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Susan Hirvonen 

TYÖVUORO-OHJELMA TITANIA 
OPISKELIJAOSION KÄYTTÖÖNOTTO –
KOKEMUKSET HOITOTYÖN OPISKELIJOILLA JA 
OPISKELIJAOHJAAJILLA 

Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden (hoitotyön opiskelijoiden) koulutuksessa 
ohjatulla harjoittelulla eri terveyspalveluja tuottavissa yksiköissä on suuri osuus 
opetussuunnitelmassa. Ohjatussa harjoittelussa hoitotyön opiskelijat pääsevät toteuttamaan 
käytännön harjoittelua teoriaopintojen tukena. Yksilöllisellä ja henkilökohtaisella 
opiskelijaohjauksella tuetaan hoitotyön opiskelijoiden ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä 
lisää tyytyväisyyttä ohjausta kohtaan. 

Hoitotyön opiskelijoiden yhtäaikainen harjoittelu samoissa osaston työvuoroissa ei tue 
oppimisprosessia käytännön harjoittelussa. Titania työvuorosuunnitteluohjelman opiskelijaosion 
avulla eri yksiköt voivat asettaa ns. hälytysrajat eri työvuoroille, jotta hoitotyön opiskelijoiden 
tasaisempi sijoittuminen eri harjoitteluvuoroihin mahdollistuu. Opiskelijaohjaajien 
perehdyttämisen avulla hoitotyön opiskelijat saavat suunnitella harjoitteluvuorojaan, ottaen 
huomioon myös muiden opiskelijoiden harjoittelu- ja opiskelijaohjaajien työvuoroja. Samalla 
hoitotyön opiskelijat tutustuvat työaika-autonomian perusteisiin. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa hoitotyön opiskelijoiden ja opiskelijaohjaajien 
kokemuksia Titanian opiskelijaosion käyttöönotosta osana hoitotyön harjoittelua. Opinnäytetyö 
toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, hoitotyön opiskelijoita (n=6) sekä opiskelijaohjaajia 
(n=2). Tavoitteena on ottaa Titanian opiskelijaosio käyttöön hoitotyön opiskelijoille osana  
ohjattua harjoittelua kaikissa TYKS:n yksiköissä. Opinnäytetyö on osa Hoi-Pro –hanketta, mikä 
on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) 
yhteinen projekti. 

Tutkimuksen mukaan Titania työvuorosuunnitteluohjelman opiskelijaosio tukee hoitotyön 
opiskelijoiden sijoittumista tasaisemmin eri harjoitteluvuoroihin. Hoitotyön opiskelijat tutustuivat 
Titania työvuoro-ohjelmaan ja saivat käytännön kokemusta työvuorosuunnittelusta sekä 
autonomisesta työvuorosuunnittelusta. Opiskelijaosion avulla hoitotyön opiskelijat oppivat 
ottamaan myös kanssa opiskelijat huomioon harjoitteluvuorojaan suunnitellessaan. 
Opiskelijaohjaus paranee, kun hoitotyön opiskelijat sijoittuvat tasaisemmin osaston eri 
työvuoroihin, tästä hyötyy opiskelijoiden ja ohjaajien lisäksi koko työyhteisö. 
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THE INAUGURATION OF THE ROSTERING 
SOFTWARE TITANIA´S PARTITION FOR 
STUDENTS –THE EXPERIENCES OF NURSING 
STUDENTS AND TUTORS 

A big part of nursing students’ curriculum in the University of Applied Sciences consists of pre-
ceptorship periods in units providing different kinds of health services. During preceptorship the 
nursing students put their theoretical knowledge into practice. Individual and personal tutoring 
aims to support the occupational growth of nursing students. Another goal for Individual ap-
proach is to increase satisfaction towards tutoring in general. 

When nursing students are working simultaneously at the same shifts of the same ward, it 
doesn’t support the learning process. Using the rostering software Titania’s partition for students 
allows different units to set alarm limits for different shifts. Limits enable nursing students to be 
placed evenly to different shifts. After being familiarized by the tutors the students are able to 
plan their own shifts. At the same time nursing students get acquainted with the basics of work-
ing time autonomy. 

The purpose of this thesis was to map out the experiences of nursing students and tutors con-
cerning the inauguration of Titania’s partition for students as part of preceptorship. Thesis was 
executed as a half structured interview with nursing students (n=6) and tutors (n=2). The aim is 
to deploy Titania’s partition for students as a part of preceptorship in all units of TYKS. Thesis is 
a part of Hoi-Pro –project which is a joint project between VSSHP and Turku University of Ap-
plied Sciences. 

According to thesis rostering software Titania’s partition for students enables nursing students to 
be placed more evenly to different shifts. Nursing students got acquainted with the Titania ros-
tering software and gained experience concerning rostering and autonomous rostering. The 
nursing students also learned how to take fellow students into consideration while using the 
partition for students to plan their own shifts. The tutoring of students gets better when nursing 
students are placed evenly to a ward’s different shifts. This is something that will benefit the 
students, tutors and the whole working community. 
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1 JOHDANTO 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutettava harjoittelu kuuluu olennaisena 

osana terveysalan koulutukseen (Opetusministeriö 2006). Opiskelijaohjaukses-

sa tiedostetaan, tunnistetaan, arvioidaan ja kehitetään oppimis- ja ohjauskäsi-

tyksiä (Heinonen 2003). Hoitotyön opiskelijoiden tasainen sijoittuminen eri vuo-

roihin tarjoaa yksilöllisempää ohjausta, kun opiskelijaohjaaja pystyy keskitty-

mään pienempään opiskelijamäärään kerrallaan (VSSHP, Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri 2010a). 

Titania työvuorosuunnitteluohjelmassa voidaan tehdä työvuorotaulukoiden 

suunnittelua, toteutuneiden tuntien laskentaa ja toteutuneiden tuntien tilastointia 

(MD-Titania käyttöopas ja käyttöohje). Titania, minkä tavoitteena on työntekijän 

toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, tukee autonomista työvuo-

rosuunnittelua. 

Tämä opinnäytetyö on osa Tulevaisuuden sairaala –Hoitotyön kehittämisprojekti 

2009-2015 (Hoi-Pro) hanketta. Hoi-Pro hanke on Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirin (VSSHP) ja Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) yhteinen projekti. 

Kehittämisprojektin osatehtävinä ovat 1) Hoitotyön toimintatavat, 2) Osaava ja 

hyvinvoiva henkilöstö, 3) Potilasohjaus ja 4) Kummiluokkatoiminta. Tämä opin-

näytetyö on Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -osatehtävän alla. (Turun Ammat-

tikorkeakoulu 2013.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ammattikorkeakoulun terveys-

alan opiskelijoiden (hoitotyön opiskelijoiden) sekä opiskelijaohjaajien kokemuk-

sia työvuorosuunnitteluohjelman (Titania) käytöstä opiskelijoiden harjoitteluvuo-

rojen suunnittelussa Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) traumatologi-

an sekä ja naistentautien osastoilla. Tavoitteena on ottaa Titanian opiskelijaosio 

hoitotyön opiskelijoiden käyttöön osana ohjattua harjoittelua kaikissa TYKS:n 

yksiköissä.  
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

2.1  Titania työvuorosuunnitteluohjelma 

MD-Titania työvuorosuunnitteluohjelman avulla pystytään suunnittelemaan ja 

toteuttamaan työvuorosuunnittelua yksiköissä, joissa tehdään useampia eri työ-

vuoroja (aamu-, ilta- ja yövuoroja). Ohjelmaan voi syöttää ns. kiertäviä listoja 

(ennalta suunniteltuja listoja), mikä helpottaa suunnittelua. Ohjelmaa voidaan 

käyttää myös miehitysvahvuuden tarkistusta varten eri vuoroissa. Ohjelma las-

kee työehtosopimusten rajoissa viikkotuntimäärät, viikkolepopäivät sekä lisätyö- 

ja ylityötunnit. Titania tukee autonomista työvuorosuunnittelua, jonka tavoitteena 

on työntekijän toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. 

Titania työvuorosuunnitteluohjelmaan on luotu osio opiskelijoita varten. Titani-

assa voidaan tehdä työvuorotaulukoiden suunnittelua, toteutuneiden tuntien 

laskentaa ja toteutuneiden tuntien tilastointia. Suunnitteluvaiheessa laaditaan 

jakson työvuorot yksikön henkilökunnalle työ- ja virkaehtosopimusmääräysten 

mukaan apuna käyttäen MD-Titanian vahvuuksien ja tuntirajojen määrittelyjä. 

(MD-Titania käyttöopas ja käyttöohje.)  

Titania ohjelman soveltavuutta on testattu opiskelijoiden harjoitteluvuorojen 

suunnittelussa Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) 2011 ja hankkeen ai-

kana otettiin käyttöön viidellä vuodeosastolla opiskelijoiden harjoitteluvuorojen 

suunnittelu Titania ohjelmalla. Opiskelijat suunnittelivat harjoitteluvuoronsa Ti-

taniaan apuna käyttäen hankkeen aikana laadittua opaskirjaa tai yhdessä oh-

jaajan kanssa. (Tuomikoski ym. 2013.) 

