh-

dään opiskelijalle henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. (Ammattitaitoa edistä-

vän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa ammatillisissa opinnoissa periopera-
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tiivisessa hoitotyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Keski-Suomen kes-

kussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastoilla. 2007.)

3.3 Ohjaajan koulutus ja tuki

Ohjaajina toimivat sairaanhoitajat tarvitsevat monipuolista osaamista. Keskeisiä

osaamisalueita ovat vuorovaikutustaidot, opettamiseen liittyvät tiedot ja taidot se-

kä ammatilliseen osaamiseen liittyvät taidot. Ohjaajien koulutuksessa ja ohjaus-

valmiuksissa on yleisesti puutteita. Työntekijä, jolla on paljon käytännön koke-

musta ja vahva tietoperusta ei välttämättä omaa hyviä ohjausvalmiuksia, vaan

tarvitsee niiden osalta koulutusta. Koulutuksen tarve on kuitenkin yksilöllinen ja

vaihtelee yksittäisistä päivistä laajempiin kokonaisuuksiin. Lisäkoulutusta tarvi-

taan esimerkiksi opetus- ja ohjaustaidoista, opetussuunnitelmista, ohjaajana toi-

mimisesta sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. (Heinonen 2003,

35.) Työyksikön ja oppilaitoksen tulisi suunnitella yhteistyössä ohjaajakoulutus

kaikille ohjaajina toimiville (Vuorinen ym. 2005, 278).

Ohjaajan on myös tärkeää hallita ajankäyttönsä ja huolehtia jaksamisestaan

(Heinonen 2003, 35). Ohjaajien toimintaa tukee johdon ja kollegoiden sitoutumi-

nen ohjaukseen sekä opettajilta saatu henkinen ja konkreettinen tuki. Ohjaajien

verkostoituminen ohjaukseen osallistuvien henkilöiden kanssa varmistaa omalta

osaltaan ohjaajien tuen sekä mahdollistaa hyvien ohjauskäytäntöjen luomisen ja

ongelmatilanteiden käsittelyn. (Vuorinen ym. 2005, 277, 279.)

4 Työyhteisö ja harjoitteluun osallistuvat henkilöt

4.1 Työyhteisö

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus terveysalan koulutuksen työssäoppimi-

sesta ja ohjatusta harjoittelusta (2003) määrittää harjoittelupaikkana toimivan työ-

yksikön laatukriteerit seuraavasti:
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• Harjoittelupaikassa noudatetaan ja toteutetaan terveydenhuollon eettisiä

periaatteita. Toimintafilosofia ja toimintaa ohjaavat arvot ovat tiedostettuja,

julkisia ja esillä. Opiskelijaa ohjataan työssään käyttämään toimintaperiaat-

teita ja ammattieettisiä perusteita.

• Harjoittelupaikan hoitotyö on näyttöön perustuvaa toimintaa ja potilasta

hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Hoitaminen on tavoitteellista ja sillä pyritään

auttamaan potilasta/asiakasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja

säilyttämisessä. Opiskelijan tulee päästä osalliseksi hoitotyön toteuttami-

sessa.

• Harjoittelupaikan toiminta perustuu henkilökunnan rakentavaan yhteistyö-

hön ja moniammatilliseen työskentelyyn. Myös opiskelijat osallistuvat mo-

niammatillisten työryhmien toimintaan. (Heinonen 2003, 22-23.)

4.2 Harjoitteluun osallistuvat henkilöt

Osastonhoitajalla voidaan katsoa olevan merkittävä rooli harjoittelun järjestämi-

sessä. Toimiessaan hoitokulttuurin muutoksen käynnistäjänä, hoitotyön johtaja-

na, yksilövastuisen hoitotyön periaatteista sopijana, valtuuksien ja vastuun jaka-

jana sekä tiedotus- ja koulutustoiminnan käynnistäjänä osastonhoitaja vastaa sii-

tä, että osastolla toteutetaan sellaista hoitotyötä, jota voidaan opettaa. (Manninen

ym. 2003, 17.)

Opiskelijaohjaaja toteuttaa opiskelijan ohjausta osana jokapäiväistä työtään, pitää

yhteyttä opettajaan, arvioi opiskelijan edistymistä ja toimii ammatillisena roolimal-

lina. Ohjaajan opetusvelvollisuus määritellään muun muassa kansanterveyslaissa

sekä sairaaloiden tai hoitolaitosten omissa johto- ja toimintasäännöissä. (Hinkka-

nen 2002, 11-12.)

Opiskelijavastaava on työyhteisön nimeämä ohjauksesta vastuussa oleva sai-

raanhoitaja. Kirjallisuudessa hänestä käytetään termejä ohjaaja, ohjauksesta vas-

taava hoitaja ja koordinaattori. Opiskelijavastaava huolehtii ohjauksen järjestelyis-

tä harjoittelupaikassa ja nimeää opiskelijalle henkilökohtaisen ohjaajan. (Manni-

nen ym. 2003, 17.)
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Opettaja on harjoitteluprosessissa oppilaitoksen edustaja ja toimii yhteyshenkilö-

nä oppilaitoksen ja harjoittelupaikan välillä. Opettaja vastaa harjoittelun käytän-

nön järjestelyistä, tukee ja tarkkailee opiskelijaa sekä hoitaa arviointiin liittyvät

tehtävät. (Hinkkanen 2002, 9.)

Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan (Hoitotyön opintojen käsikirja Le-

Ten operatiivisille osastoille 2006). Hän perehtyy ohjatusti käytännön tehtäviin

soveltaen niihin oppimaansa teoriatietoa sekä ymmärtää käytännön ja teorian yh-

teyden hoitotyössä. Opiskelija arvioi toimintansa periaatteita, sisältöä, käyttämi-

ään työmenetelmiä, sekä arvoja ja asenteita. (Manninen ym. 2003, 18.)

5 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelmat

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata leikkaus- ja anestesiaosaston opiskelijavastaa-

vien työtä heidän kokemustensa perusteella sekä kartoittaa opiskelijavastaavien

kokemuksia tuki- ja koulutustarpeistaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää leikkaus- ja anestesiaosas-

tolla toimivien opiskelijavastaavien työnkuvaa ja tuoda opiskelijavastaavien teke-

mä työ työyhteisön tietoisuuteen. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa opiskelijavas-

taavien työhön liittyviä tuki- ja koulutustarpeita, joista saatua tietoa työyksikkö ja

oppilaitos voivat hyödyntää tukea ja koulutusta suunniteltaessa.

Tutkimuksessa pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Millaisena opiskelijavastaavat kokevat työnkuvansa leikkaus- ja anes-

tesiaosastolla?

• Millaista tukea ja koulutusta opiskelijavastaavat saavat työyhteisöltään

ja/tai oppilaitokselta?

• Millaista tukea ja koulutusta opiskelijavastaavat kokevat tarvitsevansa työ-

yhteisöltään ja/tai oppilaitokselta?



15

6 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullista tutkimusta käytetään

ihmistieteissä ja sillä pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Menetelmällä py-

ritään selvittämään ilmiön merkitys tai tarkoitus ja saamaan ilmiöstä kokonaisval-

tainen käsitys. (Laadullinen tutkimus 2007.) Laadullisessa tutkimuksessa tutki-

musaineistosta pyritään löytämään toimintatapoja, samanlaisuuksia ja eroja (Lat-

vala & Vanhanen-Nuuti 2003, 23).

Tutkimusaineisto (n=6) kerättiin kyselylomakkeella leikkaus- ja anestesiaosaston

opiskelijavastaavilta. Aineisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyy-

silla. Sisällönanalyysillä tutkittava ilmiö voidaan kuvailla lyhyesti ja yleistävästi tii-

vistämällä kerätty tietoaineisto. Menetelmällä saadaan selvitettyä myös tutkittavi-

en ilmiöiden väliset suhteet ja merkitykset. (Latvala ym. 2003, 23.) Analysoinnis-

sa käytettiin aineiston ryhmittelyä.

7 Tutkimustulokset

7.1 Opiskelijavastaavien työnkuva

Opiskelijavastaavia on osastolla yhteensä kuusi. Opiskelijavastaavat ovat toimi-

neet sairaanhoitajina 3,5–21 vuotta ja opiskelijavastaavina 1-11 vuotta. Tehtä-

vään opiskelijavastaavat ovat päätyneet hakeutumalla siihen oman kiinnostuk-

sensa perusteella tai tultuaan pyydetyksi. Opiskelijavastaavat ilmaisivat myös

henkilökohtaisen kiinnostuksensa muun muassa ohjaukseen ja sen kehittämi-

seen. Osa opiskelijavastaavista oli toiminut vastaavissa tehtävissä aiemminkin.

Opiskelijavastaavat kokevat tehtävänsä mielekkäänä ja haasteellisena, vaikka

osa vastaajista kokeekin tekemänsä työn samalla aliarvostetuksi ja näkymättö-

mäksi. Opiskelijavastaavat kertovat tehtävän tuovan myönteistä vaihtelua ja sisäl-
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töä normaaliin työrutiiniin. Opiskelijavastaavan tehtävä sijoittui muihin työtehtäviin

verrattuna toissijaiseksi: muut työt tehdään ensin ja opiskelijavastaavan tehtävät

hoidetaan niiden lomassa.

”Opiskelijavastaavana toimiminen ja tehtävät tuovat mukavaa, haasteellis-

ta ja mielekästä vaihtelua normaaliin työrutiiniin. Opiskelijavastaava on

eräänlainen PR-henkilö, jonka vastuulla on iso osa rekrytointia ja tulevien

ammattilaisten ohjausta.”

Opiskelijavastaavilta kysyttiin opiskelijavastaavan työn eroa opiskelijaohjaajan

työhön. Eroja ilmeni etenkin vastuunjaossa sekä yhteistyössä koulun kanssa.

Opiskelijavastaavat ovat kokonaisvaltaisemmin vastuussa opiskelijoista. He

suunnittelevat resurssien riittävyyden sekä nimeävät opiskelijoille henkilökohtai-

set ohjaajat. Opiskelijavastaavat luovat ohjauksen puitteet, kun taas opiskelijaoh-

jaaja vastaa päivittäisestä ohjauksesta sekä työ- ja toimintatapojen opetuksesta.

