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E-learning and simulations are common learning methods in nursing care training. Both of this methods are organized as additional training for employees in Kuopio University Hospital, as well a number of training programs in
Savonia University of Applied Sciences. KÄLI (Midwife as operating room nurse in section) -training is the joint
training of Kuopio University Hospital and Savonia University of Applied Sciences. It has been used for the training
of midwives and midwifery students for several years. In KÄLI-training the midwifes are trained to work sections
as the role of operating room nurse. Reforms in Kuopio University Hospital have taken place in recent years and
with it the midwives are participating today more in surgery operations. This subject is studied in training simulations, network tasks and group discussions using the Moodle learning environment.
This thesis is a qualitative study. Purpose of this study was to research the midwives and the midwifery students’
experiences of KÄLI-training by internet survey. The aim was to provide current information on the process of
learning from users and use it to develop the Kuopio University Hospital and Savonia University of Applied Sciences
midwifery section education.
An internet survey of the thesis was responded four midwives working in Kuopio University Hospital and six midwifery students in Savonia University of Applied Sciences. Respondents were randomly selected from participants
in training. The survey was conducted Webropol® software. The questionnaire contained a total of eleven open
questions, dealing with e-learning and simulation. The answers were analyzed using content analysis method.
The study results show that the respondents considered the training subject important and useful. Using the webbased learning in this kind of training shared the respondents' opinions. Some respondents felt that online teaching
is comfortable way to learn because it is free place and time boundaries. The responses were highlighted different
learning styles, as some respondents had experienced they would learn better in classroom education. All in all the
network environment in Moodle was hoped in the future to be clarified more. Respondents felt that the simulationteaching was instructive method. Better time planning was hoped for simulation-teaching. The organization of webbased teaching and simulations close to each other were considered to be the absolute thing for effective learning.
This training didn’t gave skills to support the interaction between the mother and the newborn.
The results of this thesis can be used in the future when planning section training. Education should be directed to
appropriate for user groups, because the level of knowledge is different between the midwives and the midwifery
students. Different learning styles should also be taken into account and to consider the possible need for the
orientation and classroom teaching. Organization of web-based teaching and simulations close to each other as
well functional network environment are the absolute things to support effective learning. In the future could be
research about the support for the interaction between the mother and the newborn. What kind of support staff
gives currently in section and is the support enough for the mothers who gave birth in section. On the basis of
such studies the interaction support could potentially develop more.
Keywords
midwife, midwifery, operating room nurse, surgical treatment, section, e-learning, simulation
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1

JOHDANTO
Verkko-opiskelu ja simulaatiot ovat tärkeä osa nykyistä oppimisjärjestelmää esimerkiksi terveysalan
koulutuksessa Savonia-ammattikorkeakoulussa. KÄLI on opintojakson lyhenne, joka tulee sanoista
kätilö leikkaussalihoitajana sektiossa. Se kuuluu Savonia-ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijoiden
opetussuunnitelmaan ja on lisäkoulutuksena Kuopion yliopistollisen sairaalan kätilöille. Kuopion yliopistollinen sairaala hallinnoi tätä Moodle KÄLI-oppimisympäristöä. Sisältönä tässä oppimisympäristössä on tietoa sektioon liittyen, tehtäviä ja keskustelua aiheesta. Näiden lisäksi KÄLI-opintojaksoon
kuuluu simulaatio-opetus, joka toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoululla. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2013.)
Opinnäytetyön nimi on ”Kätilö leikkaussalihoitajana sektiossa – kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta”. Kuopion yliopistollinen sairaala on aiheen tilaaja. Tämä opinnäytetyö on
laadullinen tutkimus. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta internet-kyselyn avulla. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa oppimismenetelmän käyttäjiltä ja sen avulla kehittää Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kätilötyön sektio-opetusta.
Aihe on kiinnostava, koska oppimistavat ovat olennaisessa osassa ammattitaidon kehittymisessä sekä
ylläpidossa. Verkko-opiskelu tukee omatoimista ja aktiivista tapaa oppia, koska silloin tieto ei tule
yleensä suoraan opettajalta vaan itse lähdemateriaaliin tutustumalla ja yhdistelemällä asiayhteyksiä
(Niemi ja Multisilta 2014, 17 – 18). Tämä tukee hyvin ammatillista kehitystä itsenäiseen ajatteluun,
päätöksen tekoon ja lähteiden kriittiseen tutkimiseen. Kätilön tulee osata soveltaa oppimaansa tietoa
sekä kehittää ja arvioida itseään jatkuvasti. Omatoimisen ja tutkittuun tietoon perustuvan työskentelyn
osaaminen korostuu etenkin kätilön työssä. Se on vaativaa ja vastuullista työtä, jossa usein hoitotilanteissa toimitaan itsenäisesti. (Pienimaa ja Raussi-Lehto 2015, 31 – 34.)
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on meneillään toimintaympäristön muutos naisten akuuttikeskuksessa (KYS 2013). Kätilöt osallistuvat enemmän leikkaussalitoimintaan, joten heitä on koulutettu toimimaan leikkaussalihoitajana sektiossa ja heräämöhoidossa (KYS 2015). Etenkin tästä näkökulmasta
aihe on tärkeä ammatillisen kasvun kannalta. Tämän opinnäytetön avulla saatiin tietoa, miten hyödyllisenä verkko-oppiminen nähdään tässä yhteydessä. Aihe on myös yhteiskunnallisesti tärkeä, koska
hoitohenkilökunnan antama tuki ja ammattitaitoisuus heijastuvat synnytyksen jälkeisiin vanhemmuuden kokemuksiin. Synnytyksen jälkeiset tunteet ja kokemukset vaikuttavat myös perheen voimavaroihin jatkossa. Sektioon voidaan päätyä myös synnytyspelon takia ja olla jo valmiiksi herkän tilanteen
äärellä. Siksi on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on paras mahdollinen osaaminen synnytykseen
liittyvissä eri hoitotilanteissa. Vauva on jo syntyessään valmis kommunikoimaan monella tavalla ja
olemaan aktiivisesti varhaisessa vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa. Yhteiskunnan tulisi tukea
sitä, että tämä vuorovaikutussuhteen muodostuminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla ja tukisi näin lapsen kehitystä. (Yokote 2008, 44-46; Mäntymaa ja Tamminen 1999; Rouhe ja Saisto 2013.)
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2

AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN
Ammattitaito on kykyä hallita koko työprosessi ajatuksen tasolla ja sopeutumista vaihtuviin tilanteisiin
oikealla tavalla (Heikkinen 1993, 75). Se on lisäksi hankittua pätevyyttä tietyssä ammatissa toimimiseen, joka on taas saatu tietyllä koulutuksella ja kokemuksella. Ammattitaidon kehittäminen on elinikäinen prosessi, joka vaikuttaa työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työviihtyvyyteen. Tähän kehittymiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät ja oma ammattillisen identiteetin rakentuminen. Tämä identiteetti vaikuttaa työelämään sopeutumiseen ja oman persoonallisen työotteen kehittämiseen. (Rauhala
1993, 21 – 22, 23; Eteläpelto 1993, 9 – 10.)
Kätilö on hoitotyön ja erityisesti seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden asiantuntija ja kätilötyö on toimintaa hoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Kätilön ammatillinen osaaminen muodostuu sairaanhoitajan, kätilön ja ammattikorkeakoulututkintojen yhteisestä ammatillisesta osaamisesta. Siitä muodostuu perusta työelämässä toimimiselle ja asiantuntijuudelle. Suomalaisen kätilökoulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet noudattavat kansallisia ja eurooppalaisia korkeakoulututkintojen
vaatimuksia. Kun nämä vaatimukset täyttyvät, ammattipätevyys tunnustetaan automaattisesti muissa
Euroopan unionin maissa sekä sovelletusti jossain Euroopan talousalueen maissa. Automaattinen ammatin tunnustaminen on mahdollista kätilöille, koska tämän ammatin vähimmäisvaatimukset on yhtenäistetty Euroopassa. Kätilökoulutus sisältää määrällisiä ja laadullisia tavoitteita, jotka varmistavat
ammattitaidon

kehittymistä.

(Pienimaa

ja

Raussi-Lehto

2015,

31–33;

