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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa aikaisemman ammatillisen 
tutkinnon omaavien opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin vaarantumisen aiheut-
tamista ongelmista ohjatuissa harjoitteluissa.  Tarkoituksena oli kehittää oppilai-
toksen huomion kiinnittämistä opiskelijan kokemuksiin ja opettajalta saatuun tu-
keen. Tarkoituksena oli sosiaali- ja terveysalan opintojen harjoitteluihin liittyvän 
opetuksen laadun parantaminen sekä yhteistyötahojen välisen toiminnan ja tietoi-
suuden kehittäminen ja huomion kiinnittäminen opiskelijan hyvinvointiin harjoit-
telun aikana. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata opiskelijoiden kokemuksia opintoihin liitty-
vistä ohjatussa harjoitteluissa kohdatuista ongelmatilanteista. Tavoitteena oli 
myös kuvata opiskelijoiden kokemuksia ohjaavalta opettajalta saadusta tuesta 
näissä tilanteissa. 

Opinnäytetyön kyselyn perusteella tuli ilmi, että aikaisemman tutkinnon omaavat 
opiskelijat kokivat henkistä hyvinvointiaan vaarantavia tilanteita harjoitteluissaan, 
eikä opettajilta saatu tuki ollut riittävää tai sitä ei ollut lainkaan. Opinnäytetyön 
kyselyn tuloksista selvisi, että opettajalta saamaa konkreettista tukea kaivattiin 
lisää ja vuorovaikutuksessa eri tahojen välillä oli parantamisen varaa. 

Kehittämisehdotuksina esitettiin vuorovaikutuksen kehittämistä ja ohjaavan opet-
tajan parempaa henkilökohtaista tavoitettavuutta hoitotyön ohjatuissa harjoitte-
luissa. Henkisen hyvinvoinnin huomioimisen merkitystä esitetään myös lisättä-
väksi koulun omiin harjoittelun tavoitteisiin. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to produce information of the effects of disrupted 
emotional well-being in guided internship of students with a previous vocational 
degree. The main goal was to increase the focus of the educational institution and 
its teachers towards the experiences students have during their supervised intern-
ships and the support that they receive from their teachers. In addition to this, the 
goal was to improve the quality of teaching regarding supervised internships in 
the social and health care studies as well as improve the emotional well-being of 
students. One of the goals was also to improve the interaction between the differ-
ent parties involved in the internship process and focus on the emotional well-
being of student during their internship period. 

One of the main goals was also to depict students’ experiences regarding prob-
lematic situations that they had faced during their internship. In addition to this, 
the goal was to describe the experiences that students had regarding the support 
they had received from their teachers and to determine was the quality and amount 
of support adequate enough in order to help the student handle the issues they had 
faced. 

The study showed that students with a previous existing vocational degree experi-
enced situations during their internship that endangered their emotional well-being 
and the support that they received from their teachers was not enough or was non-
existent. The study also showed that students wished for more concrete support 
from their teachers. 

The development suggestions include increasing the interaction between the stu-
dent and the teacher as well as making sure the teacher is more easily available for 
support during the supervised internships. Adding elements that take into account 
the aspects of emotional well-being during the internship to the curriculum as well 
as the goals of the internship was also suggested. 

Keywords: adult student, emotional well-being, emotional violence, practice 
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1 JOHDANTO 

Opiskelijoiden hyvinvoinnista on tehty useita tutkimuksia, mutta erityisesti ter-

veydenhoitoalalla pelkästään aikuisopiskelijoihin kohdistuneita tutkimuksia on 

saatavilla vähemmän. Henkisen hyvinvoinnin vaarantuminen tai sen uhka saatta-

vat vaikuttaa hyvinkin kuormittavasti aikuisopiskelijan motivaatioon sekä ammat-

ti-identiteettiin. Tätä kautta henkisellä hyvinvoinnilla sekä mahdollisella henkisel-

lä väkivallalla voi olla suuri merkitys myös opiskelijan hyvinvointiin sekä opinto-

jen loppuun saattamisen motivaatioon tavoiteajassa. (Hakojärvi 2011.) Opintoai-

kojen pidentymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa puutteellinen opinto-ohjaus 

sekä jäykät opetusjärjestelyt. Tällä on katsottu olevan merkitystä myös opiskelijan 

motivaatioon valmistua. Työssäkäynti opintojen ohella on myös jatkanut opinto-

aikoja. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 45-47.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa aikaisemman ammatillisen 

tutkinnon omaavien opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin vaarantumisen aiheut-

tamista ongelmista ohjatuissa harjoitteluissa sekä kehittää oppilaitoksen huomion 

kiinnittämistä opiskelijan kokemuksiin ja opettajalta saatuun tukeen. Tarkoitukse-

na on myös opintojen harjoitteluihin liittyvän opetuksen laadun parantaminen se-

kä opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin lisääminen. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Lahden ammattikorkeakoulun aikai-

semman ammatillisen tutkinnon omaavien hoitotyönopiskelijoiden omia koke-

muksia ohjatun harjoittelun tilanteista, joissa opiskelijoille on tullut ongelmallisia 

tilanteita harjoittelujaksojen aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa mil-

laisia tukitoimia he ovat saaneet harjoittelun ohjaavalta opettajalta näissä tilanteis-

sa.  

 

Opinnäytetyön tekijöillä on kiinnostus kehittää opetuksen laatua Lahden ammtti-

korkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opetuksessa. Kohderyhmäksi valittiin 

aikaisemman ammatillisen tutkinnon omaavat opiskelijat, koska opinnäytetyön 

tekijöillä itsellään on aikaisempi toisen asteen terveydenhoitoalan tutkinto sekä 

työkokemusta hoitoalalta. Opinnäytetyön tekijöiden kiinnostusta aihealueeseen 

lisäsi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muutos, jossa korostetaan oppilai-
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toksen vastuuta opetuksen laadusta ja pyrkimystä tavoiteaikoihin valmistumisessa. 