On huomattava, että opiskelijavastaavat toimivat myös opiskelijaohjaajina oman

työnsä ohella. Ongelmatilanteiden ilmetessä opiskelijavastaava voidaan pyytää

avuksi selvittämään tilannetta yhdessä opiskelijan, ohjaajan sekä opettajan kans-

sa. Opiskelijavastaavat ovatkin opiskelijaohjaajaa aktiivisemmin yhteydessä kou-

lun kanssa.

”Vastaavana luon enemmänkin puitteita ohjaukselle ja pyrin kehittämään

sitä.”

”Jos joku asia menee pieleen, niin silloin ollaan kyselemässä opiskelija-

vastaavaa…”

Kyselyn perusteella opiskelijavastaavan tehtävät ovat moninaiset ja ne voidaan

jakaa neljään ryhmään (Kuvio 1.).  Opiskelijoihin liittyvät tehtävät koskevat opis-

kelijoiden vastaanottoa harjoittelun alkaessa, heidän ohjaamistaan ja tukemis-

taan, ongelmatilanteiden selvittelyä, oppituntien pitoa sekä opiskelijaohjeiden laa-

timista ja päivittämistä. Työyksikössä opiskelijavastaava huolehtii opiskelijalisto-

jen suunnittelusta, ohjaajien valinnasta, tiedottamisesta ja opiskelijaohjauksen
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kehittämisestä. Lisäksi opiskelijavastaava laatii ja päivittää ohjaajaohjeita sekä

tukee ohjaajia työssään. Opiskelijavastaava toimii myös koordinaattorina oppilai-

toksen ja työyksikön välillä ja pitää yhteyttä opettajiin. Muina tehtävinä opiskelija-

vastaavalla voi olla muun kirjallisen materiaalin työstäminen ja päivittäminen, lu-

ennointi informaatiotilaisuuksissa ja yhteyshenkilönä toimiminen liittyen opiskelija-

asioihin.

KUVIO 1. Opiskelijavastaavien tehtäviä

Opiskelijoihin liittyvät

• Vastaanotto ja perehdyttäminen
• Ohjaaminen ja tukeminen
• Ongelmatilanteiden selvittely
• Opiskelijaohjeiden laatiminen ja päi-

vittäminen
• Oppitunnit

Oppilaitokseen liittyvät

• Yhteistyö
• Yhteydenpito

Työyksikköön liittyvät

• Opiskelijalistojen suunnittelu: sijoi-
tukset eri yksiköihin, ajankohdat

• Ohjaajien valinta
• Ohjaajaohjeiden laatiminen ja päivi-

tys
• Tiedottaminen
• Ohjaajien tukeminen
• Opiskelijaohjauksen kehittäminen

Muut

• Kirjallisen materiaalin työstäminen ja
päivittäminen

• Luennointi informaatiotilaisuuksissa
• Yhteyshenkilönä toimiminen

Tehtävistään haasteellisimmiksi opiskelijavastaavat nimesivät ajan löytämisen

suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Lisäksi haasteelliseksi koettiin käy-

täntöjen kehittäminen sellaisiksi, että jokainen opiskelija tuntisi itsensä tervetul-

leeksi osastolle sekä ylipäätään resurssien kohtaaminen opiskelijan tarpeiden ja

tavoitteiden kanssa.

”(Haasteellisinta on) saada asiat sellaiseen muotoon, että kaikki sujuu ja

jokainen opiskelija saa kokea olevansa tervetullut.”
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Eniten aikaa opiskelijavastaavien tehtävistä vie kirjallisen materiaalin työstämi-

nen, opiskelijalistojen ajan tasalla pitäminen, resurssisuunnittelu ja ohjaajien ni-

meäminen.

Ikävimmiksi opiskelijavastaavan tehtävistä koetaan ongelmatilanteisiin liittyvät

tehtävät ja ajanpuute, joihin liittyen opiskelijavastaavat kokivat riittämättömyyden

tunnetta.

”(Ikävintä on) tilanteiden kohtaaminen, kun kaikki ei ole mennytkään hyvin;

opiskelu ei sujukaan niin kuin pitäisi.”

Innostavia tekijöitä opiskelijavastaavien työssä ovat yhteiset tapaamiset, koulu-

tukset, vastuu opiskelijoista ja mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon liittyen

opiskelija-asioihin. Innostavaksi koettiin myös myönteinen palaute, tyytyväiset ja

innostuneet opiskelijat sekä se, kun näkee opiskelijoiden oppivan ja pääsevän

tavoitteisiinsa ja kun heistä tulee osastolle uusia hyviä työntekijöitä.

”(Innostavinta on) innostuneet opiskelijat.”

Opiskelijavastaavista noin puolet arvioi käyttävänsä aikaa tehtäviinsä viikoittain

tunnin tai vähemmän. Kaksi vastaajaa arvioi käyttävänsä viikossa tätä enemmän

aikaa, puolestatoista tunnista neljään tuntiin viikossa.  Kuukausittain opiskelija-

vastaavista kaksi arvioi käyttävänsä tehtäviinsä alle kaksi tuntia, kaksi noin kuusi

tuntia ja yksi kahdeksasta tunnista kuuteentoista. Puolet vastaajista arvioi käyttä-

vänsä vuosittain noin 72 tuntia opiskelijavastaavan tehtäviin, yksi noin 20 tuntia.

