
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEREHDYTYSKANSIO OPISKELIJAMODUULIIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tia Bergman, 

Satu Koskela ja 

    Jutta Pakola  

    Opinnäytetyö, kevät 2015 

    Diakonia-ammattikorkeakoulu 

    Hoitotyön koulutusohjelma 

  Sairaanhoitaja (AMK)  

  



 
 

TIIVISTELMÄ 

 

 

Bergman, Tia; Koskela, Satu & Pakola, Jutta. Perehdytyskansio opiskelijamo-
duuliin. Helsinki, kevät 2015, 50 sivua, 1 liite. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja 
(AMK). 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa perehdytyskansio opiskelijamoduuliin, 
joka on uusi tapa ohjata opiskelijoita. Perehdytyskansion tavoitteena oli helpot-
taa uusien opiskelijoiden sopeutumista opiskelijamoduuliin ja auttaa hahmotta-
maan, miten opiskelijamoduuli eroaa perinteisestä harjoittelumallista. Opiskeli-
jamoduulia on aiemmin kokeiltu muun muassa Ruotsissa, mistä malli on tullut 
Suomeen. Opiskelijamoduuli järjestettiin Suomessa pilottihankkeena syksyllä 
2014. 
 
Perehdytyskansion kokoamisessa käytettiin opiskelijamoduuliin osallistuneiden 
opiskelijoiden kirjoittamia oppimispäiväkirjoja. Myös moduuliharjoittelun aikana 
järjestettyjä reflektioita hyödynnettiin perehdytyskansion tekemisessä.  
 
Perehdytyskansion luomisessa pyrittiin huomioimaan opiskelijamoduuliin liittyviä 
tärkeimpiä asioita. Perehdytyskansiossa on esitelty opiskelijamoduulin raken-
netta sekä käsitelty teoriatietoa ja opiskelijoiden keskeisimpiä kokemuksia opis-
kelijamoduulista, kuten ryhmäytymistä, ammatillista kasvua, kollegiaalisuutta 
sekä moniammatillista tiimityötä. 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: kliininen harjoittelu, opiskelijamoduuli, perehdyttäminen, perehdytys-
kansio 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Bergman, Tia; Koskela, Satu & Pakola, Jutta. Orientation folder for a clinical 
education ward. Helsinki, spring 2015, 50 pages, 1 appendice. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Option 
in Nursing. Degree: Registered nurse. 
 
The goal of this thesis was to produce an orientation folder for a clinical 
education. At a clinical education ward students get to learn nursing in a new 
and different way. The aim of this orientation folder is to help new students to 
adapt themselves to this clinical education ward and also help them to realize 
the differences between clinical education ward and the traditional practical 
training. Clinical education ward is a new thing in Finland, though it has been 
used in other countries. To Finland the model came from Sweden in fall 2014.  
 
When we compiled this orientation folder we used the students’ learning diaries 
and the reflections the students had during their time at the ward.  
 
When we created the orientation folder we wanted to focus on the most 
important information about the clinical education ward. The orientation folder 
includes background and theory about the clinical education ward and also 
students’ experiences about group spirit, professional growth, collegiality and 
multi-professional teamwork.   
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1 JOHDANTO 

 

 

Perehdyttäminen on tärkeää, jotta uusi työntekijä tai opiskelija oppii työnkuvan-

sa sekä organisaation toimintaperiaatteet. Sen tarkoituksena on motivoida ja 

auttaa uutta työntekijää tai opiskelijaa sopeutumaan työhönsä. Hyvä perehdytys 

tukee työntekijää ja lyhentää työn oppimiseen käytettyä aikaa. (Kupias & Peltola 

2009, 19–20.) 

 

Opiskelijamoduuli on uudenlainen tapa ohjata opiskelijaa kliinisessä harjoitte-

lussa. Opiskelijamoduuli tukee opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn ja vas-

tuunottoon. Ne vahvistavat opiskelijan itseluottamusta sekä kykyä ajatella kriitti-

sesti ja ratkaista ongelmia. Opiskelijamoduulissa myös tiimityöskentelytaidot 

kehittyvät, ja opiskelijoilla on mahdollisuus jakaa omaa osaamistaan ja oppia 

toisiltaan. Siirtyminen opiskelijasta ammattilaiseksi helpottuu. Moduulin tavoit-

teina on muun muassa opiskelijan oma-aloitteisuuden ja kollegiaalisuuden li-

sääntyminen ja paraneminen. (Manninen 2012, 132–134.) 

 

Teimme opinnäytetyönämme perehdytyskansion opiskelijamoduuliin. Perehdy-

tyskansio tulee yleiseen käyttöön. Saimme opinnäytetyömme aiheen, kun meille 

oltiin esittelemässä opiskelijamoduulia koulumme luennolla. Mielestämme aihe 

oli hyvin kiinnostava, sillä osallistuimme itse moduulin pilottihankkeeseen ja 

saimme olla kehittämässä sen toimintaa.  

 

Koska opiskelijamoduulimallinen harjoittelu on uudenlainen tapa harjoitella hoi-

totyötä käytännössä, myös perehdyttämiselle on erilaiset haasteet kuin tavalli-

sessa harjoittelumallissa. Perehdytyskansiomme pohjautuu asiantuntijatietoon, 

kirjallisuuteen sekä opiskelijoiden päiväkirjamerkintöihin ja reflektiokeskustelui-

hin. 
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2 SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAN KLIININEN HARJOITTELU MODUULISSA 

 

 

2.1 Moduuliharjoittelu 

 

Opiskelijamoduuli on Suomessa uusi malli sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatun 

harjoittelun järjestämiseksi. Suomeen malli tuli Ruotsista Karoliiinisesta Sairaa-

lasta. Mallilla pyritään helpottamaan sairaanhoitajaopiskelijan siirtymistä am-

mattilaiseksi sairaanhoitajaksi. Moduulissa opiskelijat pääsevät työskentele-

mään itsenäisemmin, mutta silti ohjatusti. Ohjaaja on takaamassa potilasturval-

lisuutta koko ajan. Moduulissa opiskelu kehittää opiskelijan taitoa ajatella kriitti-

sesti ja ratkaista ongelmia. Myös ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät, kun opiske-

lijat pääsevät työskentelemään tiiminä ja jakamaan keskenään vastuualueita. 

Opiskelijat saavat lisää itseluottamusta ja harppaus opiskelijasta ammattilaisek-

si pienenee. (Manninen 2012, 134.) 

 

Opiskelijamoduuliin osallistuu viidestä seitsemään opiskelijaa sekä kaksi vas-

tuuohjaajaa. Opiskelijat tekevät itse työvuorolistat siten, että 3–4 opiskelijaa on 

aamuvuorossa ja 2–3 opiskelijaa iltavuorossa. Lisäksi jokainen opiskelija tekee 

kaksi yövuoroa. Opiskelijat saavat itselleen 3–4 potilasta, joita hoitavat mahdol-

lisuuksien mukaan päivittäin. Opiskelijoille pyritään antamaan samat potilaat 

mahdollisimman usein, jotta opiskelijan ja potilaan välille syntyisi luottamukselli-

nen hoitosuhde. Näin opiskelijan on myös mahdollista nähdä muutokset poti-

laan tilassa ja ymmärtää hoito kokonaisvaltaisemmin. 

 

 

2.2 Ryhmäytyminen 

 

Ihmisjoukosta tulee ryhmä, kun sen jäsenillä on jokin yhteinen tavoite, keski-

näistä vuorovaikutusta ja tieto siitä ketkä kuuluvat ryhmään. Ryhmän jäsenet 

merkitsevät aina toisilleen jotain. Suurin osa ihmisistä kuuluu useampaan eri 

ryhmään esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastusten parissa.  Myös työelä-

mässä on yhä useammin erilaisia ryhmiä ja verkostoja.  (Kopakkala 2011, 36.) 
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Kun puhutaan ryhmädynamiikasta, tarkoitetaan sillä ryhmän sisäisiä voimia, 

jotka ovat usein merkittäviä kokijan kannalta. Ryhmädynamiikka syntyy ryhmän 

jäsenten välisestä kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Ryhmän jäsenet 

ottavat kantaa ja kommentoivat yksilön viestiä. Yleensä kaikki ryhmän jäsenet 

seuraavat toistensa vuorovaikutusta ja liittyvät siihen, mutta usein vuorovaikutus 

tarkentuu syvemmin kahden jäsenen väliseksi. Ryhmän sisäinen turvallisuus 

muodostuu ja syvenee vähitellen, kun kahdenkeskisten vuorovaikutustilanteiden 

määrä ryhmän sisällä eri ihmisten välillä lisääntyy. (Kopakkala 2011, 37–38.)  

 

Tilanteessa, jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset kokoontuvat yhteen ja muo-

dostavat uuden ryhmän, on yleensä jokainen heistä aluksi epävarma itsestään.   

(Kopakkala 2011, 108). Ihmisillä on ryhmissä erilaisia rooleja, jotka voivat olla 

muodollisia tai epämuodollisia. Muodollisia on esimerkiksi puheenjohtajan tai 

sihteerin rooli, kun puolestaan epämuodollisia ovat muun muassa henkisen joh-

tajan rooli, hauskuuttajan rooli tai sivustakatsojan rooli. (Lonka, Hakkarainen, 

Ferchen & Lautso 2005, 145.)  

 

Uudessa ryhmässä entinen rooli ei ehkä sovikaan uuteen tilanteeseen, mikä 

saattaa aiheuttaa hämmennystä. Aluksi esiin nousee rooleja, joissa henkilöt 

ovat aikaisemmin tulleet hyväksytyksi. Kun ihmiset ovat epävarmoja, he turvau-

tuvat usein stereotyyppisiin rooleihin, jolloin käyttävät esimerkiksi vapaa-ajan 

tapaamisessa työrooliaan.  Ajan kuluessa, kun ryhmän turvallisuus on riittävä, 

alkavat roolit asettumaan ja muuttumaan persoonallisemmiksi. Kun ryhmän jä-

senet ovat toimineet yhdessä pitkään, jäykistyneet roolit alkavat helposti kaven-

taa henkilöiden erilaisia toimintamahdollisuuksia. (Kopakkala 2011, 108.)  

Moduuliharjoitteluryhmämme jäsenet tunsivat, tai vähintään tiesivät toisensa jo 

ennestään, sillä olimme kaikki samalta luokalta. Sen vuoksi jokaisella ryhmän 

jäsenellä oli jo oma aikaisemmin kehittynyt roolinsa ryhmässä. Emme kuiten-

kaan olleet aikaisemmin muodostaneet yksittäistä ryhmää keskenämme esi-

merkiksi ryhmätyötä varten, emmekä olleet työskennelleet sairaalaympäristössä 

yhdessä.  Ryhmän sisäiset roolit muokkautuivat osittain uudelleen harjoittelun 

aikana muun muassa toisenlaisen ympäristön, sekä opiskelijoiden välisen sy-

vemmän tutustumisen ja luottamuksen vaikutuksesta. Moduuliharjoitteluryh-

mämme jäsenet tulivat lähes mutkattomasti toimeen toistensa kanssa ja yhteis-
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työ sujui ongelmitta. Ryhmän jäsenten välille ei syntynyt erimielisyyksistä johtu-

vaa mielipahaa tai riitoja harjoittelujakson aikana. 

 

 

2.3 Harjoittelujakson sisältö 

 

Kliinisen harjoittelun aikana sairaanhoitajaopiskelija oppii toimimaan hoitoryh-

män jäsenenä ja yhdessä terveen tai sairaan henkilön kanssa. Opiskelija oppii 

myös suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan yleissairaanhoidon tehtäviä 

saavutettujen tietojen ja taitojen avulla. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 1.) 