Opinnäytetyö toteutetaan laadullisin menetelmin. 
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2 AIKAISEMMAN AMMATILLISEN TUTKINNON OMAAVA 

OPISKELIJA HOITOTYÖN OPINTOJEN OHJATUSSA 

HARJOITTELUSSA 

2.1 Aikaisemman ammatillisen tutkinnon suorittanut sairaanhoitajaopiskelija 

hoitotyön opinnoissa 

Sairaanhoitaja AMK on tutkintonimike, joka oikeuttaa harjoittamaan terveyden-

huollon ammattia ja käyttämään ammattinimikettä Terveydenhuollon oikeustur-

vakeskukselta saadun haetun luvan perusteella. (Laki terveydenhuollon ammatti-

henkilöistä 559/1994, 8§). Sairaanhoitajan tutkintoon valmistaa ammattikorkea-

koulutasoinen tutkinto, jonka suorittaminen tavoiteajassa kestää 3,5 vuotta. Tut-

kinto koostuu 210 opintopisteen kokonaisuudesta, joka pitää sisällään teoriaopin-

not, opinnäytetyön, kypsyysnäytteen sekä 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. 

(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 352/2003, 5§, LAMK Opinto-

opas 2012-2013.) Ammattikorkeakoulun tehtävänä on valmistaa opiskelijaa har-

joitteluun vastaamalla teoriaopetuksesta (Karvinen 2008). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on suosituksillaan ohjannut että sosiaali- ja terveys-

alan yksikköjen tulee varmistaa, että terveydenhuollon ammattiin opiskelevilla on 

potilasturvallisuuden sekä terveyspalveluiden laadun vaatimat valmiudet. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon toimintayksikköjen tulee huolehtia riittävistä oppimismahdol-

lisuuksista sekä harjoittelujaksojen tarkoituksenmukaisesta ohjauksesta. (Heino-

nen 2004, 13-16.) 

 

Tässä opinnäytetyössä aikaisemman tutkinnon omaavasta sairaanhoitajaopiskeli-

jasta käytetään nimitystä aikuisopiskelija riippumatta siitä suorittaako opiskelija 

opintojaan Lahden ammattikorkeakoulussa nuoriso- vai aikuispuolella. Merkityk-

sellistä on, että sairaanhoitajaopiskelijalla on työkokemusta aikaisemman amma-

tillisen tutkintonsa suorittamisen jälkeen. 

 

Aikuisopiskelija tekee opintojensa suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunni-

telman (HOPS), johon valitaan omien tavoitteiden sekä koulutuksessa määrättyjen 
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opintokokonaisuuksien mukainen toimintamalli tutkinnon saavuttamiseksi. Ai-

kuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aikaisempien opintojensa, 

harjoittelun, työkokemuksen tai muuten hankitun osaamisensa perusteella niistä 

opetussuunnitelmaan kuuluvista opinnoista, jotka pystytään toteamaan nyt suori-

tettavan tutkinnon opintojaksoja vastaaviksi. (Lahden ammattikorkeakoulu 2013b, 

5.)  

2.2 Hoitotyön ohjattu harjoittelu 

Terveysalan ammattikorkeakouluopinnoissa ohjatun harjoittelun laajuus on 90 

opintopistettä, johon sisältyy 15 opintopistettä opinnäytetyön tekemistä sekä 75 

opintopisteen verran ohjattua harjoittelua aidossa terveysalan työympäristössä. 

Harjoittelun ohjaamisprosessiin sovelletaan niin sanottua kolmikantamallia, johon 

kuuluvat opiskelija, ohjaava opettaja sekä sairaanhoitajan pätevyyden omaava 

ohjaaja harjoitteluyksiköstä. (Opetusministeriö 2006, 14.) 

 

Opiskelija perehtyy ohjatussa hoitotyön harjoittelussa työelämässä tarvittaviin 

keskeisiin työtehtäviin ja teoriapohjan soveltamiseen käytännössä sekä terveyden-

huollon arvoperustaan ja toimintaan. Ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyt-

tää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta tärkeimpiin käytännön työteh-

täviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (Opetusministeriö 2006, 

14.) 

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa harjoittelun suunnittelemisessa sekä tavoitteiden laati-

misessa ja seuraa opiskelijan etenemistä tavoitteiden toteutumisessa ja aikataulus-

sa pysymisessä. Opettaja on vastuussa oman yksikkönsä ajantasaisesta työelä-

mäyhteydestä sekä opiskelijan harjoittelun tarkoituksenmukaisuudesta. Opiskelijat  

kokevat eri tavoin ohjauksen tarpeen henkilökohtaisista syistä, sekä myös heidän 

ammatillisesta lähtötaustastaan riippuen. (Kallio 2011, 69.)  

 

Aikuisopiskelijoiden ohjaamisessa tulee huomioida heidän elämänkokemuksensa 

sekä aikaisempi kokemus työelämästä. Aikuisopiskelijoita pidetään yleisesti mo-

tivoituneina ja he tiedostavat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. (Vaherva & 



 
 

6 

Ekola 1986, 20.) Lahden ammattikorkeakoulun pedagogisessa strategiassa tode-

taan, että opettaja on oppilaan tuki ja pedagoginen asiantuntija. Opettajan osaami-

nen on monipuolista, sisältäen rohkean pedagogisen toiminnan, kyvyn toimia mo-

niammatillisen työyhteisön jäsenenä sekä kehittämisosaamisen. (Lahden ammatti-

korkeakoulu 2012a, 5.) 

 

Sairaanhoitajaohjaaja on terveydenhuollon toimintayksikön nimeämä työntekijä, 

joka työskentelee opiskelijan työparina perehdyttäen tätä työssäoppimispaikan 

toimintatapoihin. Sairaanhoitajan työ sisältää opiskelijanohjausta. Ohjaaja ymmär-

tää opiskelijan roolin ja lisää vastuuta taitojen kasvaessa. Sairaanhoitajan opin-

noissa käytännön ohjatulla harjoittelulla on suuri merkitys ammatti-identiteetin 

kehittymiselle sekä ammatilliselle kasvulle. Sairaanhoitajaohjaaja keskustelee 

opiskelijan ja opettajan kanssa harjoittelujakson etenemisestä sekä osallistuu opis-

kelijan arviointiin. (Opetusministeriö 2006, 65.) 