Vapaan sanan vastauskohdassa ilmeni, että ajan arvioiminen koettiin vaikeana,

mikä näkyikin tyhjinä vastauksina ajan arvioinnissa.

Ajan vähyys nousee esiin jokaisesta vastauslomakkeesta. Vastausten mukaan

opiskelijavastaavat toivoisivat lisää aikaa työn tekemiseen. Nykyään aikaa on va-

rattu vain satunnaisesti tai sitä on erikseen pyydettävä. Lisäaikaa toivotaan opis-

kelijalistojen suunnitteluun ja ohjeiden päivittämiseen sekä työn suunnitteluun ja

kehittämiseen. Aikaa toivotaan myös jotta opiskelijavastaavat voisivat kokoontua
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yhteen sen sijaan, että yhteistyötä tehtäisiin sähköpostin välityksellä. Lisäaikaa

ehdotettiin viikoittaisesta opiskelijavastaavan tehtäviin varatusta tunnista puoleen

virkaan.

”Työajasta ei ole säännöllisesti varattu tiettyä aikaa/ päivää. Pyydämme

sen erikseen tarpeen mukaan. Aikaa ei todellakaan ole tarpeeksi! Menee

välillä kotihommiksi.”

7.2 Opiskelijavastaavien tuki

Opiskelijavastaavat kokevat saavansa hyvin tukea toisilta opiskelijavastaavilta.

Opiskelijavastaavien toisilleen antama tuki on keskustelua ja asioiden miettimistä

yhdessä. Osa opiskelijavastaavista on kokenut tueksi osastonhoitajan antaman

mahdollisuuden tehdä opiskelijavastaavan työtä hyvin itsenäisesti. Koululta ja

opettajilta on saatu myös saatu tukea sekä vastauksia kysymyksiin.

”Opiskelijavastaava kollegoilta ”henkistä” tukea. Saan mielestäni heiltä tu-

kea hyvin. Mutta tukea kaipaa myös muilta.”

Opiskelijavastaavat toivoisivat saavansa lisätukea etenkin johdolta ja työkavereil-

taan. Johdolta toivottiin lisää aikaa, resursseja, työrauhaa sekä neuvoja opiskeli-

javastaavan työn tekoon. Myös opiskelijavastaavan työn arvostusta kaivattiin.

Työkavereilta toivottiin tukea ja tunnetta, että koko osasto on opiskelijoiden ohja-

uksessa mukana. Lisää tukea toivottiin myös koululta ja opettajilta.

”Tukea pitäisi olla enemmän jo pelkästään takaamalla riittävästi aikaa.”

7.3 Opiskelijavastaavien koulutus

Opiskelijavastaavat ovat perehtyneet tehtäväänsä joko itsenäisesti tai toisen

opiskelijavastaavan avulla. Muu koulutus on jäänyt vähäiseksi. Vastauksissa mai-

nittiin syksyllä 2006 Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jär-

jestämä Ohjaten osaajaksi – koulutus, joka olikin osalle opiskelijavastaavista ai-
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nut käyty tehtävää tukeva kurssi. Kaikki opiskelijavastaavat eivät olleet lainkaan

osallistuneet koulutukseen.

”Toinen opiskelijavastaava on perehdyttänyt työhön/tehtävään.”

”Syksyn koulutus (amk:n järjestämä) oli hyvä koska siellä oli vertaisia ja

kokemuksia kertyi paljon.”

Opiskelijavastaavat toivoivat koulutusta eri aihepiireistä ja eri tahoilta. Kollegoilta

toivottiin tietoa toimintatavoista ja arvioinnista. Oppilaitokselta, opettajilta ja opis-

kelijoilta toivottiin koulutusta siitä, mitä kentältä, opiskelijavastaavilta ja ohjauksel-

ta halutaan ja odotetaan sekä tietoa ajankohtaisista asioista ja sairaanhoitajakou-

lutuksesta ylipäätään.  Lisäksi opiskelijavastaavat toivoivat käytännön työkaluja

osaston henkilökunnan motivoimiseen ja kouluttamiseen opiskelijaohjaukseen

liittyen sekä tietoa siitä, mitä on olla hyvä ohjaaja ja mahdollisuutta syventää

omaa pedagogista näkemystään. Yhteistyöpäivät ja viime syksyn Ohjaten osaa-

jaksi – koulutus koettiin hyviksi koulutusmuodoiksi.

”(Koulutusaiheista) Mitä on olla hyvä ohjaaja ja miten minä voisin opiskeli-

javastaavana edesauttaa työkavereiden ohjaustaitoja?”