2.2 Autonominen työvuorosuunnittelu 

Työntekijöiden omaa osallistumista työvuorosuunnitteluun sanotaan työaika-

autonomiaksi. Työaikalaki, virka- ja työehtosopimukset sekä organisaation toi-
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minta, asettavat rajoitukset itsenäiselle työvuorosuunnittelulle. (Koivumäki 2006, 

Brunner ym. 2009 Hakola ym. 2010.) 

Lähtökohtana hyvässä työvuorosuunnittelussa on, että työajat ja työvuorot 

suunnitellaan siihen työhön ja niille työntekijöille, jotka työtä tekevät. Työvuoro-

suunnittelun lähtökohtana työaika-autonomiassa on työn toimivuus ja töiden 

sisältö. Oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja joustavuus ovat suunnittelun peri-

aatteina. Vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä. Työaika-

autonomiassa on oleellista yhteiset toimintaohjeet, joita kaikki sitoutuvat noudat-

tamaan. Työaika-autonomian onnistumisen edellytys on, että säännöt ja tavoit-

teet ovat kaikille selvillä. (Härmä 2000; Koivumäki ym. 2005; Hakola ym. 2010.) 

Bailyn ym. (2007) totesivat, että jos koko hoitohenkilökuntaa ei ole perehdytetty 

työaika-autonomiaan ja yksittäiset sairaanhoitajat eivät noudata yhteisiä toimin-

taohjeita, työaika-autonomian käyttöönotto ei onnistu. 

Työn organisoinnin toimivuus ja töiden sisältö ovat työaika-autonomiassa työ-

vuorosuunnittelun lähtökohta. Työvuorojen valikoiminen ja sanelu eivät ole työ-

aika-autonomiaa. Kolmivuorotyössä työaika-autonomian toteuttaminen on haas-

tavaa, koska henkilön valintamahdollisuuksia rajaavat oman työajan säätely-

mahdollisuudet ja tietyt aikaan sidotut toiminnot. Työvuorosuunnitteluohjelmien 

avulla tuodaan ongelmien ratkaisemisessa vaadittavaa tietoa suunnitteluvai-

heeseen. Autonomisella työvuorosuunnittelulla voidaan lisätä työntekijöiden 

hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. (Unkila ym. 2008; Hakola ym. 2010.) Uudenlai-

sia työaikamuotoja ja työaikamalleja otetaan käyttöön erilaisista syistä. Työnte-

kijöiden tai yrityksen tarpeista voi herätä aloite uusien työaikamuotojen ja työ-

aikamallien käyttöönotolle. (Härmä 2000.) 

Työaikojen sopiminen on hyvin yleistä, työajoista sovitaan jo yli 80 %:ssa työ-

paikoista. Uudenlaiset työaikaratkaisut toimivat parhaiten, kun niissä yhdistyvät 

työntekijöiden ja yrityksen tarpeet. Vuorotyön ergonomian kehittämisessä ja 

työajan hallinnassa osallistuva suunnittelu on tärkeää. (Hakola ym. 2007.) Au-

tonominen työvuorosuunnittelu kannustaa työntekijää itseään osallistumaan 

luovasti, vastuullisesti ja vastavuoroisesti suunnitteluprosessiin. Työaika-
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autonomian käyttö lisää työntekijöiden välillä keskustelevuutta, luottamusta, 

ihmissuhdetaitoja ja muiden huomioon ottamista.  (Hung 2002.) 

2.3  Opiskelijaohjaus ja työssä oppiminen 

Terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutettava harjoittelu kuuluu olennaisena 

osana terveysalan koulutukseen. Opetussuunnitelmassa on määritelty terveys-

alan koulutuksen riittävät osaamiskuvaukset, keskeisten opintojen sisällöt ja 

vähimmäisopintoviikkomäärät. Sairaanhoitajan koulutusohjelmassa ohjatun har-

joittelun osuus on 90 opintopistettä, sisältäen opinnäytetyön (15 op) osuuden, 

joista valtaosa toteutuu terveydenhuollon eri toimintayksiköissä. (Opetusminis-

teriö 2006; SoleOPS, Turun AMK 2013.) 

Opiskelijaohjauksessa tiedostetaan, tunnistetaan, arvioidaan ja kehitetään op-

pimis- ja ohjauskäsityksiä. Ohjauksessa käytetään vaihtelevasti erilaisia ohja-

usmuotoja, kuten henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta, vertaisohjausta ja 

verkko-ohjausta. Opiskelijan itseluottamusta, ammatillista kasvua ja työyhteisön 

jäseneksi kasvamista pyritään opiskelijaohjauksella vahvistamaan. (Heinonen 

2003.) Henkilökohtainen opiskelijaohjaaja lisää hoitotyön opiskelijoiden tyyty-

väisyyttä ohjauksen suhteen. Lähiohjaus vaikuttaa käsityksiin tulevasta amma-

tista, ammatillisesta kehittymisestä ja ammatillisen uran suunnittelusta. Opiskeli-

jaohjaus on koko työyhteisön asia, ohjaus ei saada jäädä yksittäisen työntekijän 

harteille. Työyhteisön eri hoitotyöntekijät voivat toimia osaltaan jonkin erityis-

osaamisensa perehdyttäjinä. (Meretoja ym. 2006; Ranse & Grealish 2007; Myk-

rä 2007.)  

Hyvä opiskelijaohjaaja on halukas auttamaan opiskelijaa tavoitteiden saavutta-

misessa, paneutumalla ohjaukseen. Hyvä ohjaaja myös auttaa opiskelijaa tuo-

maan esiin omaa osaamistaan. Hyvää yhteistyötä, yhteishenkeä ja avointa työ-

ilmapiiriä, näitä opiskelijat arvostavat. Opiskelijan oppimista edistävät hyvät suh-

teet käytännön ohjaajien kanssa, motivaatio ja tyytyväisyys kasvavat. Työyksi-

kön myönteinen työilmapiiri ja suhtautuminen opiskelijoihin luovat perustan 

myönteisille oppimiskokemuksille (Oinonen 2000; Heinonen 2003; Sarajärvi 
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2003; Papp ym. 2003; Helin 2004; Ranse & Grealish 2007; Saarikoski ym. 

2009.) 

Ohjatussa harjoittelussa tapahtuvan oppimisen aikana tulee tilanteita, jolloin 

opiskelijaohjaaja opettaa työhön liittyviä taitoja hoitotyön opiskelijoille. Erilaisten 

työtapojen käyttämistä harjoitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Työpaikalla voi 

olla käytössä ohjelma tai kone, minkä käyttöä ei ole voinut harjoittaa oppilaitok-

sessa. (Oinonen 2000; Mykrä 2007.) Helinin (2004) tutkimuksessa kaikki opis-

kelijaohjaajat mainitsivat oleellisena osana ammatillista osaamistaan teknisen 

osaamisen ja erilaiset kädentaidot. Jo opiskeluvaiheessa pidettiin merkitykselli-

senä kädentaitojen ja teknisten taitojen osaamista ja omaksumista, koska näis-

sä oli opiskelijaohjaajien mukaan parantamisen varaa ammattikorkeakouluopis-

kelijoilla. 

Hoitotyön opiskelijoiden tasainen sijoittuminen eri vuoroihin tukee oppimista 

sekä tukee ja vahvistaa opiskelija-ohjauksen laatua ja tätä kautta monipuolistaa 

oppimis- ja ohjausprosesseja (VSSHP 2010b).  Hoitotyön opiskelijoiden tasai-

nen sijoittuminen eri vuoroihin tarjoaa yksilöllisempää ohjausta, kun opiskelija-

ohjaaja pystyy keskittymään pienempään opiskelijamäärään kerrallaan (VSSHP 

2010a). Kehittämällä työelämälähtöisiä opetusmuotoja ohjatussa harjoittelussa, 

lisätään opiskelijan ammatti-identiteettiä ja osaamisista kokonaisvaltaisesti sekä 

lisäksi vaikutetaan kriittiseen ajatteluun ja ammattiin sosiaalistumiseen (Ahola 

ym. 2005, Meretoja ym. 2006). 
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ammattikorkeakoulun terveys-

alan opiskelijoiden (hoitotyön opiskelijoiden) sekä opiskelijaohjaajien kokemuk-

sia työvuorosuunnitteluohjelman (Titania) opiskelijaosion käytöstä ohjatussa 

harjoittelussa Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) traumatologian sekä 

ja naistentautien osastoilla. 