2.3 Henkinen hyvinvointi 

Henkisellä hyvinvoinnilla tarkoitetaan työsuojeluhallinnon määritelmän mukaan 

yleistä tyytyväisyyttä elämään sekä myönteistä perusasennetta työhön. Henkisesti 

hyvinvoiva ihminen pystyy sietämään epävarmuutta ja hyväksyy itsensä sellaisena 

kuin on. (Työsuojeluhallinto 2013.) Henkisesti hyvinvoiva ihminen määrittelee 

itse tavat, joilla saavuttaa onnellisuuden tunteen sekä tekee päätökset elämänsä 

mielekkyydestä ja hyödyllisyydestä. (Collard 2009, 19.) Yksilön ammatillista 

toimintaa tukee tasapainoinen ja palkitseva yksityiselämä (Pihlanto 2008, 33). 

Henkistä hyvinvointia luodaan muun muassa työn organisoinnilla ja esimiestyöllä. 

Työntekijällä on oltava kehittymismahdollisuuksia sekä mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työhönsä. (Työsuojeluhallinto 2013.) 

 

Hyvinvoinnin edellytyksien voidaan katsoa täyttyneen silloin kun yksilö on saanut 

tehdä ammattitaitoaan vastaavaa, kiinnostavaa, arvostettua ja oikeudenmukaisesti 

palkattua työtä työtyhteisön jäsenenä omien kykyjensä mukaisesti. Työpaikan 

henkisestä hyvinvoinnista on vastuussa koko työyhteisö ja sen jokainen yksilö 

erikseen. Oikeudenmukainen johtaminen on myös osa tätä kokonaisuutta. Voi-
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daan ajatella että ohjatussa harjoittelussa myös opiskelijan nivoutuu luontevaksi 

osaksi samaa työyhteisöä, jotta hänen ja työyhteisön hyvinvointi on turvattu. 

(Henkinen hyvinvointi työpaikalla, yhteinen etu 2006, 8-9.) Henkinen hyvinvointi 

ilmenee työyhteisössä sekä sen jäsenissä monella eri tavalla. Henkisen hyvinvoin-

nin voi kokea turvallisena ja hyvänä ilmapiirinä, työpaikan toimivana, tasa-

arvoisena ja kannustavana me-henkenä, yhteisön toimivuuden häiriöttömyytenä ja 

yhteistyön saumattomana sujumisena. (Työsuojeluhallinto 2013.) 

 

Sairaanhoitajien tulee tukea toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksen-

teossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. Eettiset ohjeet mää-

rittelevät myös, että heidän tulee kunnioittaa moniammatillista asiantuntijuutta 

sekä toimia kollegiaalisesti hyvässä vuorovaikutuksessa työyhteisöä ja muita 

työntekijöitä kohtaan. (Sairaanhoitajaliitto 2013.) 

2.4 Henkinen väkivalta ja henkisen hyvinvoinnin ongelmatilanteet 

Henkinen väkivalta on henkisen hyvinvoinnin ongelmatilanne. Henkinen väkival-

ta tai kiusaaminen työpaikalla tarkoittaa esimerkiksi eristämistä työyhteisön ulko-

puolelle tai työn pitämistä merkityksettömänä, painostamista tai puhumista selän 

takana. Henkistä väkivaltaa voi esiintyä työyhteisön jokaisen jäsenen toimesta 

(Tilastokeskus 2013) ja se voi kohdistua myös työyhteisössä olevaan opiskelijaan. 

Tutkimuksissa on todettu että esimerkiksi psyykkisen väkivalta tilanteen jatkuessa 

se aiheuttaa muutoksia uhrin ammatillisessa kasvussa sekä käsityksessä itsestään. 

Toisaalta hoitotyölle ovat ominaisia vanhat hierarkkiset rakenteet, byrokraattisuus 

ja työyhteisön naisvaltaisuus jotka ovat uhkatekijöitä työyhteisön hyvinvoinnille. 

(Sandelin 2007, 83.) 

2.5 Tiedonhankinta  

Tietoa etsittiin käyttämällä tietokantahakua (Melinda, Medic ja Electra). Opinnäy-

tetyöhön liittyviä aikaisempia tutkimuksia sekä tieteellisiä julkaisuja valittiin nii-

den aiheeseen sopivuuden perusteella. Tietokantojen asiasanahaun tuloksista rajat-

tiin pois ennen vuotta 2005 julkaistut suomen- tai englanninkieliset väitöskirjat, 
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tieteelliset julkaisut ja tutkimukset. Opinnäytetyön tiedonhakuun saatiin apua 

Lahden ammattikorkeakoulun tiedonhankintaklinikan informaatikolta toukokuus-

sa 2013. Asiasanat syötettiin ensin YSA- sekä FinMeSH-palveluun niiden oikeel-

lisuuden tarkistamiseksi. Hakua rajattiin asiasanoilla aikuisopiskelija, henkinen 

hyvinvointi, henkinen väkivalta ja harjoittelu. Esimerkiksi Melinda-tietokanta oli 

käytössä useasti tietoa etsittäessä ja asiasanalla aikuisopisk* löydettiin muun mu-

assa 22.5.2014 47 osumaa, joista valittiin Aarto-Pesosen vuonna 2013 Jyväskylän 

yliopistoon tekemä väitöskirja aikuisoppijan kasvun holistisesta prosessista lii-

kunnanopettajakoulutuksessa.  