 

Ohjatun harjoittelun aikana opiskelija perehtyy terveydenhuollon toimintaan ja 

arvoihin. Koulutus luo opiskelijalle ammattitaidon tiedollisen ja taidollisen poh-

jan, mihin kuuluu myös työelämässä tapahtuva opiskelu. Työharjoittelun aikana 

opiskelija perehtyy ammattiopintoihin liittyviin keskeisiin työtehtäviin sekä sovel-

taa tietoja ja taitoja työelämään. Opiskelijan alan asiantuntijuuteen kasvu alkaa 

oppimiskokemusten myötä, mikä jatkuu aina työelämään saakka. Jokainen työ-

harjoittelujakso edistää opiskelijan ammatillista kasvua. (Heinonen 2004, 13.) 

 

Oppiakseen opiskelijan pitää päästä osalliseksi työyhteisöön ja kokea näyttöön 

perustuvaa toimintaa. Sen lähtökohtana ovat toiminnan ja päätöksenteon tuke-

na tieteelliset tutkimustulokset, hyväksi havaitut ja kokemukseen perustuvat 

käytänteet sekä vaikuttavat hoitomenetelmät. Opiskelija saa myös ohjausta sii-

hen, kuinka käyttää ja soveltaa ammattialan peruskäsitteistöä, toimintaperiaat-

teita ja ammattieettisiä perusteita. Harjoittelun aikana opiskelija saa ohjausta ja 

tukea itsenäiseen tiedonhankintaan, kriittiseen ajatteluun ja tiedon arviointiin 

päätöksenteossa. Opiskelija saa harjoittelun aikana työskennellä moniammatil-

lisen työryhmän jäsenenä, saa kokemuksia moniammatillisen yhteistyön vaiku-

tuksista potilaaseen ja siitä, kuinka jokainen jäsen toimii asiantuntijana omalla 

ammattialallaan. Tämän kautta opiskelija oppii arvostamaan moniammatillisuut-

ta voimavarana työyhteisössään. (Heinonen 2004, 22.) 

 

Sairaanhoitajan koulutukseen kuuluu 210 opintopistettä, joista 75 opintopistettä 

suoritetaan ammattitaitoa edistävänä kliinisenä harjoitteluna. Kliininen harjoittelu 
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toteutetaan ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäris-

töissä, kuten sairaaloissa, muissa palvelu- ja hoitolaitoksissa ja toimintayksi-

köissä. Harjoittelu suoritetaan ohjattuna harjoitteluna. Kliinisestä opetuksesta on 

vastuussa yleisimmin ohjaajaksi sovitut sairaanhoitajat. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 1–2.) 

 

 

2.4 Harjoittelujakson eteneminen 

 

Ennen harjoittelun alkua harjoittelun toimintayksikkö nimeää opiskelijalle ohjaa-

jan. Harjoittelun alussa ohjaajan tulee perehdyttää opiskelija toimintayksikön 

tiloihin, tapoihin ja keskeisiin toimintakäytäntöihin. Opiskelija suunnittelee työ-

vuoronsa ohjaajan työvuorojen mukaan. Harjoittelun alussa opiskelija, ohjaaja 

sekä opettaja käyvät läpi harjoittelun tavoitteet ja arviointikriteerit. (Heinonen 

2004, 36.) 

 

Harjoittelun aikana ohjaaja jakaa opiskelijalle omaa asiantuntijuuttaan ja huomi-

oi opiskelijan ohjaustarpeet. Opiskelija saa harjoittelun alussa intensiivisempää 

ohjausta. Ohjaustarve vähenee opiskelijan edistyessä, mikäli oppiminen etenee 

tavoitteiden mukaisesti. Ohjaajan on oltava opiskelijan käytössä koko harjoitte-

lujakson ajan, eikä opiskelija saa jäädä osaamattomuutensa kanssa yksin. Har-

joittelun aikana opiskelijan tulisi ymmärtää toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja 

perusteet. Opiskelijan ja ohjaajan tulee huolehtia siitä, että oppimistilanteita on 

riittävästi ja että harjoittelu etenee tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija on oikeu-

tettu saamaan palautetta osaamisestaan koko harjoittelujakson ajan. (Heinonen 

2004, 37.) 

 

Harjoittelun keskeisin asia on opiskelijan oppimisen edistäminen ja varmistami-

nen. Harjoitteluiden myötä itsenäisyys kasvaa ja ohjaussuhde saattaa muuttua 

enemmänkin ammatilliseksi vertaistoiminnaksi. Ohjaajan tulisi kannustaa opis-

kelijaa arvioimaan itseään kriittisesti. Vaikka opiskelija saa harjoittelunsa ajan 

ohjausta, sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarjota opiskelijalle valmiita vaih-

toehtoja tai ratkaisuja. Opiskelijan, ohjaajan ja opettajan on hyvä käydä yhdessä 

läpi opiskelijan tavoitteita läpi harjoittelun. (Heinonen 2004, 38.) 
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Harjoittelun loppuvaiheessa opiskelijan tulee kantaa vastuu omasta osaamises-

taan ja oppimisestaan. Ohjaaja varmistaa ja valvoo kuitenkin opiskelijan toimin-

taa harjoittelun loppuun saakka. Opiskelija, ohjaaja ja opettaja käyvät tässä vai-

heessa loppuarvioinnin, missä käydään läpi opiskelijan jaksolle asettamat ta-

voitteet ja saavutetut oppimistulokset. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 

asettamat oppimistavoitteet sekä opiskelijan osaamistaso. Arviointi annetaan 

sekä suullisesti että kirjallisesti. Arvioinnin tulee olla opiskelijan oppimista edis-

tävää sekä rakentavaa. (Heinonen 2004, 38.) 
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3 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

3.1 Perehdyttämisen määritelmä 

 

Perehdyttäminen tarkoittaa vastaanottoa työpaikalle sekä alkuohjausta. Tavoit-

teena on saada uusi työntekijä tuntemaan, että kuuluu osana uuteen työyhtei-

söön. Perusteellinen perehdyttäminen on olennainen osa työn hallintaa ja työ-

hyvinvointia. (Juuti & Vuorela 2002, 48.) Hyvän perehtymisen tunnuspiirteitä 

ovat perehdyttämisen mielekkyys, opettavaisuus, vaikutuksien näkyvyys sekä 

työyhteisö- ja/tai organisaatiokohtaiset vaikutukset (Kupias & Peltola 2009, 

112–113). 

 

Perehdyttämisen keskeisin asia on työtehtävä. Perehdytysprosessi luo työnteki-

jälle yrityskuvaa (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 6). Yrityskuva tarkoittaa 

sitä, millainen mielikuva ihmisillä on tietystä yrityksestä (Kangas & Hämäläinen 

2007, 5). Yrityskuva välittyy eteenpäin muun muassa nopeasti vaihtuvien työn-

tekijäryhmien, esimerkiksi opiskelijoiden, välityksellä. Perehdyttämisen avulla 

työntekijä saa kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja omasta osuudestaan se-

kä ymmärtää työvaiheiden syy-seuraussuhteita. Tämä lisää uuden työntekijän 

motivaatiota. (Lahden ammattikorkeakoulu 2007, 6.) 

 

Perehdyttäminen tarkoittaa toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tun-

temaan työpaikkansa, sen toimintaperiaatteet sekä toimintatavat, työpaikan ih-

miset, työtehtävänsä ja siihen kohdistuvat odotukset ja turvallisuusohjeet. Ny-

kypäivänä työpaikoille tulee paljon opiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu työssä-

oppimisen jaksoja. Opiskelija ja työpaikan edustaja tekevät opiskelijalle henkilö-

kohtaisen oppimissuunnitelman, mihin kuuluu myös perehdyttämisen suunnitte-

lu. (Kangas & Hämäläinen 2007, 2–3.) Opiskelijoiden perehdyttämisessä käyte-

tään samoja perusperiaatteita kuin muidenkin perehdytettävien eli perehdyttä-

minen harkitaan tarpeen ja tilanteen mukaan (Kangas 2003, 5). 

 

 



13 
 

3.2 Perehdyttämisen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Perehdyttämisen suurimpana tavoitteena on oppiminen. (Kangas & Hämäläinen 

2007, 6.) Perehdyttäminen sisältää toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä 

tutustuu työpaikkaansa ja sen tapoihin, työhönsä sekä ihmisiin. Perehdyttämi-

nen on tärkeää henkilöstön kehittämisen kannalta. Sillä lisätään henkilöstön 

osaamista, parannetaan työn laatua sekä tuetaan työssäjaksamista että vähen-

netään työtapaturmia ja poissaoloja. Perehdytys kuuluu kaikille henkilöstöryh-

mille. (Penttinen & Mäntynen 2009, 2.) Näin ollen järjestelmällinen perehdyttä-

minen kuuluu myös ohjatussa harjoittelussa oleville opiskelijoille.  

 

Perehdyttäminen auttaa uutta työntekijää hahmottamaan, millainen työyhteisö 

on. Kun perehdyttäminen suoritetaan hyvin, syntyy luonteva suhde esimieheen, 

työtovereihin ja muihin työntekijöihin. Tämän lisäksi perehdyttäminen poistaa 

jännittyneisyyttä ja auttaa tutustumaan työympäristöön, mikä vähentää työtapa-

turmien ja virheiden todennäköisyyttä. Perehdyttäminen edesauttaa työssä viih-

tymistä ja työnilon kokemista. (Juuti & Vuorela 2002, 49–50.) 

 

Perehdyttämiseen kuuluu toimenpiteitä ja tukea, joiden avulla kehitetään uuden 

työntekijän osaamista, työympäristöä ja työyhteisöä niin, että uuden työn aloitus 

on mahdollisimman helppoa ja työntekijä kykenee selviytymään mahdollisim-

man nopeasti työstään itsenäisesti. Kaikkia työhön liittyviä asioita ei ole mahdol-

lista kuitenkaan perehdyttää alussa. Perehdyttäminen antaa uudelle työntekijäl-

le edellytyksiä onnistua työssään. (Kupias & Peltola 2009, 19–20.) 

 

 

3.3 Perehdyttämistä koskeva lainsäädäntö 

 

Perehdyttämistä määrittelevät useat lait. Näitä lakeja ovat muun muassa työso-

pimuslaki (2001/55) ja työturvallisuuslaki (2002/738). Työsopimuslaissa sääde-

tään, että työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä pystyy suoriutu-

maan työtehtävästään yrityksen toiminnan, tehtävän työn tai työmenetelmien 

muuttuessa tai kehittyessä. Työnantajan tulee myös pyrkiä edistämään työnteki-

jän mahdollisuuksia kehittyä työurallaan mahdollisuuksien mukaan.  
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Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työnantajan tulee perehdyttää työntekijä 

työhönsä, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työvälineisiin ja 

niiden käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin ennen uuden työn aloittamista tai 

työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden käyttöön ottoa. Työn-

tekijälle pitää antaa myös ohjausta työn haitoista ja vaaroista sekä niiden estä-

misestä. Työntekijää tulee ohjeistaa säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden 

sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta. Laki määrää myös, että työntekijää 

tulee perehdyttää aina tarvittaessa. 

 

 

3.4 Perehdyttämisen toteutus ja hyödyt 

 

Hyvään perehdyttämiseen kuuluu suunnitelmallisuus, dokumentointi, jatkuvuus 

ja valmentautuminen. Perehdytyksessä voi käyttää apuna erilaisia aineistoja ja 

esitteitä sekä muita aiheeseen liittyviä oppaita. Perehdyttämisen avulla tehdään 

uuden työntekijän sopeutuminen ja työn oppiminen helpommaksi. Samalla työn 

sujuvuus ja palvelun laatu lisääntyvät. Perehdytyksellä pyritään luomaan hyvä 

pohja työn tekemiselle ja yhteistyölle muiden työntekijöiden kanssa. Perehdyt-

tämiseen osallistuu perehdyttäjän ja perehdytettävän lisäksi myös muut työnte-

kijät ja asiakkaat (Penttinen & Mäntynen 2009, 2–3). 