Tavoitteena oli ottaa Titania opiskelijaosio hoitotyön opiskelijoiden käyttöön 

osana ohjattua harjoittelua kaikissa TYKS:n yksiköissä. Varsinkin niissä yksi-

köissä, joissa on useampia hoitotyön opiskelijoita yhtä aikaisesti suorittamassa 

ohjattua harjoittelua. 

3.1  Hoi-Pro hanke 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön toimiston kautta on esitetty tar-

peesta kartoittaa ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden sijoittumista eri 

harjoitteluvuoroihin ohjatussa harjoittelussa. Tämä opinnäytetyö on osa Tule-

vaisuuden sairaala –Hoitotyön kehittämisprojekti 2009-2015 (Hoi-Pro) hanketta. 

Hoi-Pro hanke on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Turun am-

mattikorkeakoulun (Turun AMK) yhteinen projekti. Hoitotyön kehittämisprojekti 

Hoi-Pro on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaa 2007-2015 ja 

Hoitotyön toimintaohjelmaa 2010-2015.  Projekti jakautuu hoitotyön suunnittelu- 

(2009-2012), toteutus- (2013-2014) ja arviointivaiheisiin (2015). (Turun ammat-

tikorkeakoulu 2013.) 

Hoi-Pro eli hoitotyön kehittämisprojekti tukee ammattikorkeakoulun osaamista ja 

vetovoimaisuutta sekä vahvistaa rooliaan yhteistyökumppanina ja opiskelupaik-

kana. Kehittämisprojektiin on opiskelijoilla mahdollista osallistua mm. suoritta-

malla projektiin liittyviä opinnäytetöitä ja muita opintojaksoja. (Turun ammatti-

korkeakoulu 2013.) 
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 Hoi-Pron päätavoitteina on 1) valmistaa ja tukea Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiiriä sen siirtyessä toimialakohtaiseen toimintamalliin hoitotyön osalta, 2) jat-

kaa SOTE – Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa –

hankkeen päätyttyä hoitohenkilöstön osaamisen kuvausta toimi- ja palvelualu-

eittain, 3) lisätä ja syventää yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja Varsi-

nais-Suomen sairaanhoitopiirin välillä ja 4) lisätä Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiirin vetovoimaisuutta ja tehdä toimialakohtainen terveyspalvelujen tuottami-

sen malli tutuksi alan opiskelijoille. (Turun ammattikorkeakoulu 2013.) 

Kehittämisprojektin osatehtävinä ovat 1) Hoitotyön toimintatavat, 2) Osaava ja 

hyvinvoiva henkilöstö, 3) Potilasohjaus ja 4) Kummiluokkatoiminta. Tämä opin-

näytetyö on Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -osatehtävän alla. (Turun ammatti-

korkeakoulu 2013.) 

3.2  Tutkimusongelmat 

Ongelmana on ollut TYKS:n harjoittelua tarjoavissa yksikössä opiskelijoiden 

halukkuus lähinnä aamuvuoroihin, jolloin usean opiskelijan yhtäaikainen harjoit-

telu samoissa harjoitteluvuoroissa on ollut hankalaa yksiköiden kannalta. Titani-

an avulla jokainen yksikkö voi asettaa ns. hälytysrajat eri harjoitteluvuoroille, 

jolloin jokaiseen harjoitteluvuoroon mahtuu vain yksikön etukäteen määrittelemä 

enimmäismäärä hoitotyön opiskelijoita. Tavoitteena on hoitotyön opiskelijoiden 

sijoittuminen ohjatussa harjoittelussa tasaisesti aamu-, ilta- ja yövuoroihin. 

Tässä opinnäytetyössä haettiin vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin: 

1. Millaisia käyttökokemuksia hoitotyön opiskelijoilla on Titania opiskelija-

osion käytöstä? 

2. Millaisia käyttökokemuksia opiskelijaohjaajilla on Titania opiskelijaosion 

käytöstä? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1  Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmä tässä opinnäytetyössä on laadullinen tutkimus. Haastatte-

lu, kysely ja havainnointi ovat laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineiston keruu 

menetelmiä. Laadullisella tutkimusmenetelmällä ei ole tavoitteena totuuden löy-

täminen tutkittavasta asiasta. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on to-

dellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on 

löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa olemassa olevia väittämiä. (Vilkka 

2005; Tuomi & Sarajärvi 2009, Hirsjärvi ym. 2012.) 

Laadullinen tutkimus toteutettiin haastatteluna. Haastattelu voidaan määritellä 

keskusteluksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Haastattelun avulla välittyvät 

ajatukset, asenteet, mielipiteet, tiedot ja tunteet. Tilanteessa ollaan kasvotusten 

ja tähän sisältyy kielellinen ja ei-kielellinen kommunikaatio. Haastattelunimikkei-

tä ovat mm. strukturoitu lomakehaastattelu, strukturoimaton haastattelu, puoli-

strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu ja syvähaastattelu. (Kankkunen ym.  

2009; Hirsjärvi ym. 2011.)  Tämä opinnäytetyö toteutettiin puolistrukturoituna 

haastatteluna. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat vastaavat 

omin sanoin, valmiita vaihtoehtoja ei ole määritelty (Eskola ym. 2000). 

4.2  Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tässä opinnäytetyössä haastateltiin TYKS:n traumatologian osastolla ja nais-

tentautien osastolla ohjatussa harjoittelussa olevia ammattikorkeakoulun hoito-

työn opiskelijoita (n=6) sekä näiden osastojen opiskelijaohjaajia (n=2). Kyseisillä 

osastoilla oli jo valmiiksi luotuna Titania harjoitteluvuorojen suunnittelupohjat 

hoitotyön opiskelijoille. Opiskelijaohjaajat ottavat Titanian käyttöön osana ohjat-

tua harjoittelua ja he ohjasivat hoitotyön opiskelijoita Titania opiskelijaosion käy-

tössä ohjatun harjoittelun alkupuolella. Titania opiskelijaosiota on testattu muu-
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tamaan hoitotyön opiskelijalla toimesta syksyllä 2012. Titania opiskelijaosio on 

tällöin osoittautunut helposti opittavaksi ja toteutettavaksi riittävän käytännön 

ohjauksen avulla. 

Haastateltaviksi opiskelijoiksi valikoituivat tutkimuksen aineistonkeruun aloituk-

sen aikaan ohjatussa harjoittelussa kyseisillä osastoilla aloittaneet hoitotyön 

opiskelijat. Kyseisten hoitotyön opiskelijoiden ohjatun harjoittelun lopulla haasta-

teltiin hoitotyön opiskelijoita (n=6) sekä yhtä traumatologian osaston opiskelija-

ohjaajaa että yhtä naistentautien osaston opiskelijaohjaajaa (n=2). Tarkoitukse-

na oli kartoittaa hoitotyön opiskelijoiden ja opiskelijaohjaajien käyttökokemuksia 

Titania opiskelijaosiosta.  

4.3  Aineiston käsittely ja analysointi 

Puolistrukturoidut haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin haastattelujen jälkeen. 

Litteroitu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on me-

netelmä, jonka avulla voidaan tehdä havaintoja dokumenteista ja analysoida 

niitä systemaattisesti. Sisällönanalyysillä voidaan tarkastella tapahtumien ja 

asioiden merkityksiä sekä yhteyksiä ja seurauksia. (Janhonen 2003.) Sisällön-

analyysi on induktiivinen eli aineistolähtöinen, tällä pyritään saamaan yleinen ja 

tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Lauri ym. 2005). Aineiston analysointi 

kulkee vaiheittain pelkistämisen (redusointi), ryhmittelyn (klusterointi) ja abstra-

hoinnin (käsitteellistäminen) mukaan. Tavoitteena on laaja ja tiivis esittäminen 

käsiteluokkien, käsitejärjestelmien ja mallien avulla. Aineiston tunteminen on 

analysoinnin lähtökohtana, jotta edellä kuvatut vaiheet toteutuvat. (Kankkunen 

ym. 2009.)  

4.4  Aineiston luotettavuus ja eettisyys 

Aineisto ja siitä tehdyt johtopäätökset julkaistaan rehellisesti ja avoimesti käyt-

täen yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä tulosten tallentamisessa, esittämi-

sessä että tulosten arvioinnissa. Haastatteluissa nauhoitetut aineistot ja auki 
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kirjoitetut vastaukset hävitettiin aineiston analyysin jälkeen. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2002.) Haastattelut litteroitiin heti haastattelujen jälkeen, tämä 

parantaa haastatteluiden laatua ja luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001). Au-

tenttiset vastaukset on kuvattu sisällönanalyysissä liitteessä 5 ja 6.  

Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan opinnäytetyönä syksyllä 2013. Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiri, Turun ammattikorkeakoulu sekä tutkimusyksiköt tule-

vat saamaan tiedot tutkimustuloksista. Tutkimustulosten myötä Titania työvuo-

rosuunnitteluohjelman opiskelijaosio voidaan ottaa käyttöön hoitotyön opiskeli-

joille osana ohjattua harjoittelua kaikkiin TYKS:n yksiköihin. 