2.6 Aikaisemmat tutkimukset 

Aikuisen opiskelijan oppimisprosessin käynnistyminen koetaan usein positiivise-

na tapahtumana joka aloittaa uuden elämänvaiheen. Aikuisopiskelijaa pidetään 

yleisesti motivoituneena, vaikka oppimisprosessin käynnistyminen saattaa aiheut-

ta hämmennystä opiskelijassa itsessään. Hämmennys syntyy kun aikuisopiskelijan 

odotetaan ottavan vastuu omasta oppimisesta. Oppimiskokemukset voivat olla 

hyvin erilaisia kuin aiemmassa tutkinnossa, koska valmiita malleja tai neuvoja ei 

ole. (Aarto-Pesonen 2013, 54.) Aikuisopiskelijan aiemmasta tutkinnosta on saat-

tanut kulua aikaa ja uuden oppiminen voi olla haasteellisempaa kuin aiemmin. 

Opetusministeriön tuottamassa tutkimuksessa nostetaan esiin, että aikuisena opis-

kelijat kokevat kuitenkin ohjauksen ja tuen tarpeen tärkeäksi koko opintojen ajan. 

(Linnakylä, Malin, Nikkanen, Piesanen, Stenströn & Valkonen 2002, 140-141.) 

 

Aikuisopiskelijoiden näkemyksiä opettajasta terveydenhuollon käytännön harjoit-

telun ohjaajana on todettu, etteivät opiskelijat olleet tyytyväisiä opettajan toimin-

tatapoihin myötäelämisessä ohjatun harjoittelun aikana ilmenneissä negatiivisten 

tunteiden käsittelymahdollisuuksissa. (Mäkelä-Näkki 2004, 1, 90.) Tilastollisesti 

tarkasteltuna sairaanhoitajaopiskelijan iällä on merkitystä suhtautumisessa hoito-

työn opettajaan. Alle 26-vuotiaat olivat enimmäkseen tyytyväisiä saamaansa ohja-

ukseen opettajalta, kun taas eniten kriittisyyttä todettiin olevan yli 45-vuotiailla 

opiskelijoilla. (Kajander, S. 2007, 49). Myös Aarto-Pesosen (2013, 63.) tutkimus 

tukee käsitystä, että opintojen edetessä ammatillisen ymmärryksen kehittyessä 
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alun hämmennys vaihtuu ratkaisuhakuiseksi ammatilliseksi kasvuksi.  Siihen kuu-

luu osana kriittisyyden lisääntyminen ja perusteluiden hakeminen toiminnalle. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

3.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa mahdollisista henkisen hy-

vinvoinnin vaarantumisen aiheuttamista ongelmista opiskelijoille, jotta vastaavis-

sa tilanteissa myös oppilaitoksessa pystyttäisiin kiinnittämään riittävää huomiota 

opiskelijan kokemuksiin sekä kehittämään tätä kautta opiskelijan saamaa tukea 

näissä tilanteissa.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveysalan opintojen harjoit-

teluihin liittyvän opetuksen laatua sekä opiskelijoiden henkistä hyvinvointia Lah-

den ammattikorkeakoulussa sekä kehittää harjoittelupaikan, oppilaitoksen sekä 

opiskelijan välistä toimintaa ja tietoisuutta, sekä kiinnittää huomiota opiskelijan 

hyvinvointiin harjoittelujen aikana. Kyselynä toteutetussa opinnäytetyötutkimuk-

sessa annettiin opiskelijoille mahdollisuus kertoa vapaasti harjoittelujaksoillaan 

koettuista henkisen hyvinvoinnin kokemuksista koululta tai opettajilta saamaansa 

tuesta tai sen puuttumisesta.  

3.2 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata aikaisemman ammatillisen tutkinnon omaa-

vien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia opintoihin liittyvistä ohjatussa har-

joitteluissa kohdatuista ongelmatilanteista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on 

kuvata opiskelijoiden kokemuksia ohjaavalta opettajalta saadusta tuesta näissä 

tilanteissa ja siitä, ovatko asian käsittelyn tukitoimet koettu riittäviksi. Opinnäyte-

työn tavoitteena on kuvata myös opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten harjoitte-

lun ohjausta tulisi kehittää opiskelijan henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

 

 



 
 

11 

3.3 Opinnäytetyön tutkimustehtävät 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat seuraavat: 

1. Millaisia kokemuksia aikaisemman ammatillisen tutkinnon omaavilla hoitotyön 

opiskelijoilla on ohjaavalta opettajalta saamastaan henkisen hyvinvoinnin tuesta 

ongelmatapauksissa ohjatussa harjoittelussa? 

2. Miten opiskelijoiden kokemuksen mukaan oppilaitokselta saatavaa harjoittelun 

ohjausta tulisi kehittää henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä 

Laadullinen näkökulma valittiin, koska tutkimuksella haluttiin esittää sairaanhoi-

tajaopiskelijoiden kokemuksia sellaisenaan. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisin 

menetelmin kirjallisena kyselynä, koska se antoi mahdollisuuden toiminnan kehit-

tämiseen kyselyyn vastanneiden omien kokemusten perusteella. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimusaineiston sisällöstä luodaan analysoimalla ja tulkitsemalla 

teoreettinen kokonaisuus, jossa on poimittu kerätystä aineistosta rajaamalla tutki-

muksen kannalta olennaiset asiat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) 

4.2 Aineiston kerääminen 

Opinnäytetyöprosessiin ilmoittauduttiin vuonna 2012. Tämän jälkeen aihe muuttui 

ja nykyisen opinnäytetyön tietoperustan haku aloitettiin toukokuussa 2013 ja sitä 

tehtiin koko opinnäytetyöprosessin ajan.  Suunnitelmaseminaari pidettiin syys-

kuussa 2013. Suunnitelmaseminaarissa saimme tärkeitä mielipiteitä opinnäytetyön 

eteenpäin viemiseksi ohjaajalta, opponentilta sekä yleisöltä. Opinnäytetyön tutki-

muslupahakemus jätettiin kirjallisena Lahden ammattikorkeakoulun omalla tutki-

muslupahakemuksella 15.1.2014 ja tutkimuslupa myönnettiin 7.2.2014. 