 

On tärkeää perehdyttää uusi työntekijä työpaikan jokapäiväisiin asioihin. Uuden 

työntekijän ei ole kuitenkaan välttämätöntä heti tietää kaikesta kaikkea, tällöin 

tietoa voi tulla liikaa. Merkityksetön tieto saattaa kuormittaa työntekijää ja siitä 

voi seurata asioiden huonoa omaksumista. Tärkeintä on, että työntekijä tietää 

työhöntulovaiheessa kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. (Kjelin & Kuu-

sisto 2003, 201.) Kun perehdytys suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, työn oppi-

minen ja sisäistäminen sujuu nopeammin. Onnistunut perehdytys lisää myös 

työpaikkaan sitoutumista sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. (Lahden 

ammattikorkeakoulu 2007, 5.) 

 

Kun perehdytetään nuorta opiskelijaa työharjoittelun alussa, on muistettava, 

että yrityksen itsestään selviltä tuntuvat asiat eivät välttämättä ole kaikille selviä. 
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Perehdytyksen tulee olla yksityiskohtaista sekä syvällistä. (Lahden ammattikor-

keakoulu 2007, 15.) Perusteellisesti hoidettu perehdyttäminen antaa vahvan 

perustan työn tekemiselle sekä yhteistyölle. Uuden työntekijän perehdyttäminen 

antaa monenlaista tietoa ja taitoa, mitä tarvitsee työn aloittamisessa. Mitä no-

peammin perehdytettävä oppii uudet asiat, sitä nopeammin hän pystyy hoita-

maan työnsä itsenäisesti. Hyvä perehdyttäminen antaa uudelle työntekijälle 

mahdollisuuden oppia työnsä nopeasti ja oikein. Tämän vuoksi virheiden mää-

räkin vähenee. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Uuden työntekijän perehdyttäminen luo myönteisen ensivaikutelman, mikä kan-

nustaa ja rohkaisee työntekijää. Riittävän perehdyttämisen myötä työntekijän 

työmotivaatio kasvaa, minkä vuoksi poissaolot vähenevät ja uudella työntekijällä 

on halu jäädä kyseiseen työpaikkaan. (Kangas & Hämäläinen 2007, 4.)  

 

Oheismateriaali, esimerkiksi Tervetuloa taloon -opas tai perehdytyskansio, 

säästää perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa ja niistä on paljon hyötyä. Oheisma-

teriaaliin voi tutustua jo ennen työn aloittamista sekä myöhemmin kerratakseen 

asioita. (Kangas & Hämäläinen 2007, 6–7.) Oheismateriaalin tarkoitus on auttaa 

asioiden mieleen painamisessa ja muistamisessa. Ensimmäisinä päivinä uudel-

le työntekijälle kerrotaan paljon uusia asioita. Tulokkaan on helpompi sisäistää 

asiat, jos hän on saanut tutustua etukäteen oheismateriaaliin. (Kangas & Hämä-

läinen 2007, 10.) 

 

 

3.5 Perehdytyskansion merkitys 

 

Perehdytykseen käytettävä tietomateriaali olisi hyvä pitää mahdollisimman vä-

häisenä. Materiaalin ja välineiden tulisi olla helppoja tutustua ja käyttää. Pereh-

dyttämisessä ja materiaalin luomisessa kannattaa hyödyntää kaikkea sitä mate-

riaalia, mikä on jo olemassa. (Kjelin & Kuusisto 2003, 206.) 

 

Perehdytyskansio annetaan uusille tulokkaille joko heti työsuhteen alussa tai 

ennen työn aloittamista. Materiaalin yleishenkeen tulee kiinnittää huomiota. Pe-

rehdytyskansion viestin tulisi olla positiivinen ja siksi materiaalin tulisi välittää 
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niitä arvoja, mitä työpaikalla arvostetaan. Perehdyttämisen tavoitteena on tehdä 

uuden työntekijän olo tervetulleeksi ja rentoutuneeksi. Siksi on tärkeää, että ma-

teriaalin kautta välitetään oikea mielikuva organisaatiosta. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 211–212.) 

 

Materiaalin luomisessa on keskeisessä roolissa helppolukuisuus ja olennai-

suuksiin keskittyminen. Uuden työntekijän on helpompi sisäistää tiivis ja tarpeel-

linen tietopaketti. Materiaalin sisältöön ja ulkoasuun on hyvä kiinnittää huomio-

ta. (Kjelin & Kuusisto 2003, 212.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa perehdytyskansio moduulimuotoista 

harjoittelua varten. Perehdytyskansio voi olla sekä sähköisessä muodossa että 

paperiversiona, jotta se on helposti päivitettävissä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija, joka ei ole ollut moduuliharjoitte-

lussa, saa kuvan, miten moduuliopiskelu poikkeaa perinteisestä kliinisestä har-

joittelusta. Perehdytyskansion tavoitteena on, että moduuliharjoitteluun tulevat 

opiskelijat pystyvät perehtymään ennen harjoittelun alkamista moduuliharjoitte-

luun liittyviin asioihin. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija voi turvallisesti aloit-

taa moduuliharjoittelussa. 
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5 PEREHDYTYSKANSION LAATIMINEN 

 

 

5.1 Opinnäytetyönä produktio 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselli-

selle opinnäytetyölle. Toiminnallisesta opinnäytetyöstä voidaan käyttää myös 

sanaa kehittämispainotteinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla 

joko produkti tai produktio. Produktio tarkoittaa tuotekehittelyä eli työn tuotokse-

na voi olla esimerkiksi perehdytyskansio tai turvallisuusohjeistus. Produkti on 

kehittämishanke, jonka tavoitteena on työyhteisön käytäntöjen, palveluiden tai 

tuotteiden kehittäminen yhteistyössä työyhteisön edustajien kanssa. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9–10.) 

 

Hyvä toiminnallisen opinnäytetyön aihe on työelämälähtöinen ja sillä tulisi olla 

toimeksiantaja. Toimeksi annetun opinnäytetyön avulla voi näyttää osaamistaan 

laajemmin ja kehittää ammatillista kasvuaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–19.) 

Joskus produktin ja produktion ero voi olla epäselvä. Me teemme perehdytys-

kansiota, joka on produktio. Toisaalta perehdytyskansiomme on osa laajempaa 

kehittämishanketta eli projektia. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuote tehdään aina jollekin, jonkun käytettä-

väksi. Kohderyhmän määrittäminen on tärkeää, koska se ratkaisee tuotteen 

sisällön. Kohderyhmän määrittäminen auttaa myös rajaamaan aihetta. Kohde-

ryhmää voi myös hyödyntää opinnäytetyön kokonaisarvioinnissa pyytämällä 

heiltä palautetta tuotteesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38–40.) Meidän tuot-

teemme on perehdytyskansio ja kohderyhmämme on Meilahden infektio-

osaston opiskelijamoduuliin osallistuvat opiskelijat.  

 

Pelkkä tuotteen kehittäminen työyhteisöön ei riitä ammattikorkeakoulun opin-

näytetyöksi. Opinnäytetyössä pitää olla teoriapohjaa ja ammatillisen teoreetti-

sen tiedon yhdistämistä käytäntöön. Usein toiminnallisessa opinnäytetyössä 

teoreettiseksi näkökulmaksi riittää jokin alan käsite ja sen määrittely. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 41–43.) 
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5.2 Perehdytyskansion aineisto 

 

 

5.2.1 Oppimista tukevat oppimispäiväkirjat 

 

Tutkimukseen osallistuvia pyydettiin pitämään oppimispäiväkirjaa erilaisista ta-

pahtumista, kokemuksista ja opituista asioista. Päiväkirja on ikään kuin itseohja-

tun kyselylomakkeen täyttö avointa vastaustapaa käyttäen. Päiväkirjan sisältö 

voi olla täysin strukturoimatonta. Tutkimukseen osallistuvia voidaan pyytää 

muistelemaan joitakin tiettyjä tapahtumia oppimispäiväkirjaan. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2003, 203–206.) Pyysimme muita moduuliharjoitteluun osallistunei-

ta opiskelijoita pohtimaan oppimispäiväkirjoissaan saamaansa perehdytykseen 

liittyviä asioita, sekä moduuliharjoittelussa esiin tulleita merkityksellisiä oppimis-

kokemuksia. 

 

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä menetelmä opiskelun ja oppimisen 

taitojen kehittämiseen. Oppimispäiväkirjaa voidaan käyttää itsearvioinnin ja oh-

jauskeskusteluiden apuna, sekä opetuksen kehittämisessä ja ohjauksen seu-

rannassa. On tärkeää, että oppimispäiväkirjan käytöstä ja muodosta sovitaan jo 

hyvissä ajoin. Sen toteuttamistapa voi olla kuitenkin yksilöllinen ja opiskelijan 

itsensä näköinen. Oppimispäiväkirjan tulee olla vapaaehtoisuuteen perustuva 

reflektoinnin väline. Kirjoittamisen on hyvä olla jatkuvaa ja sen toteuttamistapa 

voi olla jokaisen opiskelijan yksilöllinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva reflek-

toinnin väline. (Helenius 1999, 19.) 

 

Oppimispäiväkirja on tarkoitettu erityisesti opiskelijan itsensä käyttöön esimer-

kiksi oman oppimisensa analysoinnin tueksi. Sen ensisijainen tarkoitus on op-

piminen kirjoittamisen avulla. Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen avulla oppija saa 

helposti muistiin omia oppimiskokemuksia ja oppimiaan asioita. Se on syste-

maattinen tapa dokumentoida omaa oppimista ja sen avulla kirjoittaja syventää 

oppimistaan. (Helenius 1999, 20.) 

 

Oppimispäiväkirjan avulla oppija voi esimerkiksi kirjata itselleen kysymyksiä ja 

palata myöhemmin aikaisempiin kokemuksiinsa asiasta. Lukiessaan oppimis-
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päiväkirjaa jälkeenpäin oppija saattaa huomata, kuinka paljon on kehittynyt ja 

saanut kysymyksiinsä vastauksia. Kirjoittamisen avulla voi oppia asioista run-

saasti ja syvällisesti, sekä arvioida omaa oppimistaan. Tämän avulla voidaan 

ymmärtää, että oppimispäiväkirja on ikään kuin opiskelijan oma kuvaus siitä, 

missä vaiheessa milloinkin omaa oppimistaan on. Oppimispäiväkirjan avulla 

oppijan on helppo saada palautetta omasta oppimisestaan, samalla hän saa 

mahdollisuuden kerrata oppimiaan asioita. Oppija saa myös mahdollisuuden 

tiedon jäsentämiseen ja systematisointiin sekä välineen itsearvioinnin toteutta-

miselle. (Helenius, Jaana 1999, 19–21.) 

 

 

5.2.2 Merkitykselliset oppimiskokemukset harjoittelussa 

 

Merkityksellisellä oppimiskokemuksella tarkoitetaan tilannetta, jon-
ka läpikäytyään yksilön näkemys itsestään tai ympäristöstään on 
muuttunut. Se vaikuttaa yksilön minäkuvaan ja elämännäkemyk-
seen: kuka minä olen ja mitkä ovat minun toimintamahdollisuuteni. 
Seurausvaikutustensa perusteella ne voidaan jaotella myönteisiin ja 
kielteisiin. Myönteiset oppimiskokemukset lisäävät yksilön uskoa it-
seensä ja toimintamahdollisuuksiinsa, kielteiset taas vähentävät si-
tä. (Varila 1999, 45.) 

 

Oppimiskokemukset voivat olla myös sellaisia kokemuksia, jotka eivät ole tiet-

tyyn päämäärään tähtääviä, järjestettyjä oppimistilanteita. Oppimiskokemusta 

voidaan tarkastella monella tavalla. Voidaan miettiä, millainen elämyksellisesti 

vaikuttava oppimistilanne on ollut, mitä on tapahtunut, minkälaisia ajatuksia ja 

mielikuvia siitä on jäänyt ja mikä on tehnyt oppimistilanteesta merkityksellisen. 