Tiedonhaku suoritettiin useita eri tietokantoja käyttäen mm. Cihahl, Medic, The-

seus ja Pubmed. Hakuja tehtiin hakusanoilla ohjattu harjoittelu, työvuorosuun-

nittelu, rostering, preceptorship ja scheduling. Titania työvuorosuunnitteluohjel-

masta ei löytynyt hakutuloksia. 

Haastattelut toteutettiin 24.4.2013 - 22.5.2013 välisellä ajalla traumatologian ja 

naistentautien omissa yksiköissä. Haastattelutila oli molemmissa paikoissa rau-

hallinen. Traumatologian yksikössä kahden haastattelun jälkeen piti tilaa vaih-

taa haastattelijasta ja haastateltavasta riippumattomista syistä. Haastattelutilan-

ne ei häiriintynyt tilan vaihdon vuoksi. Haastattelujen kesto oli 12 - 16 minuuttia, 

keskiarvon ollessa 14 minuuttia.  

Hoitotyön opiskelijat ja opiskelijaohjaajat kävivät haastattelussa kesken työvuo-

ronsa, jokainen heistä keskittyi tilanteeseen hyvin ja he tuottivat puhetta muka-

vasti. Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja avoimia.  

Haastattelijalle haastattelutilanteet olivat mielenkiintoisia ja antoisia, vaikka ko-

kemus haastattelijana toimimisesta oli vähäistä. Kaikki haasteltavat tulivat haas-

tattelutilanteeseen rohkeasti ja reippaasti. Teknistä välineistöä ja näiden käyttöä 

testattiin ennen haastatteluja, tämä parantaa haastattelujen aikaista laatua 

(Hirsjärvi & Hurme 2001). Testauksesta huolimatta ensimmäisten haastattelui-

den (n=5) äänentoisto oli heikko, mutta litterointi kyettiin kuitenkin toteuttamaan. 

Heikon äänentoiston vuoksi haastattelut kuunneltiin useampaan kertaan. Lo-

puissa haastatteluissa (n=3) äänentoisto oli normaali.  
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Tutkimuslupa haettiin TYKS:n hoitotyön asiantuntijaryhmältä ja tutkimuslupa 

saatiin 8.4.2013. Kaikille haastateltaville kerrottiin henkilökohtaisesti tutkimuk-

sesta ja he saivat itselleen tiedotteen opinnäytetyön toteutuksesta (liite 1). 

Haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen opinnäytetyön haastattelututkimuk-

seen (liite 2) ja he saivat kopion itselleen allekirjoitusten jälkeen. Tulokset kirjoi-

tettiin siten, ettei yksittäinen haastateltava ole tunnistettavissa. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1  Hoitotyön opiskelijoiden käyttökokemukset Titania opiskelijaosion käytöstä 

Tutkimustulokset käydään läpi tässä osiossa järjestelmällisesti liitteessä 3 ole-

vien hoitotyön opiskelijoille suunnattujen haastattelukysymyksien mukaan. 

Tietokoneiden käytettävyys 

Tietokoneiden käytettävyys koettiin suhteellisen hyväksi. Toisen yksikön osalta 

väliaikaiseen tietokoneiden käytettävyyden hankaluuteen vaikutti yksikön muut-

to eri toimipisteeseen hoitotyön harjoittelun aikana. Tämä kysymys ymmärrettiin 

hieman toisin, miten haastattelija oli kysymyksen ajatellut. Tarkoitus oli saada 

ymmärrys, kuinka laajalti Titania työvuoro-ohjelma oli asennettu yksikön tieto-

koneisiin. 

 ”Vanhas paikas ennen muuttoa tänne T-sairaalaan puolel koneita  

 oli käytettävissä paljon. Muuton jälkeen aluksi koneita oli  

 vähemmän käytös.” 

 ”Erittäin hyvin, et kaikissa vuoroissa opiskelijakin sai oman  

 tietokoneen.” 

 ”…tietokoneita oli kolme käytettävissä eli kaks täs osastonhoitajan 

 huoneessa ja sit yks oli tuolla toimistos…” 

Perehdytys 

Perehdytys Titanian käyttöön koettiin hyväksi ja riittäväksi. Perehdytys sisälsi 

teoriaosion ja käytännön kokeilun harjoittelun. 

 ”X kertos siinä niitä asioita ja mun mielestä se oli ihan kattava..” 
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 ”…X sit selvitti sitä ohjelman käyttöä yleisesti vähän ja sitte näytti 

 sen sit miten se toimii.” 

 ”Hyvän, pikaisen perehdytyksen.” 

 ”X klikkaili sen auki ja näytti, näytti et mitä polkui pisin sielt sit  

 mennään…” 

Titanian ymmärrettävyys 

Titania ohjelman ymmärrettävyys koettiin suurimmaksi osaksi selkeäksi ja hel-

posti opittavaksi sekä ohjelma koettiin suhteellisen yksinkertaiseksi. 

 ”…alkuvaikutelma oli tosi selkee.” 

 ”Ihan niinku tosi selkee ja helppo ja se oli niinku niin  

 yksinkertaistettu mun mielestä ja oli ne selkeet vuorot mitä saa 

 valita ja tuntimäärät…” 

 ”Selkee ja helposti ymmärrettävä.” 

 ”…et useamman kerran ku sitä näkis, nii olis ihan, ihan niinku 

 helppoakin…” 

Ohjaajan työvuorojen seurattavuus 

Ohjaajan työvuorojen seurattavuuden tärkeäksi osatekijäksi nousi kahden oh-

jaajaan nimeäminen hoitotyön opiskelijalle. Tällöin mahdollistuu pitkälti ainakin 

toisen ohjaajan työssäolo samassa työvuorossa hoitotyön opiskelijan kanssa, 

vaikka ohjaajalla olisi poissaoloja harjoittelujakson aikana. Ylimääräiset pyhät 

hoitotyön harjoittelun aikana hankaloittavat ohjaajien työvuorojen seurattavuut-

ta. 

 ”…siks toi kaks ohjaajaa on tosi hyvä, et toinen on melkeen aina 

 paikal.” 

 ”…se just edellyttää et kun on useampi ohjaaja, ni sit yleensä 
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 onnistuu, et on joku toinen siin, ni ku toinen paikkailee siin, ni 

 ei ollu mittään ongelmaa…” 

 ”…on se aika haastavaa, kun tulee tollasia pyhiä tai jotakin  

 vuoslomia siihen väliin, ni ei aina välttämättä onnistu se, et on  

 oman ohjaajan kans samois vuorois…” 

 ”…sit oli noit ylimääräisii pyhäpäivii, ni niist tuli niit vapaita. Et he on 

 ollu aika paljon pois.” 

Harjoitteluvuorojen jakaantuminen 

Harjoitteluvuorojen jakaantuminen hoitotyön opiskelijoiden kesken sujui suu-

rimmaksi osaksi hyvin. Jokainen opiskelija koki harjoittelun ensimmäisen viikon 

haastavimmaksi, koska tällöin yksiköiden toiveesta suositaan aamuvuorojen 

tekemistä ja muut opiskelijat ovat vielä vieraita. 

 ”Joo, mun mielest siin ei ollu mitään ongelmaa.” 

 ”Se eka viikkoki on semmonen, et meit aloitti neljä opiskelijaa 

 samaan aikaan, et suositeltiin, et kaikki tekis sen ekan viikon  

 aamuvuoroi, ni meit oli niinku neljä opiskelijaa tääl sit joka aamu…” 

 ”…mut nyt niinku täl loppujaksol, ni ollaan me aika paljon niinku eri 

 vuorois täällä ja niinku yövuorois ollaan aina niinku yksin.” 

 ”…muutenkin on tuntemattomii, ni sit on vaikeet sopii, et voisiks sää 

 tehdä ton vuoron, kun pitäis tehdä aamuvuoro tolloin…” 

Hyvät puolet 

Työvuoro-ohjelman ehdottomasti parhaimmaksi puoleksi koettiin opiskelijoiden 

jakaantuminen eri harjoitteluvuoroihin, tämä tuki oppimista. Hyviksi puoliksi ko-

ettiin myös, että ohjaajien työvuorojen seurattavuus mahdollistuu ohjelman avul-

la sekä muiden opiskelijoiden harjoitteluvuorojen seuraaminen onnistui hyvin. 
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 ”…et opiskelijat olis eri vuorois, niinku kaks aamuvuoros ja kaks  

 iltavuoros, nii se olis kyl tosi hyvä oppimisen kannalt. Sillon pääsee 

 näkemään ja tekemään…” 

 ”Sä näet ketä muita opiskelijoita on siel samaan aikaan  

 työvuorossa…” 

 ”Ehdottomasti varmaan just see et ei tuu niit päällekkäisyyksii 

 useampien opiskelijoitten kans, koska siin kohtaa osastoilla ne työt 

 jakantuu ja niit on paljon vähemmän ja se oppiminen on mitä on.” 