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi rajattiin Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 

terveysalalla sairaanhoitaja-amk tutkintoa opiskelevat aikuisopiskelijat. Tässä 

opinnäytetyössä sillä tarkoitettiin opiskelijoita, joilla on olemassa aiempi ammatil-

linentutkinto ja kokemusta työelämästä ennen ammattikorkeakouluopintoja. Osal-

listujamääräksi tavoiteltiin 10-20 vastaajaa. 

 

Laadullisin menetelmin toteutetun opinnäytetyön materiaali saatiin kirjallisena 

kyselynä esseemuotoisesti. Se oli yksinkertainen keino saada tietoa opiskelijoiden 

kokemuksista ja mahdollistaa vastaamisen anonyymisti, jotta vastaajaa ei tunnis-

teta. Haastattelututkimuksen vaarana oli tiedonkerääjän omien asenteiden vaikut-

taminen tuloksiin sekä tunnistettavuuden vaarantuminen. Kirjallisena kyselynä 
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toteutetussa tutkimuksessa oli vaarana vastausten vähäinen määrä tai mahdolliset 

kirjallisen ilmaisun puutteet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-74.) 

 

Kirjalliseen kyselyyn kutsuttiin osallistumaan Lahden ammattikorkeakoulun sisäi-

sessä sosiaali- ja terveysalan verkkoympäristössä (Reppu-sivusto) sekä oppilai-

toksen ilmoitustauluilla olevilla ilmoituksilla helmikuun alussa 2014. Opinnäyte-

työtutkimuksen kysymykset muotoiltiin tutkimustehtävistä, joita valitessa kiinni-

tettiin huomiota siihen, että ne vastasivat työn tarkoitusta ja tavoitteita. Saimme 

tutkimustehtävät muotoiltua opinnäytetyön tarkoitusta vastaaviksi ja kyselylo-

makkeen selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-

ka 2006, Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-74.) 

 

Kirjallinen kysely toteutettiin 10.2.-9.3.2014 Lahden ammattikorkeakoulussa. 

Kyselylomakkeet saatekirjeineen (liite 1) laitettiin tarjolle oppilaitoksen aulaan, 

josta ne voitiin ottaa anonyymisti täytettäväksi. Kirjallinen kysely tutkimusmuo-

tona antoi osallistujalle mahdollisuuden osallistua tutkimukseen vapaasti eikä vas-

taaminen ollut sidottu paikkaan tai aikaan. 

 

Kerätyn aineiston odotettiin olevan rehellisiä mielipiteitä ja todellisia kokemuksia 

aikuisopiskelijoiden harjoittelujaksojen ajalta. Kyselylomakkeella tutkimuksesta 

saatiin haastattelua strukturoidumpi ja voitiin vähentää tutkijan omien asenteiden 

vaikutusta tuloksiin. (Tuomi ym. 2009, 74-77.) Palautus tapahtui suljettuun loke-

rikkoon. Emme tavanneet vastaajia missään vaiheessa tutkimuksen aikana, mikä 

poisti mahdollisuuden vaikuttaa omilla mielipiteillä tai asenteilla vastauksiin. Yh-

teystietomme olivat saatavilla saatekirjeessä, mikäli joku vastaaja halusi lisätietoa 

opinnäytetyöhömme liittyvästä kirjallisesta kyselystä. 

4.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analysointi tapahtui lukemalla saatu aineisto läpi, minkä jälkeen sisältö 

eriteltiin jakamalla vastaukset kysymyksittäin. Vastauksia läpikäydessä huomioi-

tiin vastauksien vastaavuus tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen aineisto litteroi-

tiin, luokiteltiin ja tehtiin yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92-93.) Tuloksia 
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analysoitaessa ei tässä tutkimuksessa kiinnitetty huomiota kieliasuun. Esseemuo-

toiset vastaukset tiivistettiin ja kategorioitiin (liite 2). (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN KYSELYN TULOKSET 

5.1 Opiskelijoiden kokemuksia hyvinvointia vaarantaneista ongelmatilanteista 

ja opettajalta saadusta tuesta 

Ensimmäisen tutkimustehtävän tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia ai-

kaisemman ammatillisen tutkinnon omaavilla hoitotyön opiskelijoilla on ohjaaval-

ta opettajalta saadusta henkisen hyvinvoinnin tuesta ongelmatapauksissa ohjatussa 

harjoittelussa. Ensimmäinen tutkimustehtävä jaettiin kahteen osaan, jotta haastat-

telukysymykset saatiin rajattua selkeämmiksi. Ensimmäinen haastattelukysymys 

käsitti mahdolliset henkistä hyvinvointia vaarantavat ongelmatilanteet ohjatussa 

hoitotyön harjoittelussa. 

5.1.1 Henkistä hyvinvointia vaarantavat ongelmatilanteet ohjatussa 

harjoittelussa 

Vastauksista kävi ilmi, että aikaisemman ammatillisen tutkinnon omaavia hoito-

työ opiskelijoita käytettiin ohjatussa harjoittelussa työvoimana etenkin tilanteissa, 

joissa aikaisempi tutkinto oli terveysalalta. Harjoittelun aikana suoritettavien tun-

tien määrä koettiin henkisesti raskaaksi, koska tuntimäärä oli suuri ja harjoittelun 

kokonaispituus lyhyt.   

Harjoitteluissa tulee joskus suorittaa lyhyessä ajassa paljon tun-
teja. 

Välillä opiskelijaa käytetään työvoimana harjoittelussa ja kaikki 
mahdollinen hyöty otetaan irti. 