(Varila 1999, 45–46.) Myönteiset, merkitykselliset oppimiskokemukset tapahtu-

vat vain harvoin yksinäisessä oppimistilanteessa. Merkityksellisissä, mutta ne-

gatiivisiksi koetuissa oppimiskokemuksissa toisen ihmisen tai ryhmän läsnäolo 

on tavanomaista. (Varila 1999, 58.) 

 

Luimme jokaisen moduuliharjoitteluun osallistuneen opiskelijan oppimispäiväkir-

jat ja kirjasimme ylös niissä esille tulleita keskeisiä ajatuksia ja kokemuksia kos-

kien perehdyttämistä. Ensin ajatuksenamme oli numeroida oppimispäiväkirjat 

muun muassa selkiyttääksemme havaintojen poimimista. Luovuimme kuitenkin 
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ideasta turvataksemme opiskelijoiden identiteetit. Lisäksi koimme numeroinnin 

merkityksettömäksi opiskelijoiden kokemusten ja ajatusten esille tuomisen kan-

nalta. Päiväkirjojen perusteella opiskelijoiden kokemuksissa ei kokonaisuudes-

saan ollut suuria eroja, mutta erilaisten persoonallisuuksien ja taustatekijöiden 

vuoksi tietyt asiat koettiin hyvin eri tavalla.  

 

Moduuliharjoittelun yhtenä parhaimmista puolista pidettiin sitä, että se on uusi ja 

mielenkiintoinen tapa oppia.  Se kannustaa ja opettaa omatoimisuuteen ja vas-

tuun ottamiseen. Moduuliharjoittelussa opiskelija oppii toimimaan erilaisten per-

soonien kanssa ja muun muassa parityöskentelyn ansiosta näkee myös muiden 

työtapoja. Moduuliharjoittelun avulla opiskelija oppii hoitamaan potilasta koko-

naisvaltaisesti hoidon alusta loppuun asti ohjaajan ollessa taka-alalla. Suurina 

voimavaroina moduuliharjoittelussa koettiin toisten opiskelijoiden tuki, toisilta 

opiskelijoilta oppiminen ja toisille opettaminen, sekä toisten ohjaaminen. Muun 

muassa toisten opiskelijoiden ohjaaminen ja opettaminen tukee opiskelijan 

ammatillista kasvua. Lisäksi kokemusten, ajatusten ja tunteiden läpikäynti ref-

lektioissa viikoittain oli suurimman osan mielestä positiivinen ja miellyttävä asia. 

Erityisen hyvänä ja opettavaisena opiskelijat pitivät sitä, kuinka helppoa oli ky-

syä toiselta opiskelijalta potilaan hoitoon ja sairaanhoitajan työhön liittyviä asioi-

ta, joita ei ehkä ohjaajalta tulisi kysyttyä. 

 

Positiivisena asiana pidettiin myös tiimityöskentelytaitojen ja kollegiaalisuuden 

kehittymistä moduuliharjoittelussa.  Vuorovaikutus- ja raportointitaidot kehittyi-

vät, kun harjoittelussa perehdyttiin syvemmin hiljaiseen ja suulliseen raportoin-

tiin, sekä yhteistyöhön muiden ammattiryhmien kanssa. Kun opiskelija vastaa 

potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, hän oppii tiedottamaan, raportoimaan ja 

vastaanottamaan tietoa kokonaisvaltaisemmin, kuin perinteisessä harjoittelussa 

yleisesti. Perinteisessä harjoittelussa ohjaajat tekevät helposti asioita opiskeli-

joiden puolesta. 

 

Meiltä on alettu vaatimaan joka päivä enemmän harjoittelussa. 
Enää ei riitä, että hoidamme potilaan päivittäisen hoidon. Meidän 
pitää myös katsoa tarkasti potilaan labrat sekä lääkelista. Meidän 
täytyy osata perustella, miksi potilaalta otetaan tietyt labrakokeet ja 
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miksi jokin lääke menee juuri kyseiselle potilaalle. Tämän vuoksi 
meidän tieto potilaiden hoidosta syvenee. 

 

Positiivisena asiana pidettiin sitä, että myös muut osaston sairaanhoitajat osal-

listuivat opiskelijoiden ohjaukseen ajoittain.  

 

Oli mukavaa päästä työskentelemään muidenkin kanssa, kun oli jo 
jonkinlainen käsitys työstä ja työskentelytavat olivat tulleet tutuiksi 
useaan kertaan tuttujen ohjaajien kanssa. Oli myös mielenkiintoista 
seurata toisenlaisia työskentelytapoja ja keskustella heidän kans-
saan sairaanhoitajan työstä. 

 

Oppimispäiväkirjoista kävi selkeästi ilmi, että opiskelijat olivat lähes yksimieli-

sesti tyytyväisiä moduuliharjoitteluun kokonaisuutena. Osa opiskelijoista oli kir-

joittanut, että epäröi aluksi moduuliharjoittelun sopivuutta itsellensä oppimisen 

kannalta, mutta harjoittelun edetessä mieli muuttui.  Moduuliharjoittelu koettiin 

mielekkääksi, toimivaksi ja opettavaiseksi. Osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että 

moduuliharjoittelu oli mielekkäin tähän mennessä olleista harjoittelujaksoista.  

 

Tuntuu että olen oppinut ja sisäistänyt asioita ehkäpä enemmän 
kuin koskaan aikaisemmissa harjoitteluissa. 

 

Oppimispäiväkirjoissa korostui asioita, joiden perusteella moduuliharjoittelun 

heikkoudet johtuivat lähinnä rajallisista resursseista. Moduuliharjoittelu tulee 

kehittymään ajan kuluessa, kun kehittämisen apuna käytetään opiskelijoiden ja 

ohjaajien kehittämisideoita ja pidemmällä aikavälillä saatuja kokemuksia harjoit-

telumuodosta. 

 

Lähes jokaisen opiskelijan mielestä ensimmäiset harjoittelupäivät olivat raskaita 

perehdytyksen vuoksi. Päiviin oli sisällytetty paljon asiaa, joten tiedon sisäistä-

minen oli hankalaa.  

 

Tietoa tuli tänään niin paljon, ettei pää enää kyennyt ottamaan 
kaikkea informaatiota vastaan. Mielenkiinnolla odotan huomista 
päivää, kun harjoittelu lähtee oikein kunnolla käyntiin ja päästään 
työskentelemään potilaiden parissa. 
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Useimmissa päiväkirjoissa kirjoitettiin myös, että erityisesti moduuliharjoittelun 

alussa opiskelijat ja ohjaajat olivat sitä mieltä, että ryhmäkoko oli turhan suuri 

niin oppimisen kuin ohjaamisenkin kannalta. Harjoittelun loppua kohden ryhmä-

kokoa ei kuitenkaan enää koettu ongelmaksi. 

 

Alussa tuntui, että meitä opiskelijoita on liian monta. Nyt kuitenkin 
olen eri mieltä. Olemme jo hyvin itseohjautuvia, joten sen takia po-
rukkamme toimii. Kykenemme myös jakamaan tietoa toisillemme ja 
auttamaan, mikäli toisella on joku muu homma kesken. 

 

Päiväkirjoista ilmenee, että jotkut opiskelijat tunsivat aluksi olevansa ulkopuoli-

sia ja erillään osaston muusta henkilökunnasta. Tämä saattoi johtua esimerkiksi 

siitä, että opiskelijat hoitivat omia potilaitaan ja toimivat tiiviisti omana tiiminään, 

sekä viettivät paljon aikaa omassa toimistossaan muun muassa kirjaamisen 

vuoksi. Vähitellen opiskelijat tutustuivat myös muuhun osaston henkilökuntaan 

ja tilanne helpottui siltä osin.  Osa opiskelijoista koki, että osaston muita työnte-

kijöitä ei ollut perehdytetty tarpeeksi opiskelijamoduulia varten.  

 

Opiskelijoiden mielestä osaston tilat olivat pienet niin suurelle opiskelijaryhmäl-

le. Tietokoneita ei riittänyt jokaiselle opiskelijalle, joten opiskelijat joutuivat työs-

kentelemään välillä pareittain yhdellä koneella. Muun muassa vuoronvaihteessa 

iltavuoron oli luettava potilaskirjaukset eri kerroksessa. Jokaisen kolmen iltavuo-

roon tulleen opiskelijan piti lukea oman potilaansa tiedot yhdeltä tietokoneelta, 

jolloin potilaskirjausten lukemiseen ja oleellisen tiedon löytämiseen kului etenkin 

harjoittelun ensimmäisten viikkojen aikana paljon aikaa.  

 

Opiskelijoiden mielestä aamu- ja iltavuoro eivät nähneet toisiaan tarpeeksi vuo-

ronvaihdon aikana, sillä iltavuoro meni heti vuoron alussa lukemaan raportteja 

toiseen kerrokseen, jonka jälkeen pitivät suullisen raportin ohjaajalle. Tämän 

vuoksi opiskelijoilla ei ollut riittävästi aikaa käydä yhdessä ajatuksia ja tunte-

muksia läpi.  

 

Haasteita luo tilat, koska iltavuoron tullessa aamuvuorolla on kir-
jaamiset kesken ja usein iltavuoro ikään kuin joutuu odottamaan 
tyhjänpanttina sen aikaa, kun aamuvuoro lähtee kotiin. 
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Osalla opiskelijoista oli enemmän kokemusta sairaalassa työskentelystä kuin 

toisilla, mikä näkyi myös heidän toiminnassaan. Tämä loi etenkin harjoittelun 

alkuvaiheessa paineita joillekin opiskelijoista.  Muutamassa päiväkirjassa oli 

pohdittu sitä, kuinka vaikeaa opiskelijan on olla vertaamatta Itseään muihin 

opiskelijoihin. Kun kaikki opiskelijat tuntevat toisensa jo ennalta ja ovat samassa 

vaiheessa opintoja, itseään vertaa helposti muihin. Tämä voi aiheuttaa opiskeli-

jalle mielipahaa tai huonommuuden tunteita, esimerkiksi huomatessaan omat 

puutteensa vuorovaikutustaitojen tai kliinisten taitojen osalta. 

 

Joinain päivinä tuntuu, että menee todella huonosti enkä osaa mi-
tään. Varsinkin kun joukossamme on muutama todella hyvä ja ko-
kenut sh-opiskelija. Välillä tuntuu, etten ole oppinut mitään. Tiedän 
kuitenkin, että olen oikeasti oppinut hurjan paljon.   

 

Olen ollut vuorossa sellaisten opiskelijakavereiden kanssa, jolla on 
jo huomattavasti enemmän tietoa ja taitoa, tai ainakin he käyttäyty-
vät ja toimivat sen mukaisesti. Tuli sellainen olo, että täytyy äkkiä 
kerrata kaikki perusasiat, jotta ei vaikuta aivan tietämättömältä höl-
möltä.  

 

Nopeasti oppiva ja aktiivinen opiskelija voi puolestaan pelätä, ettei osaa antaa 

tilaa ja oppimismahdollisuuksia muille opiskelijoille.  

 

Kun on tottunut tekemään asioita itsenäisesti on välillä olo, kuin oli-
si liian päällepäsmyri. En kuitenkaan osaa kaikkea mutta sitä on 
niin tottunut touhuamaan. Onneksi olen oppinut istumaan ja anta-
maan tilaa (ainakin toivottavasti!).  

 

Osa opiskelijoista kuitenkin ajatteli, että oli hienoa nähdä toisten osaaminen, 

kysyä muilta opiskelijoilta neuvoa ja puolestaan jakaa omaa tietoaan muille, 

mikä on osa ammatillista kasvua.  

 

Olen huomannut tässä ensimmäisen viikon aikana, että on todella 
hyvä, että meillä opiskelijoilla on niin erilainen harjoittelu-/työtausta. 
Joku osaa toisen asian paremmin kuin toinen ja jossain toisessa 
asiassa mennään toisin päin. Mutta ehkä hienointa tässä on se, et-
tä voimme kysyä toisiltamme neuvoa ja opastusta asioissa, missä 
olemme epävarmoja. 
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Jotkut opiskelijoista kokivat hankalaksi sen, että omaa vuoroa joutui odotta-

maan ajoittain pitkiäkin aikoja. Kun vuorossa on 2–4 opiskelijaa ja ohjaajia vain 

1–2, on selvää, että omaa vuoroa täytyy joskus odottaa. 