Ammattipätevyyden

tunnustamisjärjestelmä 2005.) KÄLI-koulutukseen ja samalla tämän opinnäytetyön keskeisiin aihealueisiin kuuluvat leikkaushoito ja leikkaushoitajan toimenkuva, ja kuinka ammattitaitoa voisi näissä asioissa kehittää.
Leikkaushoito on kirurginen hoitotoimenpide, joka tehdään erikoissairaanhoidossa suunnitellusti eli
elektiivisesti tai päivystyksellisesti (Lukkari, Kinnunen ja Korte 2013, 22 – 24). Leikkaussalihoitaja toimii leikkaussalissa instrumentoivana hoitajana tai valvovana hoitajana. Molemmat hoitajat toimivat
yhteistyössä muun leikkausryhmän kanssa. Itsenäisenä vastuualueena instrumentoivalla hoitajalla on
huolehtiminen leikkauksen instrumentoinnista ja lääkärin avustaminen. Instrumentoivalla hoitajalla
tulee olla käsitys leikkauksen kulusta ja etenemisestä, jotta lääkärillä on saatavilla oikeat ja hyvin
toimivat instrumentit sopivaan aikaan. Mikäli hoitaja on lääkärin avustajana leikkauksessa, hän toimii
taatakseen mahdollisimman hyvän näkyvyyden leikkausalueelle. Valvova hoitaja toimii yhteistyössä
instrumentoivan hoitajan kanssa huolehtien turvallisesta hoitoympäristöstä ja aseptiikasta. Hän huolehtii leikkauksen kirjaamisesta ja hakee tarvittaessa lisävälineitä. Aseptiikka on työskentelytapa, jolla
halutaan estää steriilin materiaalin tai kudosten likaantuminen mikrobeilla. Steriili ei sisällä eläviä mikrobeja. Pieneliöt eli mikrobit ovat yksisoluisia eiliöitä, joita ei voi nähdä ilman suurentavaa laitetta.
(Lukkari ym. 2013, 79, 335, 350.)
Keisarileikkaus eli sektio on obstetrisen kirurgian toimenpide, jossa sikiö syntyy odottavaan äitiin tehtyjen leikkausviiltojen kautta. Sektioita tehdään elektiivisesti eli suunnitellusti sekä päivystyksellisesti.
Elektiivisen sektion indikaatioita voivat olla esimerkiksi sikiön poikkeava asento kohdussa, sikiön koko
suhteessa äidin lantioon, äidin aikaisemmat komplisoituneet synnytykset, synnytyspelko tai äidin ja
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sikiön erilaiset sairaudet. Päivystyksellisen sektion indikaatioita voivat olla pitkittynyt tai pysähtynyt
synnytys, sikiön vaikeutunut hapensaanti tai muu vakava komplikaatio. Lääkäri määrittelee päivystyksellisen sektion kiireellisyyden. (Uotila 2015, 575 – 576; Rouhe ja Saisto 2013). Kätilöiden ja leikkaussalin henkilökunnan henkinen tuki on tärkeää sektion kokeneelle äidille jatkoa ajatellen, koska synnytyskokemus heijastuu sen jälkeisiin vanhemmuuden tunteisiin (Yokote 2008, 45 – 46).
Eri ammattiryhmät ovat kokeneet leikkaushoitajien pätevyyden vaativuustason erittäin korkeaksi,
jonka takia perus-ja jatkokoulutukseen tulisi panostaa. Vuorovaikutus henkilökunnan ja potilaan välillä
leikkaussalissa on haasteellista, sillä hoitajien käyttämät leikkausasut ja maskit sekä potilaan lääkitseminen vaikuttavat kommunikointiin. Myös nonverbaaliseen kommunikointiin täytyisi kiinnittää huomiota, koska ilmeet, eleet ja koskettaminen vaikuttavat potilaan luottamuksen syntymiseen. Näistä
syistä sektio-opetusta on tärkeää lähestyä vuorovaikutuksen näkökulmasta, eli onko opetus antanut
riittävästi tarvittavia kommunikaatiotaitoja sektiossa toimimisessa. Myös hyvä yhteistyö henkilökunnan
välillä on tärkeää. Silèn-Lipposen leikkaussalin tiimityöhön perehtyvässä väitöskirjassa (2005) on tarkasteltu ammatillisuutta tiimityön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksen haastattelut on
tehty vuosina 1997 ja 2000 leikkaussalihoitajille sekä opiskelijoille. Kansainvälistä näkökulmaa tutkimukseen on tuotu haastattelemalla suomalaisten lisäksi englantilaisia ja amerikkalaisia. Tiimin hyvä
yhteistyö muun muassa ylläpitää potilasturvallisuutta ja lisää työntekijöiden työssä viihtymistä, jonka
takia tiimityötä ja henkistä ilmapiiriä tulisikin kehittää. (Tengvall 2010, 118, 130 – 133; Silèn-Lipponen
2005, 81, 89.)
Sairaanhoitajien yhteistyötä on tutkittu myös yleisellä tasolla, ei pelkästään leikkausosastolla. Suomessa yliopistollisen sairaalan sairaanhoitajille tehty kyselytutkimus vuonna 2012 kertoo myös kommunikaatiotaitojen tärkeydestä terveysalalla. Yhteistyöhön vaikuttavat muun muassa työkokemus ja