Huonot puolet 

Työvuoro-ohjelman huonoiksi puoliksi koettiin useamman ohjaajan samanaikai-

nen aamuvuoro, tällöin ei kaikkien kohdalla mahdollistu ohjaajan työvuorojen 

seurattavuus. Ammattikorkeakoulun määrittelevät ohjatun harjoittelun tuntimää-

rät eivät ole suoraan verrannollisia Titania ohjelman kanssa, tämä tuo oman 

haasteensa. 

 ”…et jos tääl olis opiskelijoit paljo kerralla, et kun ohjaajil oli aika 

 paljo samoja vuoroja, ni saattaa olla et siin joutuu laittamaan 

 ittensä aamuvuoroon, iltavuoroon tai yövuoroon, et jos kuitenkin 

 täytyy seurata ohjaajan vuoroi.” 

 ”…on se sit kuitenkin tosi vaikeet noudattaa ja sit ku ne kaikki lait ei  

 koske meit opiskelijoit, nii sit ne tunnit niinku ja se ohjelma herjaa  

 niist sit.” 

 ”Sit tarttis muistaa, et sul on ohjaaja, kenen vuoroja sun tulis  

 seurata ja viel noudattaa koulun puolest tiettyy tuntimäärää, mikä  

 pitää suorittaa viiden viikon aikana…” 
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Kokeilun hyödyt 

Kokeilun hyötynä hoitotyön opiskelijat kokivat Titania ohjelman tutuksi tulemista 

tulevaisuutta ajatellen. Harjoitteluvuorojen tasapuolinen jakaantuminen koettiin 

suurena hyötynä. Muiden opiskelijoiden huomioon ottaminen harjoitteluvuoroja 

suunniteltaessa lisäsi kokeilun opettavaisuutta. 

 ”No tuli se ohjelma ainaki vähän tutuks, et jos joskus sit menee 

 semmoseen paikkaan, et mis tää ohjelma on käytös ja  

 suunnitellaan vuoroi…” 

 ”On se aika opettavaista, et täytyy kuunnella ja on kuiteski  

 tämmösessä työyhteisössä, jossa ihmisiä on samaan aikaan ja eikä 

 vain minä minä minä…” 

 ”Työelämän kannalta, tietää vähän minkä tyyppinen systeemi se  

 on ja oppii arvostamaan niit ihmisii jotka joutuu näitten asioitten  

 kans olemaan tekemisis ihan päivittäin…” 

 

Haastattelujen lopuksi haastattelija kysyi vielä haastateltavilta, oliko jotakin 

muuta, mitä ei aiemmin tullut esille, mikä liittyisi tähän ohjelmaan. Suurimmalla 

osalla ei tullut mitään lisättävää. 

 ”Ei, ei mul tuu mitään mieleen.” 

 ”…miten sit jos on poissa, sairaslomalla, silloihan meijän pitää  

 korvata ne tunnit, tunti tunnista, nii mites sä suunnittelet sitä sitte, 

 mite se menee…” 

 ”…ihan varmasti hyvä kokeilu tulee olemaan ja toivottavasti tulee..” 

5.2  Opiskelijaohjaajien käyttökokemuksia Titania opiskelijaosion käytöstä 

Tutkimustulokset käydään läpi tässä osiossa järjestelmällisesti liite 4:ssa olevi-

en opiskelijaohjaajille suunnattujen haastattelukysymyksien mukaan. 
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Aiempi osaaminen 

Opiskelijaohjaajat kokivat osaamisensa Titanian käytöstä erittäin hyväksi. He 

käyttävät työssään säännöllisesti Titaniaa ja ovat kokeneita ohjelman käytössä 

useamman vuoden ajalta. 

 ”Titanian käyttö kuuden vuoden ajalta…” 

 ”Mää olen jo vuosikaudet tämän osaston työvuoroja tehny ja  

 myöskin niit totetumia, et on, on paljon osaamista…” 

Lisätyö 

Varsinaista lisätyötä opiskelijaosio työvuoro-ohjelmassa ei tuottanut, mutta tek-

niset ongelmat alkuvaiheessa hidastivat opiskelijaosion käyttöä.  

 ”…näis oli niit teknisii ongelmii ennen kuin ne alko toimii täs meidän 

 osaston kohdalla…” 

 ”…se ei tuottanu tähän liittyen mitään lisätyötä sinäänsä,  

 ohjelmahan on tuttu.” 

 ”Teknisiä ongelmiahan on ratkottu jo pidemmän aikaa.” 

 ”…sit tietysti se, et piti niil opiskelijoille opettaa sitä miten sitä 

 Titania ohjelmaa käytetään.” 

Lisäkoulutuksen tarve 

Lisäkoulutusta ei koettu tarpeelliseksi, koska Titania ohjelmana oli entuudes-

taan tuttu ja harjoitteluvuorojen suunnittelu toimii pitkälti samoilla periaatteilla 

kuin muillekin työntekijöille. Koulun asettamat tuntimäärät eivät kohtaa Titaniaan 

asetettuja tuntimääriä kolmessa viikossa. 

 ”…tää on ihan samanlainen, ku sitten osaston väellekin tehdään 

 vuoroja…” 
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 ”Ei oikeastaan lisäkoulutusta tarvinnu, koska se kuitenkin toimii 

 tällä Titania pohjalla.” 

 ”…kun koulusta tulee omia kriteerejä, niin päätettiin vaan rajoittaa  

 sitä määrää niissä työvuoroissa.” 

Tietokoneiden saatavuus 

Tietokoneiden määrä arvioitiin kohtuulliseksi, enemmänkin tietokoneita voisi 

olla. Tietokoneiden käytettävyys vaihtelee eri vuorojen väleillä, aamuvuoroissa 

tietokoneiden käyttäjiä on muita työvuoroja enemmän. 

 ”Meillä koneiden saatavuus on kohtuullinen.” 

 ”No enemmänkin niit sais olla, et iltavuorois ja öisin niit riittää 

 hyvinkin, mut aamuvuorois on sitä, et jos on montakin opiskelijaa 

 yhtä aikaa, silloin on vähän vaikeaa saada riittämään…” 

Opiskelijoiden jakaantuminen harjoitteluvuoroihin 

Opiskelijoiden harjoitteluvuorojen suunnittelu selkeytti ensisijaisesti opiskelijoille 

itselleen, miten omat ja muiden opiskelijoiden harjoitteluvuorot ovat nähtävissä 

harjoitteluvuoroja suunniteltaessa. Opiskelijat joutuivat ottamaan huomioon 

myös muiden opiskelijoiden harjoitteluvuoroja ja harjoitteluvuorotoiveita. 

 ”…siin kohtaa ku he tekivät niitä vuoroja, niin he itsekin huomasivat 

 et oh hoh, nyt sit me ollaanki sit samassa vuorossa.” 

 ”Et sit ku suunnittelevat vuoroja, eivät voi vaan laittaa sinne 

 itselleen sopivinta vuoroa, vaan joutuvat ottamaan huomioon 

 muut.” 

 ”Ku jopa nyt kahden ihmisen kohdalla, et ai nyt tuol ei oo ketään  

 me ollaanki samoissa.” 
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Opiskelijoiden harjoitteluvuorojen nähtävyys 

Opiskelijoiden harjoitteluvuorot ovat nähtävillä samoissa paikoissa, kuin mui-

denkin työntekijöiden työvuorolistat. Opiskelijat saavat myös oman henkilökoh-

taisen harjoitteluvuorolistan, josta ilmenevät tehtävät tunnit. 

 ”…sit heil vielä erikseen tää päivälista, et näkivät viel tarkemmin  

 nää kellonajat, et he näkee, milloin kumpiki sit tulee.” 

 ”Opiskelijoiden vuorot ovat nyt nähtävissä heidän omista  

 suunnitelmistaan, ne on aina nähtävissä tuolla taukohuoneessa.” 

 ”…laitettiin se printattu lista tonne kansliaan, sinne lähel mis on toi 

 muutenki ollu toi opiskelijoiden työvuorot ja jossa on kans 

 henkilökunnan työvuorot.” 

Hyvät puolet 

Työvuoro-ohjelman opiskelijaosion hyviksi puoliksi koettiin, että tämän avulla 

opiskelijat tulevat jakaantumaan eri harjoitteluvuoroihin aiempaa paremmin se-

kä opiskelijat tutustuvat tätä kautta myös työaika-autonomiaan. 

 ”…eikä sitä oo nii paljoo otettu huomioon tätä, et miten he sit  

 jakautuu eri vuoroihin. Se oli mun mielest erinomanen ja sit he  

 ittekin huomasivat sen.” 

 ”…opiskelijat tutustuvat työaika-autonomiaan tässä, ihan siltä 

 pohjalta, et mitä muutkin joutuvat tekemään.” 