 

Terveydenhoitoalalla vallitseva kiire, henkilökuntapula ja henkilökunnan vaihtu-

vuus vaikuttivat negatiivisesti harjoitteluista saatuihin kokemuksiin. Työhön pe-

rehdyttämisen vähyys tai sen puuttuminen kokonaan vaikeutti harjoitteluissa jak-

samista, koska etenkin vanhemmilta opiskelijoilta odotettiin haastatteluun vastan-

neiden kokemusten mukaan jo rautaista ammattitaitoa, eikä työharjoittelupaikan 

suhtautuminen opiskelijaan ollut toivotunlainen. Opiskelijan käyttäminen työvoi-
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mana koettiin haitalliseksi, koska opiskelijan roolia ei ollut tällöin mahdollista 

pitää yllä. 

Kiire ja henkinen väsymys kaadetaan yhä useammin opiskelijoi-
den niskaan. Ei ole aikaa perehtyä asioihin, suoraan mennään 
toimintaan ja sitten kiroillaan kun ei osata tai suoriuduta tehtä-
vistä niin kuin olisi ollut tarkoitus. 

Ne asiat mitä haluaisi oikeasti oppia jäävät riittämättömän oh-
jauksen ja kiireen vuoksi oppimatta. 

Eikä pystytä ”heittäytymään” rooliinsa opiskelijana, kun aina 
niin kiire.  

 

Aikaisempaan työkokemukseen koettiin liittyvän negatiivisia asenteita harjoitte-

lupaikoissa. Suhtautuminen opiskelijaan vaikutti olevan täysin erilainen, kun ky-

seessä on aikaisemman tutkinnon omaava opiskelija verraten ensimmäistä tutkin-

toaan suorittavaan opiskelijaan. Toisaalta aikaisempaa ammattitaitoa ja työkoke-

musta omaava opiskelija on työnantajalle etu, mutta kuten vastauksista selviää, se 

lisää opiskelijan työvoimana käyttämisen vaaraa. 

On erilaista ohjata ”vanhaa” opiskelijaa kuin juuri finni-
naamasta eroon päässyttä teiniä. 

5.1.2 Opettajalta saatu henkisen hyvinvoinnin tuki ohjatussa harjoittelussa 

Ohjaavalta opettajalta saatu henkisen hyvinvoinnin tuki koettiin harjoitteluissa 

hyvin vähäiseksi. Opiskelijan omasta jaksamisesta ei haastatteluvastausten perus-

teella juurikaan keskusteltu tai opettajaa ei tavattu lainkaan harjoittelujaksojen 

aikana. Opettajan tavoittaminen koettiin vaikeaksi harjoittelujaksojen aikana sekä 

opettajan välinpitämättömyys henkistä hyvinvointia vaarantavissa tilanteissa nousi 

esille vastauksissa. 

En kokenut saavani tukea opettajilta ongelmatilanteissa. Koin, 
että he ovat jotenkin ”kädettömiä” näissä tilanteissa. 
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Opettaja ei noteerannut kertomustani useista yrityksistä huoli-
matta. 

Tuntui että opettaja oli haluton selvittämään harjoittelun tilan-
netta kanssani. 

5.2 Harjoittelun ohjauksen kehittäminen opiskelijan henkisen hyvinvoinnin nä-

kökulmasta 

Toiseen tutkimustehtävään perustuva haastattelukysymys pyrkii tuomaan kehitys-

ideoita opiskelijan henkisen hyvinvoinnin parantamiseen ohjatuissa hoitotyön 

harjoitteluissa. Vastaukset tähän kysymykseen olivat hyvin niukat ja tiiviit ja niis-

sä käsiteltiin yksinomaan ohjaavan opettajan ja opiskelijan välisten kahdenkes-

keisten keskustelujen lisäämistä harjoittelujen aikana. Keskusteluja toivottiin ole-

van enemmän ja niiden pitäminen rauhallisessa ympäristössä koettiin mahdolli-

seksi parannuskeinoksi opiskelijan henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ohjaavien 

opettajien toiminnalle ja käytännöille esitettiin yhdenmukaistamista harjoittelujen 

ohjaukseen. 

Säännöllinen keskustelu (kahdenkeskinen) opettajan kanssa 
rauhallisessa ympäristössä. 

Yhtenäiset käytännöt harjoittelun ohjaukseen kaikkien opettajien 
kesken. 

 

Ohjaavan opettajan toivottiin paneutuvan enemmän opiskelijan omiin henkilökoh-

taisiin tavoitteisiin ja antavan enemmän tukea tavoitteisiin pääsemisessä. Henki-

nen jaksaminen ja hyvinvointi tulisi ottaa paremmin esille ohjaustilanteissa ja jo 

tavoitteiden laatimisessa ja antaa painoarvoa niille lisäämällä henkinen hyvinvoin-

ti esimerkiksi ohjatun harjoittelun yleisiin tavoitteisiin. 

Työssäjaksaminen koulun tavoitteisiin. 
 

Opettajan toimintaa on tutkimustulosten perusteella mahdollista kehittää myös 

sillä, ettei opettaja jätä opiskelijalle tunnetta yksin jäämisestä ongelmatilanteissa. 

Opiskelijan kokemukset opettajan välinpitämättömyydestä tai siitä, ettei opettajaa 
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tavoita tarvittaessa tulisi saada poistettua harjoittelun aikaisista kokemuksista. 

Opettajan tavoitettavuutta toivottiin paremmaksi. 

Opettaja ei saa jättää opiskelijalle tunnetta, että on yksin, vaan 
hänen tulee olla tavoitettavissa. 

5.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että aikaisemman ammatillisen tutkinnon 

omaavat hoitotyön opiskelijat kokivat henkistä hyvinvointiaan vaarantavia tilan-

teita sairaanhoitaja-amk-opintoihin sisältyvissä ohjatuissa harjoitteluissaan, eikä 

opettajilta saatua tukea koettu riittäväksi tai sen koettiin puuttuvan kokonaan. 