8 Pohdinta

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Kuten tutkimuksen teoriaosassa todetaan, on ohjatulla harjoittelulla merkittävä

asema sairaanhoitajakoulutuksessa. Onnistunut harjoittelun toteutuminen edellyt-

tää toimivaa yhteistyötä oppilaitoksen ja työyhteisön välillä sekä työyhteisön opis-

kelijamyönteistä ilmapiiriä. (Hinkkanen. 2002, 7-13.) Tutkimustulosten perusteella

voidaan todeta, että opiskelijavastaavat tekevät tärkeää työtä ohjatun harjoittelun

käytännön järjestelyjen lisäksi edellä mainittujen tekijöiden toteuttajina ja kehittä-
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jinä. Opiskelijavastaaja mahdollistaa työpanoksellaan aiemmin työssä mainitun

oppilaitoksen ja sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen (Liite 2.) toteutumista.

Opiskelijavastaavilla voidaan myös katsoa olevan mahdollisuus vaikuttaa siihen,

kuinka opiskelijat otetaan vastaan työyhteisössä. Opiskelijan tulo harjoittelupaik-

kaan on ohjauksen kriittinen kohta. Kun opiskelijan perehdytys hoidetaan tehok-

kaasti, pääsee hän heti osaksi työyhteisöä ja kykenee aloittamaan oppimisen.

(Manninen. 2003, 18.) Se, kuinka saada jokainen opiskelija tuntemaan itsensä

tervetulleeksi työyhteisöön nimettiin opiskelijavastaavien kyselyvastauksissa

haasteelliseksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opiskelijavastaavien työ on

mielekästä, haasteellista ja niin tärkeää, ettei se saisi jäädä työyhteisössä aliar-

vostetuksi tai näkymättömäksi.

Opiskelijavastaavat kokivat saavansa tukea etenkin toisiltaan. Vastavuoroisuu-

teen perustuva vertaistuki onkin tutkimusten mukaan yleistä ja tehokasta työnte-

kijöiden saamaa tukea.(Kolmen tolpan tolkku n.d.). Hyvät suhteet työkavereihin

sekä hyvä työilmapiiri ovat työssäjaksamista lisääviä tekijöitä (Miettinen 2006,

282). Myös työn arvostus lisää työssä viihtymistä (Miettinen 2006, 283). Opiskeli-

javastaavat toivoivat tulosten mukaan koko työyhteisön yhteistyötä ja – vastuuta

opiskelijaohjaukseen liittyen sekä arvostusta opiskelijavastaavan työtä kohtaan.

Opiskelijaohjauksen ottaminen koko osaston yhteiseksi asiaksi voisi siis lisätä

yleisesti työviihtyvyyttä. Tukea toivottiin myös johdolta, joka voidaan nähdä työ-

yksikön työhyvinvoinnin luomisessa keskeisenä vaikuttajana (Hottinen, V. 2004).

Johtopäätöksenä tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijavastaavat

tarvitsisivat johdolta lisää aikaa opiskelijavastaavan työhön. Lisäaika mahdollis-

taisi opiskelijavastaavien keskinäisen yhteistyön ja tätä kautta tuensaannin (Vuo-

rinen ym. 2005, 278). Lisäajan avulla he voisivat myös selvittää yhdessä ohjauk-

sessa ilmenneitä ongelmakohtia sekä kehittää ohjauskäytäntöjä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijaohjaajien saama kou-

lutus on ollut vähäistä. Tuloksia tukee Sosiaali- ja terveysministeriön terveysalan

koulutuksen työssäoppimista ja harjoittelua koskeva suositus (2003), jossa tode-

taan kuinka ohjaajien koulutuksessa on tällä hetkellä yleisesti puutteita. Suositus

kertoo lisäkoulutustarpeen kohdistuvan erityisesti ohjauksen keskeisiin teemoihin,
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opetussuunnitelmiin, ohjaajana toimimiseen sekä arviointiin. Ohjauksen keskeisil-

lä teemoilla tarkoitetaan opetusmenetelmiä, oppimiskäsityksiä ja – teorioita. (Hei-

nonen 2003, 35.) Opiskelijavastaavat toivovat koulutusta samoista teemoista se-

kä lisäksi siitä, kuinka muuta henkilökuntaa motivoidaan ja koulutetaan opiskeli-

jaohjaukseen liittyen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kouluttamalla opiske-

lijavastaavia saadaan koulutusta myös opiskelijaohjaajille ja näin ollen koulutus

vaikuttaa osaston opiskelijaohjauksen laatuun monella tasolla.

8.2 Luotettavuus ja eettisyys

Ehdotus opiskelijavastaava-aiheisesta opinnäytetyöstä lähti lehtorilta, joka on

työnsä kautta säännöllisesti yhteydessä keskussairaalan leikkaus- ja anestesia-

osaston opiskelijavastaavien kanssa. Aiheen jäsennyttyä se esiteltiin leikkaus- ja

anestesiaosaston osastonhoitajille, jotka ilmaisivat kiinnostuksena aihetta koh-

taan. Tutkimussuunnitelman tekoon kului noin kuukausi ja sitä tehdessä hyödyn-

nettiin saatavilla olevaa ohjausta. Tutkimussuunnitelma oli liitteenä opinnäytetyön

lupa-anomuksessa (Liite 5.). Lupa tutkimuksen toteuttamiseen saatiin anestesia-

ja leikkaushoidon vastuualueen ylihoitajalta Kaija Paakki-Tiaiselta.