 ”…työaika-autonomia on semmonen työvuorosuunnittelutapa, mikä 

 tulee lisääntymään.” 
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Huonot puolet 

Työvuoro-ohjelman huonoja puolia tuli vähän esiin, lähinnä alkuvaiheen tekniset 

ongelmat sekä Titania ohjelmaa ei ole asennettu kaikkiin yksiköiden tietokonei-

siin. 

 ”Opiskelijoille ohjelma on ihan riittävä..” 

 ”…meidän kohdal se, et se ei meinannu millään lähtee toimimaan..” 

 ”…tällä hetkellä meil ei oo sitä Titania ohjelmaa asennettuna  

 kaikkiin koneisiin…” 

Kokeilun hyödyt 

Kokeilun hyötyinä tuli esille, että Titania työvuorosuunnitteluohjelma on riittävä 

opiskelijoiden harjoitteluvuorojen suunnitteluun. Opiskelijoiden tuntimäärät ovat 

eriävät Titanian kanssa, joten tunnit tulevat laskettavaksi erikseen. Opiskelijoille 

avautui opiskelijaohjaajien mukaan uudella tavalla yhden opiskelijan sijoittumi-

nen eri harjoitteluvuoroihin suhteessa muihin opiskelijoihin. 

 ”…Titania ei siis laske sen mukaan mitä opiskelijalla tunteja on, sitä 

 täytyy sit vaan muuten laskea.” 

 ”…erityinen hyöty mun mielest on se, et opiskelijat itsekin huomas  

 sen, et miten he jakautuu eri työvuoroihin.” 

 ”…et he jo sit opiskeluaikana tottuis näitä itte suunnittelemaan näit 

 vuorojaan ja vielä siten, että ottavat huomioon muutkin työntekijät 

 siinä.” 

 

Haastattelujen lopuksi haastattelija kysyi vielä haastateltavilta, onko jotakin 

muuta, mitä ei aiemmin tullut esille, mikä liittyisi Titania ohjelmaan. Opiskelijaoh-

jaajat kokivat yleisesti opiskelijaosion käyttöönoton hyödylliseksi ja tarpeellisek-

si. Kehittämisehdotuksiakin tuli esiin. 
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 ”…ihan vaan kannattaa kehittää edelleen tätä ideaa ja viedä  

 eteenpäin.” 

 ”…tosiaan luulen, et siit tulee ihan hyvä juttu, sit ku sitä vaan  

 ruvetaan enemmän tekemään.” 

 ”…jos tää päätetään ottaa nyt käyttöön, nii he on kuiteski nopeita 

 oppimaan tämmöset ohjelmat, nii jos semmosen jonkun kurssin 

 yhteyteen sit sais, nii he oppisivat sen jo siellä (koululla), nii ettei 

 menis tätä harjoitteluaikaa siihen opetteluun.” 
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6  POHDINTA 

 

Hoitotyön opiskelijoiden ja opiskelijaohjaajien käyttökokemukset Titania opiske-

lijaosion käytöstä olivat kokonaisuudessaan myönteisiä, opettavaisia ja pienillä 

korjauksilla käyttöön otettavaksi osana ohjattua harjoittelua. OYS:n hankkeessa 

2011 opiskelijoiden ja ohjaajien yleiset kokemukset Titaniasta ja sen käytöstä 

opiskelijoiden harjoitteluvuorojen suunnittelussa olivat erittäin hyvät. Hankkees-

ta saatujen kokemusten perusteella Titanian käyttöönottoa laajennettiin muihin-

kin yksiköihin.  

Tietokoneiden käytettävyys ja Titanian ymmärrettävyys koettiin hoitotyön opis-

kelijoiden keskuudessa hyväksi. Titania ohjelma oli helposti opittavissa ja oli 

suhteellisen helppokäyttöinen alkuperehdytyksen avulla. Kysymys tietokoneiden 

käytettävyydestä ymmärrettiin suurimmaksi osaksi eritavalla kuin haastattelija 

oli kysymyksen ajatellut. Hoitotyön opiskelijat ymmärsivät tietokoneiden käytet-

tävyyden yleisesti, kun kysymyksellä haettiin vastausta niiden tietokoneiden 

käytettävyydestä, joihin Titania työvuorosuunnitteluohjelma on asennettu. 

Perehdytys Titanian käyttöön koettiin hyväksi, perehdytys oli käytännönläheistä 

ja perehdyttäjät omasivat pitkän kokemuksen Titanian käytöstä. Kuten Mykrä 

(2007) on todennut, ohjatussa harjoittelussa tulee tilanteita, jolloin opiskelijaoh-

jaaja opettaa työhön liittyvän ohjelman tai koneen käyttöä, mitä ei oppilaitokses-

sa ole voinut harjoittaa. 

Harjoitteluvuorojen jakaantuminen hoitotyön opiskelijoiden kesken sujui suu-

rimmaksi osaksi hyvin. Ensimmäinen viikko koettiin haastavimmaksi hoitotyön 

opiskelijoiden näkökulmasta, koska tällöin yksiköt suosittelevat aamuvuorojen 

tekemistä. Harjoitteluvuoroista sopiminen koettiin ohjatun harjoittelun alussa 

haastavaksi, koska usein muut opiskelijat eivät ole ennalta tuttuja. Hakola ym. 

(2010), Koivumäki (2005) ja Härmä (2000) ovat todenneet oikeudenmukaisuu-
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den, yhteisöllisyyden ja joustavuuden olevan välttämättömiä työvuoroja suunni-

teltaessa työaika-autonomian keinoin. 

Työvuoro-ohjelman ehdottoman hyvänä puolena hoitotyön opiskelijat kokivat 

sen, että he jakaantuivat osastolla eri harjoitteluvuoroihin ja tämä tuki oppimista.  

VSSHP:n (2010b) julkaisussa on todettu, että hoitotyön opiskelijoiden tasainen 

sijoittuminen eri vuoroihin tukee oppimista ja vahvistaa opiskelijaohjauksen laa-

tua. Työvuoro-ohjelman avulla mahdollistui myös helpommin opiskelijaohjaajan 

vuorojen seurattavuus. 

Huonona puolena nousi esiin Titania työvuorosuunnitteluohjelman viikkotunti-

määrän eroavaisuus suhteessa ammattikorkeakoulun määrittelemään viikkotun-

timäärään. Ammattikorkeakoulun määrittelemä ohjatun harjoittelun pituus opin-

toviikoissa on harjoittelujaksosta riippuen 7 tai 8 opintopistettä eli 189 tai 216 

tuntia 5 viiden jaksossa, ollen viikossa keskimäärin n. 40 tuntia (SoleOPS, Tu-

run AMK 2013).  Titaniaa tullaan käyttämään hoitotyön opiskelijoiden harjoitte-

luvuorojen suunnittelun, ei toteumalistojen tekoon eikä palkanmaksua varten. 

Työvuorosuunnittelussa otetaan huomioon ohjelmasta riippumatta ammattikor-

keakoulun määrittelemä viikkotuntimäärä, jota hoitotyön opiskelijat tulevat nou-

dattamaan. 

Kokeilun hyödyissä kiteytyi hoitotyön opiskelijoiden ajatukset siitä, miten Titania 

työvuorosuunnitteluohjelma tuli tutuksi ohjatussa harjoittelussa. Tulevaisuudes-

sa valmistuttuaan esimerkiksi sairaanhoitajiksi (AMK), he tulevat todennäköi-

sesti eri työyksikössä kohtaamaan Titania työvuorosuunnitteluohjelman. Harjoit-

teluvuorojen tasainen jakaantuminen hoitotyön opiskelijoiden kesken sekä mui-

den opiskelijoiden huomioiminen harjoitteluvuoroja suunniteltaessa, lisäsivät 

kokeilun opettavaisuutta. Ahola ym. (2005) ja Meretoja ym.(2006) mukaan ke-

hittämällä työelämälähtöisiä opetusmuotoja ohjatussa harjoittelussa, lisätään 

osaamista kokonaisvaltaisesti ja vaikutetaan ammattiin sosiaalistumiseen. 

Opiskelijaohjaajien kokemus Titania opiskelijaosion käytöstä oli erittäin hyvä, 

varsinaista lisätyötä tai lisäkoulutusta Titania opiskelijaosio ei heille tuottanut. 
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Alkuvaiheen tekniset ongelmat hieman hidastivat opiskelijaosion etenemistä, 

kokeilua ja käyttöönottoa. 

Opiskelijoiden jakaantuminen eri harjoitteluvuoroihin selkeytti opiskelijaohjaajien 

mielestä erityisesti opiskelijoille itselleen sen, miten omat ja muiden opiskelijoi-

den harjoitteluvuorot ovat nähtävissä Titaniassa. Hakolan (2010) ja Unkilan ym. 