 

Haasteita asettaa se, kun ohjaajien tulee olla varmistamassa esi-
merkiksi antibiooteiden tippumaan laittamisessa ja sen takia toisi-
naan joutuu odottamaan melko kauan, että oma potilas saa lääk-
keensä. 

 

Osa opiskelijoista oli kokenut, että ohjaajilta saatu palaute oli vähäistä verrattu-

na perinteiseen harjoitteluun. Reflektiossa asiaa käytiin läpi ja keskusteltiin 

muun muassa siitä, että opiskelijan on osattava pitää huolta myös itse siitä, että 

saa palautetta. Yhdessä pohdittiin myös sitä, oliko osa palautteesta mennyt 

opiskelijoilta ohi, kun eivät sitä olleet osanneet poimia ohjaajien lauseista.  Myös 

opiskelijan antama palaute ohjaajalle on tärkeää. 

 

Yksi opiskelija oli päiväkirjassaan pohtinut, kuinka yksilöllistä ohjausta ja arvi-

ointia ohjaajat pystyvät antamaan suurelle opiskelijaryhmälle. Toinen opiskelija 

oli päiväkirjassaan miettinyt, kuinka haastavaa ohjaajien on arvioida ja antaa 

palautetta suurelle joukolle eri lähtökodista tulleita opiskelijoita. 

 

Kävimme myös ohjaajien kanssa väliarviointi-keskustelun. Keskus-
telusta tuli hieman sellainen olo, että ohjaajat eivät ehkä ole pääs-
seet aivan perille minun osaamisestani ja kehityksestäni.   

 

Ohjaajilla onkin melkoinen tehtävä sen suhteen, että kaikki saavat 
palautetta saman verran. Meillä on kuitenkin kaikilla erilaiset lähtö-
kohdat ja aikaisemmat harjoittelukokemukset, joten tuen tarve eri 
hoitotoimenpiteissä on jokaisella erilainen. 

 

Yhdessä päiväkirjassa opiskelija pohtii, onko moduuliharjoittelun ja perinteisen 

harjoittelun välillä merkittävää eroa. 

 

Tänään aloin kuitenkin miettimään, onko tässä edes niin paljon 
eroa tavalliseen harjoittelun. Tässä mallissa ehkä enemmän toki et-
simme tietoa potilaista ja suunnittelemme niiden hoitoa, mutta olen 
tehnyt sitä myös muissa harjoitteluissa. Tietenkin meidän pitäisi 
enemmän toimia ryhmänä ja tiiminä, mutta en oikein koe tämän to-
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teutuvan. Meillä on nyt ollut jokaisella omat potilaat ja olemme niitä 
hoitaneet enemmän itsekseen. 

 

 

5.2.3 Oppimisen reflektointi harjoittelun aikana 

 

Reflektiota apuna käyttäen voimme muokata uskomuksiamme ja niihin liittyviä 

vääristymiä. Kriittinen reflektio tarkoittaa omien uskomuksiemme ennakko-

oletusten arvostelua. Lähes kaikki ihmisen oppimasta edellyttää uusien tulkinto-

jen tekemistä. Uusien tulkintojen, joilla voi kehittää, eritellä ja vahvistaa jo va-

kiintuneita viitekehyksiä tai luoda uusia tunteita, uskomuksia, asenteita tai tie-

toa. Erityisesti aikuiselle oppijalle keskeistä on aiemmin opitun jälkikäteisreflek-

tointi, jonka avulla otetaan selvää siitä, onko vanha tieto nykyisissä olosuhteissa 

yhä perusteltua. Ihmisen on sopeuduttava elämään, joka muuttuu jatkuvasti. 

Suuri osa ihmisen oppimasta on syntynyt ratkaisemalla erilaisia ongelmia elä-

mässä. Prosessi, jolla ihminen määrittelee ja ratkaisee elämässään ongelmia, 

muuttuu oppimisen yleiseksi viitekehykseksi. Tärkeää on tehdä selviksi ne erot, 

joita sisällön, prosessin tai ongelmanratkaisun reflektointi pakosta merkitsee. 

Reflektion tavoitteena on omien uskomusten kriittinen selvittely. (Mezirow 1995, 

17–22.) 

 

Reflektiivisellä toiminnalla voidaan tarkoittaa myös ryhmän yhteisöllistä reflek-

tointia, jossa kukin ryhmän jäsen vuorollaan suuntaa huomion sekä intersubjek-

tisiin, että subjektiivisiin asioihin. Tällöin puhutaan yhteisöllisestä reflektiosta, eli 

intersubjektiivisesta reflektiosta. Yhteisölliselle reflektiolle tyypillistä on toiminta-

painotteisuus. Se ei ole ainoastaan sisäistä, psyykkistä asioiden käsittelyä tai 

pohdintaa. Yhteisöllinen reflektio edellyttää sosiaalista kanssakäymistä, eikä ole 

vain kieleen perustuva ja yksilökohtainen prosessi. Yhteisöllinen reflektio ei ole 

kaavamainen prosessi, tai ainoastaan uusien ideoiden luomiseen suunnattua 

toimintaa. Sen avulla on mahdollista muokata yhteisöä niin kommunikoinnin, 

valintapäätösten, kuin sosiaaliseen elämään osallistumisen avulla. (Virtuaali 

ammattikorkeakoulu.) Moduuliharjoitteluun osallistuneet opiskelijat yhdessä klii-

nisen opettajan kanssa osallistuivat viikoittain reflektiokeskusteluun. Reflek-

tiokeskustelussa he saivat tilaisuuden vaihtaa keskenään omia kokemuksia, 
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asenteita, tunteita, tietoja ja harjoittelussa esiin tulleita merkityksellisiä oppimis-

kokemuksia. Lisäksi opiskelijat pystyivät reflektion avulla muun muassa vahvis-

tamaan jo omia olemassa olevia asenteita ja uskomuksia, tai saivat uusia näkö-

kulmia omiin ajatuksiin. 

 

 

5.3 Perehdytyskansion kokoaminen ja arviointi 

 

 

5.3.1 Perehdytyskansion kokoaminen 

 

Opinnäytetyön idean saimme, kun meille esiteltiin koulullamme luennolla uutta 

pilottihanketta, moduuliharjoittelua. Opiskelijamoduuli kiinnosti meitä kaikkia ja 

päätimme osallistua moduuliharjoitteluun, mikä osaltaan innosti meitä tarttu-

maan tilaisuuteen. Saimme ajatuksen perehdytyskansion tekemisestä jo tässä 

vaiheessa. 

 

Harjoittelujaksomme aikana havainnoimme ja mietimme, mitkä asiat ovat tär-

keimpiä ja oleellisimpia moduuliharjoittelun perehdyttämisen onnistumisessa. 

Tärkeimpänä kriteerinä pidimme sitä, että uusien opiskelijoiden on helppo suo-

rittaa harjoittelujaksonsa moduuliharjoittelussa. Moduuliharjoittelumuoto on mo-

nille opiskelijoille tuntematon, joten halusimme tehdä tämän uuden harjoittelu-

muodon opiskelijoille tutuksi.  

 

Moduuliharjoittelun loputtua aloimme varsinaisesti työstää opinnäytetyötämme. 

Tutustuimme aiheeseemme liittyvään kirjallisuuteen, sekä aloimme tehdä pe-

rehdytyskansiota. Sovimme keskenämme aikatauluista ja tapaamisista, sekä 

teimme työnjaon. Olimme paljon yhteydessä myös sähköpostitse ryhmämme 

kesken.   

 

Aluksi tutustuimme muihin toiminnallisiin opinnäytetöihin ajatuksenamme saada 

mahdollisimman laaja kokonaiskuva hyvästä opinnäytetyöstä ja perehdytyskan-

siosta. Opinnäytetyötä varten keräsimme aineistoa anonyymien oppimispäivä-

kirjojen avulla, sekä omien merkityksellisten oppimiskokemusten perusteella. 
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Lisäksi hyödynsimme opinnäytetyössämme osastolta saatua opiskelijan käsikir-

jaa sekä Katri Mannisen tekemää väitöskirjaa moduuliopetuksesta Karoliinises-

sa sairaalassa, Ruotsissa. Väitöskirja on nimeltään Experiencing authenticity – 

The core of student learning. Keräsimme teoriaosuuteen aineistoa aiheeseen 

liittyvästä kirjallisuudesta. 

 

Moduuliharjoitteluun osallistuneet opiskelijat kirjoittivat koko seitsemän viikon 

ajan oppimispäiväkirjaa, joka tallennettiin lopuksi muistitikulle.  Oppimispäiväkir-

jan kirjoittamista emme virallisesti ohjeistaneet, mutta pyysimme muita opiskeli-

joita kiinnittämään huomiota saamaansa perehdytykseen, opiskelijaohjaukseen 

ja oppimiskokemuksiin kirjoittaessaan oppimispäiväkirjaa. Tarkoituksenamme 

oli saada oppimispäiväkirjojen avulla tietoa siitä, minkälaisia ajatuksia, tunte-

muksia ja merkityksellisiä oppimiskokemuksia opiskelijoilla oli ollut seitsemän 

viikon työharjoittelun aikana.  

 

Luimme systemaattisesti kaikkien moduuliharjoitteluun osallistuneiden opiskeli-

joiden harjoittelupäiväkirjat. Lisäksi poimimme harjoittelupäiväkirjoista opiskeli-

joiden ajatuksia ja kokemuksia liittyen saamaansa perehdytykseen, opiskelija-

ohjaukseen ja oppimiskokemuksiin. Aloitimme tekstien analysoimisen poimimal-

la niistä positiivisiksi ja negatiivisiksi koetut asiat, sekä kokemukset ja kirjoitim-

me ne konkreettisesti paperille ylös. Lopuksi kokosimme ajatukset ja kokemuk-

set omiin osioihinsa itseämme varten helpottamaan kokonaiskuvan hahmotta-

mista. 

 

Moduuliharjoitteluun kuului viikoittain käytävä reflektiokeskustelu. Reflektioissa 

opiskelijat keskustelivat harjoittelun aikana esiin tulleista ajatuksista, havain-

noista ja kokemuksista, sekä pyrkivät miettimään yhdessä harjoittelun ohjaajien 

kanssa, millä keinoin moduuliharjoittelua voisi edelleen kehittää. 

 

Osa reflektioista äänitettiin toista tutkimusta varten, mutta olisimme halutes-

samme saaneet aineiston käyttöömme. Viikoittainen reflektiokeskustelu kesti 

noin yhden tunnin. Tunnin mittaiselle äänitteelle mahtui paljon seitsemän opis-

kelijan erilaisia ajatuksia ja pohdintoja, sekä päällekkäin puhumista. Aluksi aja-

tuksenamme oli käyttää reflektioissa käytyjen keskustelujen äänitteitä, mutta 
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jouduimme luopumaan ajatuksesta, sillä litterointi olisi tässä tapauksessa ollut 

hyvin haastavaa ja vienyt paljon aikaa pitkien ja paljon keskustelua sisältävien 

äänitteiden vuoksi. 

 

Perehdytyskansio suunniteltiin opiskelijamoduuliin sopivaksi ja se on tarkoitettu 

yleiseen käyttöön. Perehdytyskansiosta on tukea ja hyötyä moduuliharjoitteluun 

meneville opiskelijoille. Määrittelimme perehdytyskansion sisällön oppimispäi-

väkirjojen sekä teoriatiedon pohjalta. Päiväkirjoista poimittujen opiskelijoiden 

kokemien merkityksellisten oppimiskokemusten avulla keräsimme merkittävim-

piä opiskelijamoduuliin liittyviä asioita, joiden pohjalta rakensimme perehdytys-

kansion sisällön.  Jotta perehdytyskansiota voisi käyttää myös tietojen muuttu-

essa, kansio olisi hyvä pitää sähköisessä muodossa. Perehdytyskansio on kir-

joitettu Word- tekstinkäsittelyohjelmalla Arial-fontilla.  