Tutkimuksen kohderyhmä on leikkaus- ja anestesiaosaston opiskelijavastaavat.

Opiskelijavastaavina toimivat kokivat tutkimuksen toteutuksen itselleen tärkeäksi,

joten he olivat motivoituneita vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen oli

kaikille vapaaehtoista. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa mahdollisesti se,

että kumpikin tutkijoista on ollut harjoittelussa leikkaus- ja anestesia-osastolla ja

että osa opiskelijavastaavista on tätä kautta tuttuja.

Aluksi aihetta lähestyttiin puhtaammin opiskelijavastaavien näkökulmasta, jolloin

aiheeseen ei tutkijoiden osalta liittynyt kytköksiä tai tunteita herättäviä asioita ja

jolloin aiheen ja lähdemateriaalien tarkastelu onnistui objektiivisesti. Tutkimuksen

edetessä ja näkökulman laajentuessa suhtautuminen aiheeseen on edelleen py-

ritty pitämään mahdollisimman neutraalina. Omat kokemukset ja näkemykset oh-

jattuun harjoitteluun liittyen ovat kuitenkin olleet läsnä, mikä on pyritty tiedosta-

maan.
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Opinnäytetyön teoriaosuuden työstäminen aloitettiin tutustumalla lähteisiin ja va-

litsemalla niistä soveltuvimmat. Lähteiden valinnassa arvioitiin niiden luotettavuut-

ta sekä käytettävyyttä opinnäytetyön teossa. Lähteitä etsittiin pääosin Jyväskylän

ammattikorkeakoulun JaNet kirjastotietokannasta ja Nelli tiedonhakuportaalista

sekä ulkomaalaisista internet-tietokannoista, kuten Elsevier:stä ja PubMed:stä.

Opiskelijavastaavista suoraan löytyi vähän tutkittua tietoa. Tiedonsaantia vaikeutti

myös se, että opiskelijavastaavista käytetään eri nimiä eri alueilla. Opiskelijavas-

taavat ovat ohjauksen asiantuntijoita ja opinnäytetyön teoriapohjaksi koottiin tie-

toa opiskelijaohjauksesta ja ohjatusta harjoittelusta. Näin saatiin teoriatietoa tu-

kemaan tutkimusta opiskelijavastaavien työstä. Yhtenä keskeisimpänä lähteenä

voidaan pitää sosiaali- ja terveysministeriön suositusta terveydenhuollon koulu-

tuksen työssäoppimisesta ja ohjatusta harjoittelusta (2003). Suositus ottaa kan-

taa muun muassa harjoittelun toteutukseen, kriteereihin sekä ohjaajien valmiuk-

siin.

Lähteitä on pyritty käyttämään asianmukaisesti, välttäen plagiointia ja ilmoittamal-

la lähteet ja lähdeviitteet Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportointiohjeiden

mukaisesti. Tiedon luotettavuutta heikentää osittain se, että työssä on käytetty

lähteitä, jotka ovat kirjoitettu toisten lähteiden pohjalta. Kaikkea tietoa ei ole han-

kittu suoraan alkuperäisen tutkimuksen julkaisusta. Alkuperäistä lähdettä ei aina

löytynyt tai sitten sen hankkiminen olisi pitkittänyt aikataulua kohtuuttomasti.

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella. Kysymykset laadittiin teoreettisen

viitekehyksen pohjalta ja niin, että niistä saaduilla vastauksilla pyrittiin saamaan

monipuolisesti vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kysymyksien asettelu pyrittiin

muokkaamaan sellaiseksi, että vastaajien anonymiteetti säilyisi. Kyselylomake

testattiin kolmella vapaaehtoisella opiskelijakollegalla, joilta saadun palautteen

perusteella lomakkeeseen tehtiin pieniä muutoksia. Kyselylomakkeet saatekirjeel-

lä ja postimerkillisillä vastauskuorilla toimitettiin leikkaus- ja anestesiaosastoille

henkilökohtaisesti. Kyselylomakkeet palautuivat tutkijoille postin välityksellä ni-

mettöminä.
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Kaikki kyselylomakkeet (n=6) palautuivat tutkijoille asianmukaisesti täytettyinä.

Kyselylomakkeet numeroitiin ja vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti.

Analysointi aloitettiin korostamalla vastauksista keskeisiä asioita. Tämän jälkeen

aineisto ryhmiteltiin kolmeen tutkimusongelman mukaiseen pääluokkaan ja näi-

den alaluokkiin (Liite 6.). Aineiston ryhmittelyllä pyrittiin löytämään opiskelijavas-

taavien tehtäviä ja toimintatapoja. Lisäksi etsittiin saatuun tukeen ja koulutukseen

ja koettuun tuki- ja koulutustarpeeseen liittyviä samanlaisuuksia ja eroja, joista

tehtiin johtopäätöksiä opiskelijavastaavien tuki- ja koulutustarpeesta. Vastausten

perusteella opiskelijavastaavien työnkuva esitettiin lyhyesti ja yleistävästi, samoin

kuin heidän kokemansa tuki- ja koulutustarve. Edellinen pyrittiin tekemään niin,

että kaikki vastauksissa esiintyneet seikat sisältyvät tutkimustuloksista muodos-

tettuihin tutkimusongelmien vastauksiin.