(2008) mukaan työvuorosuunnitteluohjelmien avulla tuodaan ongelmien ratkai-

semisessa vaadittavaa tietoa suunnitteluvaiheeseen. Opiskelijaohjaajien mie-

lestä myös se, että opiskelijat joutuivat ottamaan huomioon muut opiskelijat har-

joitteluvuorojaan suunniteltaessa, oli opettavainen kokemus.  

Työvuoro-ohjelman hyvänä puolena opiskelijaohjaajat kokivat, että opiskelija-

osion avulla hoitotyön opiskelijat jakaantuvat tasaisemmin eri harjoitteluvuoroi-

hin. VSSHP:n (2010a) julkaisussa todetaan hoitotyön opiskelijoiden tasaisen 

sijoittumisen myötä eri harjoitteluvuoroihin tukevan yksilöllisempää ohjausta. 

OYS:n hankkeessa 2011 todettiin Titaniaan siirtymisen jälkeen tasoittaneen 

harjoitteluvuorojen jakaantumisen eri vuoroihin. 

Kokeilun hyötynä opiskelijaohjaajille tuli esille, että Titanian viikkotuntimäärät 

ovat eriävät ammattikorkeakoulun käytännön harjoittelua koskevien viikkotunti-

määrien kanssa. Ammattikorkeakoulun määrittelemä ohjatun harjoittelun pituus 

opintoviikoissa on harjoittelujaksosta riippuen 7 tai 8 opintopistettä eli 189 tai 

216 tuntia 5 viiden jaksossa, ollen viikossa keskimäärin n. 40 tuntia.  Titania 

opiskelijaosio on kuitenkin riittävä, koska opiskelijoilla käytetään vain harjoittelu-

vuorojen suunnitteluosiota. Opiskelijaohjaajat kokivat, että opiskelijoille avautui 

uudella tavalla omien harjoitteluvuorojen sijoittuminen suhteessa muiden opis-

kelijoiden harjoitteluvuoroihin. Härmä (2000) tukee tarvetta, mikä herää työnte-

kijöiden tai yrityksen tarpeesta ottaa käyttöön uusia työaikamuotoja tai työaika-

malleja.  

Titania työvuorosuunnitteluohjelman opiskelijaosio tukee hoitotyön opiskelijoi-

den sijoittumista tasaisemmin eri harjoitteluvuoroihin, riippumatta ammattikor-

keakoulun asettamista viikkotuntimääristä. Hoitotyön opiskelijat tutustuivat Tita-

nia ohjelmaan ja saivat käytännön kokemusta työvuorosuunnittelusta sekä au-
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tonomisesta työvuorosuunnittelusta. Opiskelijaosion avulla hoitotyön opiskelijat 

oppivat ottamaan myös kanssaopiskelijat huomioon harjoitteluvuorojaan suunni-

tellessaan. Välttämättä aina ei onnistu opiskelijan ja ohjaajan työskentely sa-

massa työvuorossa, tämä on otettu huomioon nimeämällä opiskelijalle kaksi 

ohjaajaa. Opiskelijaohjaus paranee, kun hoitotyön opiskelijat sijoittuvat eri har-

joitteluvuoroihin, tästä hyötyy opiskelijoiden ja ohjaajien lisäksi koko työyhteisö. 
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                                     TIEDOTE OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUKSESTA  

Sähköisen työvuorotaulukon (Titania) käyttöönotto - kokemukset hoitotyön opiskelijoilla ja 

opiskelijaohjaajilla 

 

Opinnäytetyössä tavoitteena on kartoittaa ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden 

käyttökokemuksia sähköisen työvuorotaulukon (Titania) käytöstä ohjatussa harjoittelussa 

traumatologian ja naistentautien osastoilla. Tavoitteena on opiskelijoiden sijoittuminen tasai-

sesti aamu-, ilta- ja yövuoroihin. Yksikkö voi työvuorosuunnitteluohjelman avulla asettaa ns. 

hälytysrajat eri vuoroille, jolla taataan opiskelijoiden sijoittuminen tasaisesti eri vuoroihin. 

Opiskelijoiden tasaisen sijoittumisen myötä opiskelijaohjaus paranee. 

Ohjatun harjoittelun viimeisellä viikolla on tarkoitus haastatella hoitotyön opiskelijoita sekä 

opiskelijaohjaajia sähköisen työvuorotaulukon käyttökokemuksista. Haastattelut tullaan to-

teuttamaan puolistrukturoituna haastatteluna. Haastattelun arvioitu kesto on n. 30-40 min. 

Haastattelut tullaan nauhoittamaan ja auki kirjoittamaan opinnäytetyön tekijän toimesta.  

Tutkimuksesta saatu aineisto tullaan käyttämään vain opinnäytetyön tekijän toimesta. Aineisto 

ja siitä tehdyt johtopäätökset tullaan julkaisemaan rehellisesti ja avoimesti käyttäen yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta. 

Tutkimustulokset tullaan julkaisemaan opinnäytetyönä syksyllä 2013. Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiiri, Turun ammattikorkeakoulu sekä tutkimusosastot traumatologialla ja naisten-

taudeilla, tulevat saamaan tiedot tutkimustuloksista. 

 

1.3.2013 

Susan Hirvonen, p.0408431312, susan.hirvonen@turku,fi 

Camilla Strandell-Laine, p.0400497399, camilla.strandell-laine@turkuamk.fi (ohjaaja opettaja) 
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                 SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖN HAASTETTELUTUTKIMUKSEEN 

 Sähköisen työvuorotaulukon (Titania) käyttöönotto - kokemukset hoitotyön opiskelijoilla ja 

opiskelijaohjaajilla 

Minua on pyydetty osallistumaan opiskelijavastaavan roolissa haastateltavaksi Turun 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön puitteissa. Haastattelun arvioitu kesto on n. 30-40 min. 

Haastattelut tullaan nauhoittamaan ja auki kirjoittamaan opinnäytetyön tekijän toimesta. 

Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksesta kertovan tiedotteen.  Tiedotteesta olen 

saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta (Sähköisen työvuorotaulukon (Titania) käyttöönotto 

- kokemukset hoitotyön opiskelijoilla ja opiskelijaohjaajilla) ja sen yhteydessä suoritettavasta 

tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luottamuksesta.  

Tiedotteen sisältö on kerrottu myös suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin 

tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Tiedot antoi  

_________________________________________   ___/___/20___.  

Kaikki minusta tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina.  

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti 

haastateltavaksi. 

____________________________________ _____________________  

Allekirjoitus                                           Päiväys 

____________________________________ 

Nimen selvennys 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu haastateltavan suostumus sekä kopio tutkittavan tiedotteesta 

jäävät opinnäytetyön tekijälle.  Haastateltavan tiedote ja kopio allekirjoitetusta 

suostumuksesta annetaan haastateltavalle. 

Susan Hirvonen p.0408431312, susan.hirvonen@turku.fi 

Camilla Strandell-Laine, p.0400497399, camilla.strandell-laine@turkuamk.fi (ohjaaja opettaja) 
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Haastattelukysymykset opiskelijoille 

 

1. miten tietokoneita oli käytettävissä yksikössä? 

2. millaista perehdytystä sait Titania työvuorosuunnitteluohjelmaan? 

3. millainen oli Titania ohjelman ymmärrettävyys? 

4. miten ohjaajan vuorojen seurattavuus onnistui, oliko vuosilomia tai muita poissaolo-

ja?  

5. jakaantuivatko työvuorot tasapuolisesti opiskelijoiden kesken? 

6. mitkä olivat työvuoro-ohjelman hyvät puolet? 

7. mitkä olivat työvuoro-ohjelman huonot puolet? 

8. millaista hyötyä koit kokeilusta? 
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Haastattelukysymykset opiskelijavastaaville 

 

1.mikä oli osaamisesi aiemmin Titania työvuoro-ohjelmasta? 

2.millaista lisätyötä työvuoro-ohjelma sinulle tuotti? 

3.millaista lisäkoulutusta sait työvuoro-ohjelmaa varten? 

3.millainen on tietokoneiden saatavuus yksikössäsi? 

4.selkeyttikö työvuoro-ohjelma opiskelijoiden jakaantumista eri vuoroihin? 

5.miten opiskelijoiden vuorot oli nähtävissä sinulle ja koko työyhteisölle? 

6.mitkä olivat työvuoro-ohjelman hyvät puolet? 

7.mitkä olivat työvuoro-ohjelman huonot puolet? 