 

Perehdytyskansion sisältö koostuu seuraavista osioista: johdanto, moduulin 

kuvaus, ryhmäytyminen, ammatillinen kasvu, kollegiaalisuus sekä moniammatil-

linen tiimityöskentely. Osiot on koottu niin, että ensin niissä käsitellään teoriatie-

toa aiheesta ja sen jälkeen moduulin näkökulmasta.  

 

Ensimmäisessä osiossa esittelemme lyhyesti perehdytyskansion sisältöä ja ker-

romme miksi kansio on tehty. Toisessa osiossa käsittelemme moduuliharjoitte-

lua. Tässä osiossa kerromme, mitä uusi harjoittelumuoto tarkoittaa ja mitä se 

pitää sisällään. Tämän jälkeen perehdytyskansiossa käsittelemme ryhmäyty-

mistä, ammatillista kasvua, kollegiaalisuutta sekä moniammatillista tiimityösken-

telyä kattavasti teorian ja opiskelijoiden kokemusten pohjalta. 

 

Perehdytyskansio suunniteltiin niin, että opiskelija saa siitä tukea omaan työs-

kentelyynsä ja oppimiseensa. Perehdytyskansio on hyvä antaa opiskelijoille jo 

ennen harjoittelujakson alkua, jotta opiskelijat saisivat rauhassa perehtyä kansi-

on sisältöön. Opiskelijat saavat tutustua moduuliharjoittelumuotoon ja osaston 

käytäntöihin ennen harjoittelujaksoa. Perehdytyskansion tehtävänä on tukea 

opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn koko harjoittelujakson ajan. Sen tarkoitus 

ei ole kuitenkaan korvata ohjaavien sairaanhoitajien antamaa perehdytystä ja 

tukea. 
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5.4.2 Perehdytyskansion arviointi 

 

Perehdytyskansion prosessin aikana annoimme sen arvioitavaksi ja kommentoi-

tavaksi kahdelle opiskelijamoduuliin osallistuneelle opiskelijalle. He arvioivat 

perehdytyskansion sisältöä ja antoivat meille kommentteja ja parannusehdotuk-

sia. Kommenttien perusteella muokkasimme sisältöä niin, että kansiossa painot-

tuu ryhmäytyminen ja ammatillinen kasvu.  

 

Olemme esitelleen myös perehdytyskansiota opinnäytetyöseminaareissa, mistä 

olemme saaneet tukea ja kommentteja perehdytyskansion sisällön parantami-

seksi. Päädyimme perehdytyskansion lopulliseen sisältöön yhdessä ohjaavan 

opettajan kanssa. 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Perehdytyskansion pohdinta 

 

Kansio pohjautuu teoriatietoon perehdyttämisestä, ryhmäytymisestä, moniam-

matillisuudesta, ammatillisesta kasvusta ja kollegiaalisuudesta. Halusimme teh-

dä opinnäytetyöstä mahdollisimman käytännönläheisen ja helposti luettavan. 

Uskoimme, että tämän tyyppisestä opinnäytetyöstä voisi olla meille ja tuleville 

moduuliharjoitteluun osallistuville opiskelijoille paljon hyötyä. 

 

Perehdyttäminen on tärkeää, jotta uusi työntekijä oppii työnkuvansa sekä orga-

nisaation toimintaperiaatteet ja arvot. Hyvä perehdytys sopeuttaa ja motivoi 

työntekijää työhönsä. (Juuti & Vuorela 2002, 49–50.) Saimme koottua perehdy-

tyskansioon tärkeitä asioita opiskelijamoduuliin liittyen. Uskomme, että kansio 

auttaa opiskelijaa valmistautumaan ja motivoitumaan opiskelijamoduuliin. 

 

Ryhmäytymisessä on merkittävää roolien ja ryhmädynamiikan muodostuminen. 

Roolit ovat joko muodollisia, kuten osastonhoitaja, tai epämuodollisia, kuten 

hauskuuttaja tai sivustakatsoja. (Kopakkala 2011, 37–38.)  Roolit saattavat kui-

tenkin muuttua ajan myötä, erityisesti silloin, kun ryhmän jäsenet eivät tunne 

toisiaan entuudestaan (Lonka, Hakkarainen, Ferchen & Lautso 2005, 145). 

Opiskelijamoduulin osallistuneet opiskelijat tunsivat toisensa entuudestaan, mi-

kä vaikutti roolien muodostumiseen. Kaikilla oli jo jonkinlainen ennakkokäsitys 

toisistaan ja myös itsestään. Opimme nopeasti toistemme vahvuudet ja pys-

tyimme hyödyntämään niitä hoitotyössä. 

 

Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan ryhmän sisäisiä voimia. Ryhmädynamiikka syn-

tyy ryhmän jäsenten välisestä kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. . (Ko-

pakkala 2011, 37–38.) Lähes kaikista oppimispäiväkirjoista nousi esille ryh-

mämme hyvä henki. Uskomme, että oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä eri-

tyisesti reflektiot auttoivat asiaan. Ne olivat hyvä keino päästä purkamaan huo-

lia. 
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Tarkoituksenamme oli tehdä opiskelijamoduuliin tuleville opiskelijoille perehdy-

tyskansio. Perehdytyskansion tavoitteena oli, että moduuliharjoitteluun tulevat 

opiskelijat saavat ennen harjoittelun alkamista tietoa moduuliharjoitteluun liitty-

vistä asioista. Onnistuimme mielestämme hyvin tässä tavoitteessa saaden kan-

siosta helposti luettavan, selkeän ja informatiivisen. Koemme tehneemme hyö-

dyllisen produktion, sillä opiskelijamoduuliin ei aiemmin tehty perehdytyskansio-

ta.  

 

Päiväkirjojen pohjalta saimme käsityksen, että opiskelijamoduuliin oltiin koko-

naisuudessaan tyytyväisiä. Opiskelijamoduuli ei kuitenkaan sovi kaikille opiske-

lijoille, koska jokaisella opiskelijalla on yksilöllinen tapansa oppia. Reflektiossa 

opiskelijat olivat keskustelleet siitä, että kaikkien harjoitteluiden ei tulisi olla mo-

duulimuotoisia harjoitteluita. Myös perinteinen harjoittelumalli on hyvä.  

 

 

6.2 Ammatillinen kasvu 

 

Olemme kokeneet opiskelijoiden perehdytyskansion kokoamisen mielekkääksi. 

Perehdytyskansion tekeminen on ollut meille jokaiselle erittäin hyödyllistä oppi-

misen kannalta. 

 

Opimme, mitä kaikkia vaiheita toiminnallisen opinnäytetyön prosessiin kuuluu. 

Teoriaosuudessa selviää, kuinka merkityksellistä työssä oppiminen ja sen ohja-

us on opiskelijalle. Perehdyttämisen teoriaosuus puolestaan auttoi meitä pereh-

dytyskansion tekemisessä sekä ymmärtämään, kuinka monimuotoista perehdyt-

täminen on. Olemme oppineet erilaisia tiedonhakumenetelmiä sekä kriittisyyttä 

lähteiden käytössä. Olemme myös oppineet kokoamaan tuotteen. 

 

Opinnäytetyöryhmämme yhteistyö on sujunut suurimmaksi osaa hyvin. Meillä 

on ollut yhtenevät ajatukset siitä, millaisen opinnäytetyön haluamme tehdä ja 

minkä arvosanan haluamme saavuttaa. 

 

Ajankäyttö ja suunnitelmallisuus eivät olleet aina yhtä helppoa kuin olimme aja-

telleet. Yksi suurimmista haasteista opinnäytetyötä tehdessä oli ryhmämme ko-
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ko. Se hankaloitti muun muassa työnjakoa ja aikatauluttamista. Koska fyysisiä 

tapaamisia ei ollut mahdollista järjestää kovin usein, oli meidän tehtävä tarkka 

työnjako ja koota kirjoittamaamme tekstiä tietyin väliajoin sähköpostia apuna 

käyttäen. Olimme paljon yhteydessä muun muassa sähköpostitse ja päivitimme 

prosessin etenemistä. Työnjaon tuli olla tarkasti rajattua, sillä aiheet laajenivat 

helposti alueiltaan ja joitain kirjoituksia jouduttiin muokkaamaan jälkeenpäin 

päällekkäisyyksien vuoksi. Fyysisiä tapaamisia järjestimme aina mahdollisuuk-

sien mukaan, sekä ideapaperin, suunnitelman, käsikirjoituksen ja valmiin työn 

lopullisia koonteja varten.  

 

Prosessin aikana emme pystyneet toteuttamaan kaikkia suunnitelmiamme. Oli-

simme esimerkiksi halunneet antaa valmiin perehdytyskansion uusille opiskeli-

joille luettavaksi ennen heidän harjoittelunsa alkua. Perehdytyskansion lopulli-

nen versio ei kuitenkaan ehtinyt valmistua siihen mennessä. Lisäksi emme saa-

neet hyödynnettyä reflektioita, koska materiaalia ei saatu litteroitua. 

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuutena on lisännyt osaamistamme perehdyttä-

miseen liittyvissä asioissa, sekä opettanut meitä yhdistämään teoriaa ja käytän-

töä. Mielestämme olemme saavuttaneet opinnäytetyömme tavoitteet hyvin. 

Olemme opinnäytetyössämme soveltaneet oppimiamme teoriatietoja perehdy-

tyskansiota laatiessamme. Myös kirjallinen ilmaisutaitomme on kehittynyt opin-

näytetyöprosessin aikana. Uskomme, että tämän opinnäytetyön tekeminen 

hyödyttää meitä tulevaisuudessakin, sillä todennäköisesti tulemme tulevissa 

töissämme tekemään erilaisia produktioita. Odotamme innolla, että pääsemme 

tulevaisuudessa perehdyttämään opiskelijoita ja jakamaan omaa tietoamme 

heille. 

 

 

6.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Jätimme oppimispäiväkirjojen numeerisen merkitsemisen pois, jotta saimme 

suojattua henkilöiden identiteetit mahdollisimman hyvin. Päiväkirjamerkinnät on 

raportoitu niin, ettei niistä tunnista yksittäisiä opiskelijoita. Opinnäytetyömme 

aihe on hyvin yleinen, mikä lisää työn eettisyyttä. Päiväkirjoja analysoidessa ja 
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tietoja poimiessa tuli ottaa huomioon monia seikkoja. Opiskelijoiden kirjoitukset 

olivat yllättävän paljon samankaltaisia keskenään. Päiväkirjojen sisältöön saat-

toi vaikuttaa se, että asioista ja kokemuksista keskusteltiin, sekä ajatuksia vaih-

dettiin paljon keskenään niin viikoittaisissa reflektioissa, kuin vapaa-ajallakin.  

Ajatusten, kokemusten ja tuntemusten keskinäisellä vaihtamisella opiskelijat 

saattoivat saada uusia näkökulmia ja vaikutteita käymistään keskusteluista.  

Päiväkirjoja oli kuitenkin kirjoitettu hyvin erilaisilla tyyleillä ja teksti oli kirjoittajan-

sa näköistä. Osa opiskelijoista oli kirjoittanut päiväkirjaa lähes päivittäin ja osa 

puolestaan kirjoittanut järjestelmällisesti tiivistelmän viikon tapahtumista.  

 

Jälkeenpäin mietimme, että olisimme voineet saada päiväkirjoista kattavamman 

tiedonkeruumenetelmän, mikäli olisimme tehneet kirjalliset ohjeet oppimispäivä-

kirjan kirjoittamista varten. Opiskelijat olivat kirjoittaneet vain vähän perehdyttä-

miseen liittyvistä asioista oppimispäiväkirjoihin.  