Tutkimustulosten luotettavuutta heikentävänä asiana voidaan nähdä tutkijoiden

tottumattomuus tutkimuksen teossa. Toisaalta taas se, että tutkijoita oli kaksi li-

sää luotettavuutta erityisesti analysointivaiheessa. Aineistoon liittyvinä ongelmina

taas voidaan nähdä tulkinnalliset tekijät muun muassa eri asioiden tärkeyteen liit-

tyen. Tutkimustulokset on kuitenkin pyritty esittämään mahdollisimman neutraa-

listi, millä on myös suojeltu työyksikön yksityisyyttä. Luotettavuutta on lisätty käyt-

tämällä opiskelijavastaavien vastauksista poimittuja suoria lainauksia. Tutkimus-

joukko ei määrällisesti ollut suuri, mutta toisaalta aineistossa oli havaittavissa piir-

teitä kyllääntymisestä samansuuntaisten vastausten kautta ja olihan tutkimus-

joukko kyseisen osaston kohdalla kattavin mahdollinen.

8.3 Opiskelijavastaavien tehtävän kehittäminen ja jatkotutkimusehdotukset

Opiskelijavastaavat kokivat tehtävänsä kehittämisen omaksi tehtäväkseen, mutta

niin, että kehittämiseen annetaan johdon puolelta resursseja. Kehittäminen näh-

tiin tärkeäksi toteuttaa yhteistyössä koko työyhteisön ja oppilaitoksen kanssa.

Kehittämiseen liittyvistä vastauksista nousi esiin myös koulutus, joka koettiin re-

sursseja lisäävänä ja ideoita tuovana asiana. Lisäksi näkökulmana nousi esiin se,

kuinka opiskelijaohjaus ja opiskelijavastaavan työ voidaan nähdä uusien työnteki-

jöiden rekrytoinnin ensimmäisenä askeleena. Rekrytoinnilla tarkoitetaan tässä
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yhteydessä sitä, millaisen mielikuvan opiskelijat muodostavat työyhteisöstä har-

joittelun perusteella ja miten he asennoituvat työyhteisöön mahdollisesti tulevana

työpaikkana.

Jatkotutkimuksissa voisi selvittää osaston muun henkilökunnan näkemystä opis-

kelijavastaavista: millaisena he näkevät opiskelijavastaavan työn, sen tarpeelli-

suuden ja kehittämishaasteet?

Lisäksi olisi mielenkiintoista ja tarpeellista koota yhteen opiskelijavastaavan teh-

täviä muilla osastoilla ja mahdollisesti verrata niitä keskenään sekä muiden sai-

raaloiden käytäntöihin. Myös selvitys koko sairaalan opiskelijavastaavien mahdol-

lisuudesta ja tarpeesta verkostoitumiseen nousi ajatuksena esiin työtä tehdessä.

Rekrytointiin liittyen jatkotutkimuksessa voisi selvittää vastavalmistuneiden osas-

tolla työskentelevien sairaanhoitajien työpaikan valintaan ja työhön liittyviin mieli-

kuviin vaikuttaneita seikkoja. Miten harjoittelut ovat vaikuttaneet työpaikan valin-

taa ja mielikuvaan työyhteisöstä? Mitkä muut seikat ovat olleet vaikuttamassa?
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LIITTEET

Liite 1. Kyselylomake

Hei opiskelijavastaavat,

opiskelemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi ja teemme

opinnäytetyötämme leikkaus- ja anestesiaosastojen opiskelijavastaavista. Opin-

näytetyön tarkoituksena on koota opiskelijavastaavien kokemuksia työnkuvas-

taan sekä kartoittaa opiskelijavastaavien tehtävään liittyviä tuki- ja koulutustarpei-

ta.

Aineistoa opinnäytetyöhömme keräämme oheisen kyselyn avulla. Jokainen opis-

kelijavastaava saa henkilökohtaisen kyselylomakkeen ja kysymyksiin vastataan

oman kokemuksen perusteella. Kysymyksille varatun vastaustilan ollessa riittä-

mätön, vastausta voi jatkaa paperin kääntöpuolelle.

Kyselylomake lähetetään allekirjoittaneille postitse oheisessa vastauskuoressa

27.4. mennessä.

Kiitos!

Yhteistyöterveisin:

Tuuli Hongisto Pedro López-Lehto

C2926@jamk.fi C3144@jamk.fi

mailto:C2926@jamk.fi
mailto:C3144@jamk.fi
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveys-
ala
Opinnäytetyö
Tuuli Hongisto
Pedro López-Lehto

Kysely opiskelijavastaavien toimenkuvasta leikkaus- ja anestesiaosastoilla

1. Kuinka pitkään olet toiminut

a. sairaanhoitajana? vuotta

b. leikkaus- ja anestesiaosastolla? vuotta

c. opiskelijavastaavana? vuotta

2. Miten päädyit opiskelijavastaavan tehtävään?

3. Mitä kuuluu tehtäviisi opiskelijavastaavana?

4. Miten kuvailisit opiskelijavastaavan tehtävää verrattuna muihin työtehtäviisi?

5. Miten opiskelijavastaavan tehtäväsi eroaa opiskelijaohjaajan tehtävästä?
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6. Kuinka paljon käytät aikaa opiskelijavastaavan tehtäviisi

a. viikossa? tuntia

b. kuukaudes-
sa? tuntia

c. vuodessa? tuntia

7. Onko työajastasi varattu aikaa opiskelijavastaavan tehtävii-
si?
Onko sitä riittävästi?

8. Mikä opiskelijavastaavan tehtävissäsi on

a. haasteellisinta?

b. aikaavievintä?

c. ikävintä?

d. innostavinta?
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9. Millaista koulutusta/perehdytystä olet saanut opiskelijavastaavan tehtävään?