Tutkimustuloksista huomattiin myös, että harjoittelun ohjaavalta opettajalta saa-

maa konkreettista tukea kaivattiin lisää ja vuorovaikutuksessa oli parantamisen 

varaa eri tahojen välillä. Opetusministeriön teettämä tutkimus tukee myös tätä 

käsitystä, että aikuisopiskelijoiden ohjaustarpeet kohdistuvat muun muassa henki-

lökohtaiseen ohjaukseen sekä opinto-ohjaukseen ongelmatilanteissa. Toisaalta 

palautteen saamista pidettään myös tärkeänä. (Linnakylä, Malin, Nikkanen, Piesa-

nen, Stenströn & Valkonen 2002, 141.)  

 

Kehittämisehdotuksina esitettiin vuorovaikutuksen kehittämistä ja ohjaavan opet-

tajan parempaa henkilökohtaista tavoitettavuutta hoitotyön ohjatuissa harjoitte-

luissa. Kahdenkeskisiä keskusteluja opettajan ja opiskelijan välillä rauhallisessa 

ympäristössä esitettiin parantamaan ohjatun harjoittelun aikaista hyvinvointia ja 

helpottamaan ongelmatilanteiden käsittelyä. Ohjaavien opettajien toiminnoille 

ehdotettiin yhdenmukaisia käytäntöjä. Henkisen hyvinvoinnin huomioimisen 

merkitystä esitettiin myös lisättäväksi koulun omiin harjoittelun tavoitteisiin. 
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6 POHDINTA 

6.1 Opinnäytetyön kyselyn tulosten tarkastelua 

Opinnäytetyön kyselyyn olivat vastanneet Lahden ammattikorkeakoulun hoito-

työn opiskelijat, joilla oli aikaisempi ammatillinen tutkinto sekä työkokemusta. 

Työkokemuksen ei tarvinnut olla hoitoalalta. Vastauksia saatiin kyselylomakkei-

den tarjollaoloaikana seitsemän kappaletta. Vastausten määrä (N=7) oli tavoiteltua 

pienempi, mutta opinnäytetyötutkimuksen tuloksia voidaan pitää kuitenkin suun-

taa antavina. Saadut henkisen hyvinvoinnin tuen kehittämisehdotukset ovat hyö-

dynnettävissä Lahden ammatikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden henkisen 

hyvinvoinnin tuen kehittämisessä ja laadun parantamisessa. 

 

Opiskelijat vaikuttivat kyselyn perusteella tyytymättömiltä opintoihin kuuluvien 

harjoittelujaksojen sujumiseen tai heillä ei ollut ongelmia, joihin olisi tarvinnut 

erityistä tukea harjoittelun ohjaavalta opettajalta. Opiskelijat kokivat henkistä hy-

vinvointiaan vaarantaviksi tilanteiksi harjoittelupaikoissa kiireen ja työvoimana 

käyttämisen. Harjoittelupaikan kiire ja henkilökuntavajaus yhdistyivät vastauksis-

sa toistuvasti huonoon perehdytykseen. Vastauksista kävi ilmi, että aikuisopiskeli-

joilta odottettiin harjoitteluyksikössä valmista ammattitaitoa, jolloin opiskelijan 

rooliin heittäytyminen vaikeutui ja harjoittelulle asetetut opiskelijan omat tavoit-

teet jäivät osin täyttymättä.  

 

Opiskelijaan kohdistuvat harjoittelun ongelmatilanteet ilmenivät vastauksissa se-

län takana puhumisena ja kiroiluna. Niillä voidaan katsoa olleen negatiivinen vai-

kutus henkistä hyvinvointia vaarantavien ongelmien selvittelyyn harjoittelun ai-

kana ja siihen ettei niistä uskallettu puhua harjoittelupaikassa. Näissä tilanteissa 

opiskelijat kokivat yksin jäämisen tunteita, joihin vaikuttivat muun muassa opetta-

jan vaikea tavoitettavuus tai opettajan vähättelevä asenne ongelmien ilmetessä. 

Yhdessä vastauksessa kävi ilmi että ongelmaan ei tartuttu opettajan toimesta lain-

kaan. Aiemmissa tutkimuksissa (Linnakylä ym. 2002) todetaan kuitenkin että oh-

jauksen ja tuen tarve on tärkeää aikuisopiskelijalle koko opintojen ajan. Ongelma-

tilanteissa tuen tarve korostuu. Myös Hakojärven (2011, 41) käsitys siitä, että 
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opiskelijat odottavat saavansa konkreettista tukea harjoittelun henkisen väkivallan 

tilanteissa tukee opinnäytetyön vastauksia. Opiskelijat kokevat, että pelkkä lupaus 

toimenpiteisiin ryhtymisestä ei vakuuta opiskelijoita vaan he halusivat tietoa ja 

varmuutta siitä että tilanteeseen oikeasti puututaan. 

6.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Laadullisin menetelmin toteutettu opinnäytetyö mahdollistaa sairaanhoitajan opin-

tojen harjoitteluihin liittyvän opetuksen laadun parantamisen ja huomion kiinnit-

tämisen opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin Lahden ammattikorkeakoulun 

hoitotyön opetuksessa. Opinnäytetyöllä pyrittiin saamaan opiskelijan, harjoittelu-

paikan ja oppilaitoksen välistä toimintaa sujuvammaksi ja kiinnittämään huomiota 

aikuisopiskelijan harjoittelunaikaiseen hyvinvointiin sekä opettajilta saatavaan 

tukeen. 

 

Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, eikä laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

den arviointiin ole olemassa yksinkertaista tai yksiselitteistä ohjeistusta. Tutki-

muksessa on tuotu esille keskeiset ja olennaiset tiedot, jotka ovat tutkimuksen 

tarkoitus ja kohde, miten aineisto on kerätty, analysoitu ja raportoitu. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 140-141.) 