 

Opinnäytetyötämme lukiessa tulee ottaa huomioon, että oppimispäiväkirjoista 

keräämämme tieto perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin pohdintoihin ja op-

pimiskokemuksiin. Osa kokemuksista ja ajatuksista saattoi olla esimerkiksi vain 

yhden opiskelijan kokemaa, kun joku toinen opiskelija saattoi kokea saman asi-

an päinvastaisesti. Olemme kuitenkin tuoneet työssämme selkeästi esille eriä-

vät mielipiteet ja kokemukset esimerkkien avulla, sillä jokaisen yksilön sanoma 

on tässä työssä yhtä merkityksellistä. 

 

 

6.4 Kehittämisideat 

 

Oppimispäiväkirjoista kävi ilmi, että opiskelijat kokivat kaksi ensimmäistä pereh-

dytyspäivää raskaiksi ja tietoa tuli liikaa. Tämä teki merkityksellisen tiedon vas-

taanottamisesta haastavaa. Tulevia opiskelijamoduuliin osallistuvia opiskelijoita 

varten olisi hyvä karsia perehdytyspäivien sisällöstä opiskelijoiden kannalta vä-

hemmän merkityksellistä tietoa pois. 

 

Suuri opiskelijaryhmä resurssit huomioon ottaen tuo monia haasteita myös har-

joittelun ohjaajille. Ohjaajille voisi tehdä suunnitelman siitä, kuinka usein opiske-
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lijoille annetaan palautetta, missä muodossa ja miten.  Pidetäänkö virallisia ar-

viointikeskusteluja useampia vai onko sellaiseen aikaa? Entä miten ohjaajat 

pystyvät ohjaamaan ja arvioimaan jokaista opiskelijaa yksilöllisesti, voisiko sii-

hen tehdä jonkin suunnitelman, koulutuksia tai konkreettisia toimintamalleja? 

 

Opiskelijoiden onnistuneen harjoittelujakson kannalta, sekä ohjaajien ja muiden 

työntekijöiden työhyvinvoinnin ja sujuvan työskentelyn turvaksi olisi hyvä kehit-

tää yhdessä koko työryhmän kesken erilaisia keinoja työn suunnittelun ja sopi-

vien potilaiden valinnan tueksi. Koko työryhmän kesken sovittujen keinojen, 

käytäntöjen tai suunnitelman avulla voitaisiin järjestää työvuorot siten, että jo-

kainen opiskelija saisi yhtä paljon ohjausta, sekä palautetta ja arviota kehittymi-

sestään ja kehittämishaasteistaan, riippumatta potilaiden hoidon ja hoitoisuuk-

sien eroista. Mikäli jokainen osaston työntekijä tietäisi mitä moduuliharjoittelu 

on, kuinka he voisivat olla avuksi ja miten opiskelijoiden kanssa tulisi toimia, 

helpottaisi se myös kiireisten ohjaajien työtä ja näin ollen palvelisi useampia 

osapuolia. Uusien keinojen avulla voitaisiin mahdollisesti saada myös opiskeli-

joiden kokema oman vuoron odottamisen tunne karsittua pois. 
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Tervetuloa! 

 

Olet tulossa harjoitteluun opiskelijamoduuliin. Tämän perehdytyskansion avulla 

saat tärkeää tietoa opiskelijamoduulista. Kansion tarkoituksena on valmistaa sinua 

tähän uudenlaiseen harjoittelumuotoon. 

 

 

Moduulin kuvaus 

 

Opiskelijamoduuli on Suomessa uusi malli sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjatun har-

joittelun järjestämiseksi. Suomeen malli tuli Ruotsista Karoliiinisesta Sairaalasta. 

Mallilla pyritään helpottamaan sairaanhoitajaopiskelijan siirtymistä ammattilaiseksi 

sairaanhoitajaksi. Moduulissa opiskelijat pääsevät työskentelemään itsenäisem-

min, mutta silti ohjatusti. Ohjaaja on takaamassa potilasturvallisuutta koko ajan. 

Moduulissa opiskelu kehittää opiskelijan taitoa ajatella kriittisesti ja ratkaista on-

gelmia. Myös ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät, kun opiskelijat pääsevät työsken-

telemään tiiminä ja jakamaan keskenään vastuualueita. Opiskelijat saavat lisää it-

seluottamusta ja harppaus opiskelijasta ammattilaiseksi pienenee.  

 

Opiskelijamoduuliin osallistuu viidestä seitsemään opiskelijaa sekä kaksi vas-

tuuohjaajaa. Opiskelijat tekevät itse työvuorolistat siten, että 3–4 opiskelijaa on 

aamuvuorossa ja 2–3 opiskelijaa iltavuorossa. Opiskelijat saavat itselleen 3–4 poti-

lasta, joita hoitavat mahdollisuuksien mukaan päivittäin. Opiskelijoille pyritään an-

tamaan samat potilaat mahdollisimman usein, jotta opiskelijan ja potilaan välille 

syntyisi luottamuksellinen hoitosuhde. Näin opiskelijan on myös mahdollista nähdä 

muutokset potilaan tilassa ja ymmärtää hoito kokonaisvaltaisemmin. 

 

Vuoron alussa ohjaava sairaanhoitaja kertoo, keitä potilaita vuoron aikana opiskeli-

jat hoitavat. Opiskelijat sopivat keskenään työnjaosta. Harjoittelujakson ensimmäi-

sillä viikoilla työskennellään pareittain, mutta harjoittelun edetessä opiskelijat työs-

kentelevät itsenäisemmin. Työnjako riippuu paljon siitä, kuinka monta potilasta 
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opiskelijoilla on hoidettavana vuoronsa aikana. Työnjaon jälkeen jokainen opiskeli-

ja lukee omien potilaidensa raportin. Tämän jälkeen annetaan suullinen raportti oh-

jaavalle sairaanhoitajalle. 

 

Opiskelijoille pyritään antamaan samat potilaat mahdollisimman usein, jotta opiske-

lijan ja potilaan välille syntyisi luottamuksellinen hoitosuhde. Näin opiskelijan on 

mahdollista nähdä muutokset potilaan tilassa ja ymmärtää hoito kokonaisvaltai-

semmin. Moduulissa opiskelijat pääsevät työskentelemään itsenäisemmin, mutta 

silti ohjatusti. Moduulimalli kehittää opiskelijan taitoa ajatella kriittisesti ja ratkaista 

ongelmia. Myös ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät, kun opiskelijat pääsevät työs-

kentelemään tiiminä ja jakamaan keskenään vastuualueita. Opiskelijat saavat lisää 

itseluottamusta ja harppaus opiskelijasta ammattilaiseksi pienenee.  

 

Harjoittelun ensimmäiset päivät menevät tutustuessa muun muassa paloturvalli-

suuteen ja osaston kirjaamiskäytäntöihin. Harjoittelun aikana pääsee tutustumaan 

muun muassa sihteerin ja osastofarmaseutin työnkuvaan.  Reflektioita pidetään 

joka viikko. Niihin osallistuu opiskelijoiden lisäksi kliininen opettaja sekä mahdolli-

sesti myös ohjaajat. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua sairaalassa pi-

dettäviin luentoihin. Luennoille voi osallistua vain yksi moduuliopiskelija kerrallaan. 

Tällöin hän joutuu delegoimaan oman potilaansa hoidon opiskelijatovereilleen. Lu-

ennon jälkeen hän kertoo muille opiskelijoille millaisista asioista luennolla puhuttiin. 

 

Yhden opiskelijamoduuliin osallistuneen mietteitä harjoittelun loppuvaiheessa: 

 

”Moduuliharjoittelu antaa erilaisen perspektiivin ja valmiudet verrattuna ta-

valliseen harjoitteluun. Mielestäni tiimityöskentelytaidot kehittyvät valtavasti 

moduulissa. Toivottavasti tulevat opiskelijat ovat myös tyytyväisiä ja saavat 

jaksolta paljon.” 
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Ryhmäytyminen  

 

Ihmisjoukosta tulee ryhmä, kun sen jäsenillä on jokin yhteinen tavoite, keskinäistä 

vuorovaikutusta ja tieto siitä, ketkä kuuluvat ryhmään. Ryhmän jäsenet merkitsevät 

aina toisilleen jotain. Suurin osa ihmisistä kuuluu useampaan eri ryhmään esimer-

kiksi kotona, koulussa tai harrastusten parissa.  Myös työelämä koostuu yhä use-

ammin erilaisista ryhmistä ja verkostoista.   

 

Kun puhutaan ryhmädynamiikasta, tarkoitetaan sillä ryhmän sisäisiä voimia, jotka 

ovat usein merkittäviä kokijan kannalta. Ryhmädynamiikka syntyy ryhmän jäsenten 

välisestä kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Ryhmän jäsenet ottavat kantaa 

ja kommentoivat yksilön viestiä. Yleensä kaikki ryhmän jäsenet seuraavat toistensa 

vuorovaikutusta ja liittyvät siihen, mutta usein vuorovaikutus tarkentuu syvemmin 

kahden jäsenen väliseksi. Ryhmän sisäinen turvallisuus muodostuu ja syvenee vä-

hitellen, kun kahdenkeskisten vuorovaikutustilanteiden määrä ryhmän sisällä eri 

ihmisten välillä lisääntyy.  

 

Tilanteessa, jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset kokoontuvat yhteen ja muodos-

tavat uuden ryhmän, on yleensä jokainen heistä aluksi epävarma itsestään.  Ihmi-

sillä on ryhmissä erilaisia rooleja, jotka voivat olla muodollisia tai epämuodollisia. 

Muodollisia on esimerkiksi puheenjohtajan tai sihteerin rooli, kun puolestaan epä-

muodollisia ovat muun muassa henkisen johtajan rooli, hauskuuttajan rooli tai si-

vustakatsojan rooli.  

 

Uudessa ryhmässä entinen rooli ei ehkä sovikaan uuteen tilanteeseen, mikä saat-

taa aiheuttaa hämmennystä. Aluksi esiin nousee rooleja, joissa henkilöt ovat aikai-

semmin tulleet hyväksytyksi. Kun ihmiset ovat epävarmoja, he turvautuvat usein 

stereotyyppisiin rooleihin, jolloin käyttävät esimerkiksi vapaa-ajan tapaamisessa 

työrooliaan.  Ajan kuluessa, kun ryhmän turvallisuus on riittävä, alkavat roolit aset-

tumaan ja muuttumaan persoonallisemmiksi. Kun ryhmän jäsenet ovat toimineet 
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yhdessä pitkään, jäykistyneet roolit alkavat helposti kaventaa henkilöiden erilaisia 

toimintamahdollisuuksia.  

 

Moduuliharjoittelussa opiskelijat saattavat huomata suuriakin eroja käyttäytymises-

sä, oppimisessa ja osaamisessa itsensä ja opiskelijakavereidensa välillä. Opiskeli-

joiden ei kuitenkaan tulisi verrata itseään muihin, sillä jokainen on oma persoonan-

sa ja jokaisella on oma henkilökohtainen kokemus, tieto ja taito hoitotyöstä, sekä 

oma tapa ajatella, tuntea, oppia ja työskennellä. On tärkeää ymmärtää, että jokai-

sella on omat vahvuudet ja kehittymishaasteet. Moduuliharjoittelussa pääsee ja-

kamaan omaa osaamistaan ryhmän kesken, jolloin voi oppia paljon toisilta, saada 

uusia näkökulmia tai varmistusta jo olemassa oleviin tietoihin ja taitoihin. 
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Ammatillinen kasvu ja itsenäistyminen 

 

Ammatillinen kasvu on prosessi, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Ammatillinen 

osaaminen lisääntyy oma-aloitteisen tiedonhankinnan, kokemusten ja opittujen 

asioiden pohjalta. Työelämän asettamien vaatimusten ja koulutuksesta saatujen 

valmiuksien ansiosta ammatillinen osaaminen kehittyy. Ainoastaan kokemus ja 

koulutus eivät kuitenkaan riitä turvaamaan menestystä työelämässä. Osasta kehit-

tyy päteviä asiantuntijoita, kun puolestaan joidenkin asiantuntijuus voi jäädä vähäi-

seksi. 