8.millaista hyötyä koit kokeilusta? 
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RYHMITELTY ILMAISU (OPISKELIJAT) ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

    • ennen muuttoa koneita oli paljon käytössä     

• yleensä riittää  tietokoneita käytössä    

• muuton jälkeen alkanut olla enemmän 
(tietokoneiden käytettä-
vyys    

• varsinkin muuttovaiheessa vähän yksikössä)   

• kaikissa vuoroissa riitti hyvin koneita     

• kolmessa koneessa ohjelma käytössä     

• puolen tunnin opetus ohjelman käytöstä 
 

  

• vajaa puol tuntia opastusta 
 

  

• selkee, kompakti perehdytys 
 

Titania työvuoro-ohjelman  

• sai suunnitella 3 viikon listat perehdytys Titaniaan käyttö 

• hyvä, pikainen perehdytys (Titaniaan saatu    

• vuoroja syötettiin koneelle ja samalla ker- perehdytys)   

  rottiin ohjelman käytöstä 
 

  

• ohjaaja näytti polkuja useaan kertaan, 
 

  

  mistä mennään ja suunnitellaan listoja     

• helppo ymmärtää 
 

  

• alkuvaikutelma selkeä 
 

  

• vaikutti semmoselta hyvältä jutulta 
 

  

• hyvin yksinkertaistettu 
 

  

• selkee ja helppo Titanian ymmärrettävyys   

• ei vaikuttanut kauheen haastavalta 
 

  

• vähän vaikea sanoa, kun ei konkreettisesti 
 

  

  sitä käytetty 
 

  

• yksinkertainen ja selkeä 
 

  

• vähän sekavalta, mutta kun useammin 
 

  

  näkis, helpottuis     

• kaks ohjaajaa on hyvä, toinen on aina 
 

  

  paikalla 
 

  

• ei ollu ylimääräisiä poissaoloja 
 

  

• ohjaajat teki paljon iltavuoroja, vähän 
 

  

  hankalaa 
 

  

• toinen ohjaajaa teki paljon yövuoroja ohjaajien vuorojen    

• ylimääräisiä pyhäpäiviä seurattavuus   

• ylimääräiset pyhät vaikuttavat tunteihin, 
 

  

• ei aina pysty seuraamaan ohjaajan vuoroja   

• eka viikolla neljä opisk. Aamuvuoroissa,  
 

työvuoro-ohjelman toteutumi-
nen 

  liikaa 
 

  

• ei tuttujen kanssa alussa hankalaa sopia 
 

  

  vuorojen vaihdosta 
 

  

• ei ollu ongelmaa 
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• osittain joo, osittain ei, ekan viikon 
työvuorojen jakaantumi-
nen    

  ongelmaa opiskelijoitten kesken   

• en osaa sanoa, kun olen tehnyt niin 
 

  

  paljon viikonloppuja 
 

  

• kyllä 
 

  

• nyt meitä oli vaan kaks opiskelijaa, niin  
 

  

  tämä sujui hyvin, mut jos enemmän, 
 

  

  huomaa tän paremmin     

• jatkossa työelässä, täst saa kokemusta 
 

  

• ettei kaikki opiskelijat ole samassa  
 

  

  vuorossa 
 

  

• pystyy hyvin seuraamaan ohjaajan 
 

  

• vuoroja sekä näkee muiden opisk. 
 

  

  vuorot työvuoro-ohjelman    

• oppimisen kannalta hyvä, että opisk. hyvä puolet   

  jakaantuu eri vuoroihin 
 

  

• jos vuoroja vois suunnitella jo ennen 
 

  

  harjoittelun alkamista, et sais ohjaajien 
 

  

  vuoroja 
 

työvuoro-ohjelman hyvät ja  

• opiskelijoiden jakautuminen eri vuoroihin 
 

huonot puolet 

• ehdottoman hyvä juttu oppimisen  
 

  

  kannalta     

• ohjaajan vuorojen seuraaminen sekä 
 

  

  varmistuminen, ettei samassa vuorossa 
 

  

  ole yhtä aikaa monta opiskelijaa 
 

  

• usealla ohjaajalla voi olla vaikka aamu- 
 

  

  vuoro ja kaikki opisk. Ei mahdukaan 
 

  

  aamuvuoroon työvuoro-ohjelman    

• haastavaa ottaa huomioon monen muun huonot puolet   

  opiskelijan jutut huomioon 
 

  

• koulun määräämät tuntimäärät eriävät 
 

  

  suhteessa työvuoro-ohjelmaan 
 

  

• ohjelma ei ollut ennalta tuttu     

• ohjelma tuli tutuksi 
 

  

• opettavaista; pitää kuunnella toisia, eikä 
 

  

  vain omat toiveet 
 

  

• tasapuolisuus opiskelijoiden kesken 
 

  

• oppii myös pitämään omia puoliaan 
 

  

• tää oli vaan kokeilu, olis kiva kokeilla kokeilun hyödyt   

  ihan alusta asti 
 

  

• oppi arvostamaan ihmisiä, jotka tekee 
 

  

  tätä päivittäin 
 

kokeilun hyödyt 

• tulevan työelämän kannalta hyötyä     



                                                                                                                     LIITE 5 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susan Hirvonen 

• koulun puolesta tulee ne tuntimäärät ja  
 

  

  miten sit toimitaan, jos tulee vaikka 
 

  

  sairaslomapäiviä, miten niitä tunteja jotakin muuta   

• merkataan sinne ohjelmaan 
 

  

• varmasti hyvä kokeilu ja juttu tulee 
 

  

  olemaan     
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  RYHMITELTY ILMAISU (OHJAAJAT) ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

    ● Titanian käyttö kuuden vuoden ajalta 
 

  

● kaksi vuotta perinteistä työvuoro- aikaisempi osaaminen työvuoro-   

  suunnittelua ohjelmasta   

● osaamista on useamman vuoden ajalta 
 

  

  suunnittelusta sekä toteumista     

● ei tuottanut varsinaisesti lisätyötä, kun 
 

  

  ohjelma tuttu entuudestaan 
 

koulutustarve Titania 

● teknisiä ongelmia on ollut ja niitä on opiskelijaosion lisätyö opiskelijaosioon 

  selvitelty 
 

  

● ohjelman opettaminen opiskelijoille     

● ei oikeastaan mitään lisäkoulutustarvetta 
 

  

● omalla osastolla mietintää reunaehtojen lisäkoulutus opiskelijoiden   

  rajaamisessa harjoitteluvuorojen   

● työaika-autonomian huomioon ottaminen suunnittelua varten   

  opiskelijaosiossa 
 

  

● opiskelijoilla eri tunnukset ohjelmaan     

● kohtuullinen 
 

  

● koneita riittää opiskelijoille tietokoneiden saatavuus   

● enemmänkin voisi olla yksikössä   

● aamuvuoroissa saatavuus haastavinta     

● opiskelijat jakautuivat reunaehtojen  
 

  

  mukaan eri vuoroihin 
 

  

● vuoroja laittaessa joutuvat ottamaan opiskelijoiden jakaantuminen eri   

  huomioon myös muut opiskelijat ja heidän harjoitteluvuoroihin työvuoro-ohjelman 

  työvuoronsa 
 

toteutuminen 

● opiskelijat huomasivat itsekin suunnitel- 
 

  

  lessaan vuoroja, että ohjelman kautta 
 

  

  helppo hahmottaa jakautuminen eri  
 

  

  vuoroihin 
 

  

● selkeyttää systeemiä     

● vuorot näkyvät sekä opiskelijoiden omissa 
 

  

  suunnitelmissa että taukohuoneessa opiskelijoiden harjoitteluvuorojen   

● tulevat näkymään aina eri listoissa näkyminen työyhteisölle   

● opiskelijat saavat samanlaisen työvuoro- 
 

  

  listan 
 

  

● opiskelijoiden ja muiden työntekijöiden 
 

  

  listat ovat rinnakkain     

● opiskelijat tutustuvat työvuoroautonomiaan   

● valmistaa heitä työelämään 
 

  

● opiskelijat näkevät itse, miten he jakau- työvuoro-ohjelman hyvät puolet   

  tuvat eri vuoroihin   työvuoro-ohjelman hyvät 
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● ohjelma on tälläisenään riittävä  
 

  

  opiskelijoille työvuoro-ohjelman huonot puolet   

● alussa hankaluutta koko ohjelman käy- 
 

  

  tettävyydessä 
 

  

● Titania ohjelmaa ei ole asennettu kuin 
 

  

  muutamaan koneeseen, ratkaistavissa     

● hyödyllinen 
 

  

● Titania ei osaa laskea opiskelijoiden 
 

  

  tunteja, ne pitää laskea erikseen kokeilun hyödyt   

● erityinen hyöty, että opiskelijat itse 
 

  

  huomasivat, miten he jakautuvat eri 
 

  

  vuoroihin 
 

kokeilun hyödyt 

● positiivinen juttu 
 

  

● työaika-autonomia tulee tutuksi     

● tästä tulee hyvä juttu, kunhan saadaan 
 

  

  kaikki pikku yksityiskohdat hoidettua jotakin muuta   

● mahdollisesti kiertävät opiskelijalistat 
 

  

● jos opiskelijat pääsisivät mahd jo koulu- 
 

  

  tuksen aikana kokeilemaan Titaniaa 
 

  

  opiskelijat nopeita oppimaan eri 
 

  

  ohjelmia     

 

 