 

Aikaisemman tutkinnon omaavien sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset ohja-

tun harjoittelun aikaisista ongelmatilanteista ja niistä selviytymisestä sekä Lahden 

ammattikorkeakoulun opettajilta saadusta tuesta olivat keskeisiä asioita, kun kar-

toitettiin nykytilannetta ja pohdittiin toiminnan kehittämistä. Opinnäytetyön tut-

kimusaihe oli hyvin henkilökohtainen ja arka, minkä vuoksi anonymiteetti ja luo-

tettavuus olivat erittäin tärkeitä tutkimusta tehtäessä ja kyselylomakkeiden vasta-

uksia analysoitaessa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Pidimme tärkeänä tavoittaa opinnäytetyöllä aikuisopiskelijoiden omia mielipiteitä. 

Kohderyhmä oli tiedostetusti tarkasti rajattu ja vastauksia odotettiin saatavan 10-

20 kappaletta. Vastauksia saatiin aineistonkeruuaikana ainoastaan seitsemän kap-

paletta (N=7), joka jäi tavoiteltua pienemmäksi määräksi. Koimme vastausten 
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vähäisen määrän haastavaksi ja pohdimme aineiston riittävyyttä luotettavan tut-

kimustuloksen saamiseksi. Tutkimuksen vastaukset kerättiin anonyymisti ja vas-

tausten analysoinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei tuloksia julkistettaessa 

pystytä kohdistamaan yhtään vastausta keneenkään henkilöön. (Kylmä, Pietilä & 

Vehviläinen-Julkunen 2002, 70-73). Kerättyä aineistoa käsiteltiin eettisesti oikein, 

eli se säilytettiin ja hävitettiin niin, ettei tutkimukseen osallistuneita henkilöitä 

pystytä missään vaiheessa tunnistamaan, eivätkä tutkimustulokset päässeet joutu-

maan vääriin käsiin. 

 

Tutkimusprosessin eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkimuksen suunnittelu 

ja toteutus on raportoitu tieteellisiä vaatimuksia noudattaen yksityiskohtaisesti, 

tarkasti ja rehellisesti. Opinnäytetyötä tehdessämme noudatimme näitä periaatteita 

ja toimimme huolellisesti. Opinnäytetyön kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, 

mikä ratkaisuna kunnioittaa ihmisarvoa ja on tutkimuksen eettisyyden toteutumi-

selle tärkeää. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 25.) 

6.3 Opinnäytetyöprosessin onnistuminen 

Opinnäytetyön aiheen valitsemisen jälkeen työ aikataulutettiin. Aikataulussa py-

syminen tuotti ajoittain hankaluutta, mutta työ eteni kuitenkin joustavasti omien 

voimavarojen ja ajankäyttömahdollisuuksien mukaisesti. Opinnäytetyön etenemis-

tä auttoi hyvä yhteistyö opinnäytetyön tekijöiden ja opinnäytetyön ohjaajan välil-

lä. Opinnäytetyötä tarkasteltiin kriittisesti prosessin aikana useaan kertaan.  Yh-

deksi tarkastelun kohteeksi nousi kirjallisen kyselyn toteutus ja kysymysasettelu. 

Jälkeenpäin ajatellen niillä saattoi olla vaikutusta vastausten vähäiseen määrään, 

koska vastauksia haluttiin esseemuotoisesti. 

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyötä tehdessä nousi esiin, että hoitoalalla on tehty vähän pelkästään 

aikuisopiskelijoihin kohdistettuja tutkimuksia. Uuden tutkimustiedon löytäminen 

aiheesta ei ollut kaikilta osin helppoa. Toisaalta aikuisopiskelijoiden ohjaamista 

voidaan pitää haasteellisena koska heillä on usein myös aikaisempaa kokemusta 

työelämässä toimimisesta aiemman tutkinnon myötä. Aikuisopiskelijan ammatti-
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identiteetti on muotoutunut ja opiskelijan rooliin heittäytyminen ei aina suju on-

gelmitta. Ehdotamme jatkotutkimusaiheiksi opettajan kokemuksia aikuisopiskeli-

jan ohjaamisesta sekä opiskelijan ja ohjaavan opettajan välisen vuorovaikutuksen 

onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä ja kehittämiskohteista. 
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LIITTEET 

LIITE 1

 

 

 

 

Hei Sinä aikaisemman ammatillisen tutkinnon omaava hoitotyön opiskelija! 

 

 

Kutsumme sinua osallistumaan opinnäytetyöhömme liittyvään tutkimukseen.   Tutkimuksella 

kerätään tietoa aikuisopiskelijoiden kokemuksista ohjaavalta opettajalta saamastaan henkisen 

hyvinvoinnin tuesta ohjatussa harjoittelussa. Tietoa kerätään myös opiskelijoiden kokemuksista 

harjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä siitä miten opiskelijat kehittäisivät 

harjoittelunohjausta henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

Jos Sinulla on aikaisempi ammatillinen tutkinto sekä kokemusta työelämästä, voit osallistua ohjatun 

harjoittelun kehitystyöhön vastaamalla kysymyksiin. Aiemman ammatillisen tutkinnon tai 

työkokemuksen ei tarvitse olla terveydenhoitoalalta. 

 

Vastaa vapaamuotoisesti kysymyksiin erilliselle paperille. Palautus tapahtuu 10.3.2014 mennessä 

oppilaitoksen aulassa olevaan laatikkoon. Tutkimustuloksia käytetään vain tähän kyseessä olevaan 

tutkimukseen ja vastaukset ovat luottamuksellisia.  Vastaaminen on vapaaehtoista. 

 

Nyt Sinulla on osaltasi vaikuttamisen mahdollisuus ja vastauksesi on meille erittäin tärkeä! 

 

 

Kiitos osallistumisestasi 

 

 

 

 

Paula Ijäs   Eveliina Lehti 
sairaanhoitaja-opiskelija  sairaanhoitaja-opiskelija 
paula.ijas@student.lamk.fi  eveliina.kokko@student.lamk.fi 
040-773 7778  050-546 8018 
 
 
 
Ohjaava opettaja  Ulla Papinniemi  

ulla.papinniemi@lamk.fi 
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