 

Opiskelijan pohtiessa omaa ammatillista kasvuaan, on hänen hyvä kysyä itseltään 

kolme kysymystä: Mitä oikeastaan tarkoittaa, että opiskelen sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiseksi? Miksi opiskelen juuri tätä alaa? Miten opiskelen? Miten- ja miksi- 

kysymyksiin voi miettiä vastauksia käymällä läpi sitä, miksi on halunnut opiskele-

maan tälle alalle ja miten oppii kaikista parhaiten. Ammatillinen kehittyminen edel-

lyttää vastausten saamista näihin kysymyksiin.  

 

Opiskelijoiden suuntautumista ammattiin pystytään kuvaamaan syvällisemmin kol-

men eri suuntautumistavan avulla. Suuntautumistapoja ovat vuorovaikutukseen, 

asiantuntijuuteen ja ansiotyöhön suuntautuminen. Suuntautumistavat ovat kuiten-

kin teoreettisia, eivätkä kokonaan poissulje toisiaan. Vuorovaikutukseen suuntau-

tuneen opiskelijan ammatilliseen kasvuun vaikuttavat opettajat, harjoittelun ohjaajat 

ja toiset opiskelijat. Asiantuntijuuteen suuntautuneelle opiskelijalle keskeistä on 

saada asiantuntijuuden kehittymistä tukevia tietoja ja taitoja, sekä opiskella tavoit-

teellisesti. Ansiotyöhön suuntautunut opiskelija puolestaan tukeutuu ammatillisessa 

kasvussaan toisiin opiskelijoihin ja harjoitteluista saamaansa malliin “tehdä työtä 

oikealla tavalla”.  

 

Moduuliharjoittelussa opiskelijoiden ammatillinen kasvu, itsenäistyminen, itsensä 

johtaminen, oma-aloitteisuus ja vastuu kasvavat ja kehittyvät jatkuvasti. 
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Ennen moduuliharjoittelun alkua opiskelijat jakavat työvuorot keskenään ottaen 

myös toistensa tarpeet huomioon, mikä vaatii tietynlaista itsensä johtamista ja vas-

tuunottoa. Jo ensimmäisellä viikolla opiskelijat pääsevät halutessaan työskentele-

mään itsenäisemmin, kuin perinteisessä harjoittelussa yleensä. Jokaisella opiskeli-

jalla on kuitenkin mahdollisuus seurata ohjaajan tai muiden opiskelijoiden työsken-

telyä ensimmäisen viikon ajan. Lisäksi opiskelijat tutustuvat potilastietojärjestel-

mään ja opettelevat etsimään hoitokertomuksista tarvittavan tiedon potilaista, sekä 

heidän sairauksistaan ja hoidostaan. Opiskelijoiden tulee itse miettiä, mitä kaikkea 

huomioivat potilaan hoidossa.  

 

Toisella viikolla osaston toimintatavat alkavat selkiytyä ja opiskelijat pääsevät työs-

kentelemään yhä itsenäisemmin. Osasto alkaa tuntua tutummalta ja opiskelijat 

saavat lisää varmuutta ja vastuuta. Ohjaava opettaja tulee ensimmäisten viikkojen 

aikana keskustelemaan opiskelijoiden kanssa muun muassa harjoittelujakson ta-

voitteista ja auttaa opiskelijoita pohtimaan omia kehittymishaasteitaan laajemmin, 

mikä osaltaan tukee ammatillista kasvua. Osa opiskelijoista voi varsinkin ensim-

mäisten viikkojen aikana kokea suuren ryhmäkoon ongelmallisena sujuvan työs-

kentelyn kannalta. Opiskelijat voivat huomata, kuinka rajallista itsenäinen työsken-

tely osastolla on, sillä esimerkiksi lääkehoitoa toteutettaessa tarvitaan aina ohjaa-

jan läsnäoloa. Ohjaaja ei pysty olemaan jokaisen opiskelijan tukena kaiken aikaa, 

minkä vuoksi opiskelijan tulee miettiä, miten voisi käyttää odottamisen hyödyksi ja 

mitä asioita hän pystyy tekemään itsenäisesti. 

 

Moduuliharjoittelussa opiskelijat saavat sopia keskenään, haluavatko työskennellä 

pareittain, vai yksin. Osa kokee parityöskentelyn etenkin harjoittelun alkuvaiheessa 

miellyttävämpänä ja turvallisempana tapana työskennellä. Yksin työskentely voi 

tuntua jopa pelottavalta. Osa puolestaan voi kokea yksin työskentelyn olevan opet-

tavaisempaa ja positiivisella tavalla haastavampaa. Opiskelijat tekevät työnjaon 

keskenään ottaen jokaisen yksilön mielipiteet, tuntemukset ja tavoitteet huomioon. 

Kun osaston toimintatavat ja työnkuva selkeytyy opiskelijalle, pystyy hän vähitellen 
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hyödyntämään jo aikaisempaa osaamistaan. Itsevarmuus ja rohkeus kasvavat on-

nistumisten ja ohjaajien luottamuksen ja palautteen myötä. 

 

Seuraavien viikkojen aikana opiskelijat saavat vähitellen itsevarmuutta ja vastuuta, 

kun oma-aloitteisuus ja itsenäistyminen kehittyvät. Opiskelijat voivat kokea moduu-

liharjoittelussa tuttujen asioiden kertaamisen ja toistot positiivisina ja hyödyllisinä 

asioina oppimisen kannalta. Ohjaajat kannustavat opiskelijoita mahdollisimman it-

senäiseen tiedonhakuun ja työskentelyyn, tekemättä asioita opiskelijoiden puoles-

ta. Työskentely muiden opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa luo uusia näkökulmia ja 

oivalluksia opiskelijoille. Lisäksi oman tiedon jakaminen ja toisten opiskelijoiden oh-

jaaminen edistää opiskelijoiden ammatillista kasvua.  

 

Kun opiskelijat osoittavat pärjäävänsä itsenäisesti, voidaan jokaiselle heistä antaa 

oma potilas, jonka kokonaisvaltaisesta hoidosta he huolehtivat koko työvuoron 

ajan. Vähitellen opiskelijoiden omien tuntemusten ja tavoitteiden mukaan voidaan 

potilaiden määrää opiskelijaa kohden lisätä. Tämä antaa varmuutta opiskelijan 

työskentelyyn ja selkeyttää päivän kulkua. Lisäksi opiskelija saa henkilökohtaisem-

paa palautetta ohjaajalta, kun ohjaaja näkee, kuinka opiskelija on omaa potilastaan 

hoitanut. 

 

Harjoittelun viimeisillä viikoilla esimerkiksi reflektioiden ja oppimispäiväkirjojen avul-

la opiskelijat voivat oivaltaa, kuinka paljon ovat kehittyneet harjoittelun aikana. He 

voivat huomata ammatillisen kasvunsa, sekä itsenäistymisen ja lisääntyneen oma-

aloitteisuuden.    
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Kollegiaalisuus/ vertaistuki 

 

Kollegiaalisuus tarkoittaa työtovereiden tukemista ja ristiriitojen selvittämistä yh-

dessä. Kollegiaalisuuden tärkein perusta on luottamus. Työntekijä voi luottaa sii-

hen, että jokainen työyhteisössä tekee parhaansa ja saa toisilta tukea sitä tarvitta-

essa. Kollegiaalisuuteen kuuluu myönteisen palautteen antaminen, kun toinen te-

kee työnsä hyvin.  

 

Suomen sairaanhoitajaliiton ohjeiden mukaan sairaanhoitajien tulee tukea toisiaan 

potilaiden hoitoon liittyvissä asioissa, ammatillisessa kehittymisessä sekä työssä 

jaksamisessa. Kollegiaalisuuden tulisi näkyä sairaanhoitajien välisenä tehtävien ja 

tietojen jakamisena sekä emotionaalisena tukena. Sairaanhoitajan velvollisuuksiin 

kuuluu myös pitää huolta siitä, ettei kollegan toiminta uhkaa potilasturvallisuutta. 

Tämän vuoksi kollegiaalisuus edellyttää vastuun ottoa sekä omasta että muiden 

käytöksestä.  

 

Opiskelijamoduulissa kollegiaalisuus näkyy sekä opiskelijoiden välisenä että opis-

kelijan ja ohjaavan sairaanhoitajan välisenä toimintana. Opiskelijoiden välinen kol-

legiaalisuus näkyy helppoutena työskennellä yhdessä sekä tuen antamisena. 

Opiskelijat työskentelevät usein pareittain, jolloin työn ohessa on mahdollisuus tu-

kea toisia ja jakaa omaa osaamistaan. Opiskelijamoduulissa työnjaot tehdään ta-

sapuolisesti ja kaikki pääsevät työskentelemään saman verran.  

 

Harjoittelun aikana opiskelijoilla on mahdollisuus jakaa mielipiteitä keskenään ja 

miettiä yhdessä potilaiden hoitoon liittyviä asioita. Kun hoitotyötä tehdään yhdessä 

opiskelijatoverin kanssa, samalla voi jakaa omaa osaamistaan itselle tutuista asi-

oista ja vastavuoroisesti ottaa vastaan toisen opiskelijan neuvoja ja ehdotuksia. 

Opiskelijoiden keskinäinen tukeminen ja kokemusten jakaminen auttaa opiskelijoita 

kehittämään omia työskentelytapojaan. Opiskelijoiden kokemusten mukaan myös 

kynnys kysyä apua toiselta opiskelijalta on pieni.  
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Opiskelijamoduulissa tiimityöskentelytaidot kehittyvät. Sen avulla pääsee työsken-

telemään erilaisten henkilöiden ja persoonien kanssa. Jokaisella työntekijällä on 

kuitenkin oma tapansa työskennellä. Opiskelijamoduuli valmistaa hyvin siihen, että 

oppii työskentelemään monenlaisen ihmisen kanssa ja oppii arvostamaan erilaisia 

tapoja työskennellä.  

 

Opiskelijamoduulissa opiskelijat pääsevät myös työskentelemään osaston työnteki-

jöiden kanssa. Opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu muutama osastolla työskente-

levä sairaanhoitaja. Tämän kautta opiskelijat saavat kokemuksen myös kollegiaali-

suudesta valmiiden sairaanhoitajien kanssa. On hyvä, että opiskelijat pääsevät 

työskentelemään useamman sairaanhoitajan kanssa, sillä näin he saavat seurata 

erilaisia työskentelytapoja. 

 

 

Moniammatillinen tiimityö 

 

Moniammatillinen tiimi koostuu erilaisen koulutuksen saaneista ammatti-ihmisiä, 

jotka tapaavat toisiaan säännöllisesti ja työskentelevät yhteisen tavoitteen puoles-

ta. Tiimissä on tärkeää tietää oma ja muiden roolit ja vastuualueet.  

 

Toimivan tiimin edellytyksenä ovat muun muassa selkeät tavoitteet, pätevät jäse-

net ja hyvä työilmapiiri. Sairaanhoitajan tehtävä moniammatillisessa tiimissä on 

toimia hoitotyön asiantuntijana. Sairaanhoitajalta edellytetään yhteistyötaitoja, pää-

töksentekokykyä, johtamiskykyä ja taitoa tukea potilaan toimintakykyä. Hoitotyössä 

tarvitaan myös itsevarmuutta, luovuutta, hyvää käytöstä ja erikoisosaamista. 

 

Moduulissa pääsee harjoittelemaan moniammatillisessa tiimissä työskentelemistä. 

Opiskelijat pääsevät tutustumaan osaston muiden ammattialojen edustajien työn-

kuviin, kuten sihteerin tai farmaseutin. Opiskelijat osallistuvat päivittäisille lääkärin-

kierroille. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin tutkimuksiin ja toimen-

piteisiin myös osaston ulkopuolelle.  
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