10. Millaista koulutusta toivoisit saavasi opiskelijavastaavan tehtävää-
si?

Keiltä ja mistä aiheista?

11. Millaista tukea olet saanut opiskelijavastaavan tehtävääsi?
Onko tukea riittävästi?

12. Millaista tukea toivoisit saavasi opiskelijavastaavan tehtävääsi?
Keiltä/ mistä?

13.Miten opiskelijavastaavan tehtävää voisi kehittää?
Kenen tehtävä kehittäminen on?
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14. Vapaa sana

Kiitos vastauksistasi!
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Liite 2. Sopimus sairaanhoitopiirin yksiköiden koulutuskäytöstä
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Liite 3. Opiskelijaohjauksen laatukriteerit
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Liite 4. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa
ammatillisissa opinnoissa perioperatiivisessa hoitotyössä Jyväskylän am-
mattikorkeakoulussa ja Keski-Suomen keskussairaalassa leikkaus- ja
anestesiaosastoilla

Harjoittelun
 hylkääminen?

Arviointitilanteen
puheenjohtaja,
allekirjoitukset

Lomakkeet
täytetty

Aktiivinen oppimi-
nen ja arviointik-
riteereihin tutus-

tuminen

Opiskelijoiden
vastaanotto ja

alkuperehdytys,
ohjaajan esittely

Ongelmia?

Harjoittelupaikkojen
listaus ja lähettäminen
4vkoa ennen harj. leik-
kausosastolle

Opiskelija

Opiskelija

Opiske-
lija

Opettaja

Opettaja

Opettaja

Opiskelija-
vastaava

Opiskelijavastaava

Opiskelijavastaava

Ohjaaja

Ohjaaja

E
N
N
E
N

A
I
K
A
N
A

A
R
V
I
O
I
N
T
I

Teoria-
opinnot

OPS

Harjoittelutoiveet opettajalle
teoriajakson alussa

Esittelykirje opiskelijavastaaval-
le leikkausosastolle n. 1 viikko
ennen harjoittelua
Harjoittelun alustavien tavoit-
teiden laatiminen

Ohjaajien nimeäminen ja
opettajalle ilmoittaminen 2
vkoa ennen harjoittelua
Harjoittelupaikoista sopimi-
nen, opiskelijoiden nimet 4
viikkoa ennen harjoittelun
alkua
Esittelykirjeiden toimittami-
nen ohjaajille

Harjoittelun info
2 viikkoa ennen
harjoittelun
alkua

Harjoittelun alustavien
tavoitteiden laatiminen

Tavoitteet 2.
harj. vkon
alussa

Jatkuva suull./
kirj. palaute

Aktiivinen
ohjaus ja
arviointi-

kriteereihin
tutustuminen

Harjoittelu alkaa ti-aamuna
klo 7.30 K-SKS neuvonnas-
ta soittamalla 3150

Väliarviointi,
tavoitteet ja
arviointi

Lomakkeet
täytetty ja  arvi-
ointiajasta ja -

paikasta sopimi-
nen Sovittu aika ja

paikka

Yhteinen
rakentava
keskustelu

•Opiskelija ei noudata työvuoro-
jaan
•Opiskelija ei ilmoita poissaolo-
istaan
•Opiskelijan tiedon tai taidon
omaksumisessa ongelmia
•Opiskelijan ja ohjaajan suhde ei
toimi
•Jokin muu harjoitteluun
liittyvä ongelma

Arviointi peruuntuu, jos
lomakkeet täyttämättä

•Opiskelija ei sitoudu tai
motivoidu opiskeluun
•Opiskelija ei noudata
aikatauluja/tee työvuorojaan
•Opiskelija ei ole aloitteel-
linen
•Opiskelija ei opi virheistään
•Opiskelija ei tunne vastuu-
taan
•Opiskelija kohtelee potilaita
epäkunnioittavasti
•Opiskelija kohtelee
työtovereitaan epäkunnioit-
tavasti

KUVIO Ammattitaitoa edistävän harjoittelun eteneminen vaihtoehtoisissa ammatillisissa opinnoissa perioperatiivisessa
hoitotyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Keski-Suomen keskussairaalassa leikkaus- ja anestesiaosastoilla.
2007.

Yhteys

Yhteys

Hlökohtainen
Harjoittelu-

suunnitelma
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Liite 5. Opinnäytetyön yhteistyösopimus/ lupa-anomus
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Liite 6. Analyysi