kouluttuneisuus. Ristiriitojen hallintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Yhteistyötaitoihin liittyy
myös osaaminen toimia moniammatillisissa työryhmissä. Rytkösen opinnäytetyö (2013) on ollut työelämälähtöinen kehittämishanke, jossa on painottunut eri ammattiryhmien ja sairaalan eri yksiköiden
yhteistyö. Hankkeessa työryhmä on kehittänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Porvoon sairaalan synnytysyksikölle hätäsektiotoimintamallin. Toimintamalli on kolmiosainen, ja siinä korostuu erityisesti tehtävänjaot leikkaussalissa toimimiseen. Myös yhtenä osa-alueena on kehitetty kätilöiden ja tehostetun valvonnan sairaanhoitajien kouluttamista uusiin tehtäviin leikkaussalissa. Selkeät
toimintamallit ja tehtäviin kouluttaminen lisäävät potilasturvallisuutta. Kehitetty toimintamalli on myös
hyödynnettävissä muihin sairaaloihin Suomessa. (Kvist, Turunen ja Ylitörmänen 2012; Rytkönen 2013,
59 – 67.)
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Kollegiaalisuudella tarkoitetaan työtovereiden tukemista sekä luottamusta työtovereihin, etenkin ristiriitatilanteissa (Merasto 2015, 8). Se on arvokas voimavara työyhteisössä, koska sen avulla voidaan
tuottaa paljon hyvää mahdollisimman monelle. Kollegiaalisuuden puute vaikuttaa ammatin mielekkyyteen ja työmotivaatioon. Hoitajien väliset suhteet vaikuttavat taas heidän hyvinvointiinsa ja tyytyväisyyteen työyhteisössä. (Arala, Kangasniemi, Suutarla, Haapa ja Tilander 2015, 16, 21 – 22.) Asialla
on siis potilasturvallisuuteen ja myös hoitotyön kustannuksiin liittyvä näkökulma, koska nämä asiat
vaikuttavat työssä toimimiseen ja työn laatuun. Yhteisöllisyys liittyy myös vahvasti kollegiaalisuuteen,
koska siihen liitetään sosiaalisia odotuksia ja tästä johtuvia jännitteitä. On luonnollista kaivata yhteisöllisyyttä, koska se tarjoaa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. (Paasivaara ja Nikkilä 2010, 8 –
13.)
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VERKKO- JA SIMULAATIO-OPETUS KÄLI-KOULUTUKSESSA
KÄLI-koulutus on toteutettu verkko-ja simulaatio-opetuksen avulla. Verkko-ja simulaatio-opetus ja niiden avulla oppiminen ovat siis keskeisiä aiheita tässä opinnäytetyössä. Yleisesti koulutuksen päämääränä on kouluttaa opiskelijoita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Koulutuksen tavoitteita tulee
jatkuvasti arvioida, koska sen tulisi tuottaa ongelmatilanteita pelkäämättömiä ja itseään jatkuvasti
kehittäviä ammattilaisia. (Nurmi 1993, 69.)
Verkko-oppimisympäristö Moodlessa sisältää teoriaosuuden KÄLI-koulutukseen. Opetusmateriaali sektioon liittyen on koottu aihealuettain oppimisympäristöön omina osioinaan. Osioita ovat esimerkiksi
leikkaushoitajien valmistautuminen sektioon, leikkausvalmistelut sektiosalissa ja sektio. Kunkin aihealueen kohdalla on tietopaketti ja tehtävä kyseisestä aiheesta. Ryhmäkeskusteluihin on mahdollista
osallistua oppimisympäristön kautta. Lisäksi oppimisympäristöstä löytyy instrumentti-peli, jonka avulla
voi opetella sektiossa käytettävinen instrumenttien valintaa. KÄLI-koulutukseen kuuluu myös simulaatio-opetusta. Siinä käydään läpi konkreettisesti roolit leikkaussalissa, aseptiikka, leikkausasento, leikkausalueen pesu, laitteisto ja välineistö. Jokainen opiskelija toimii simulaatioissa vuorotellen sekä instrumentoivana hoitajana että valvovana hoitajana. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2013.)
Oppimisella tarkoitetaan kognitiivisia eli tiedollisia prosesseja, jotka tapahtuvat oppijan pään sisällä.
Nämä prosessit mahdollistavat opitun taidon tai tiedon ymmärtämisen, havaitsemisen, muistamisen
ja soveltamisen. (Manninen 2003, 30.) Opiskelulla tarkoitetaan oppijan itse tekemää aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on oppiminen. Usein tämä toiminta voidaan havaita ulkoisesti. Asian merkityksen ymmärtäminen tarkoittaa oppimista, ja jotta tämä tapahtuu, oppijan täytyy olla kykenevä liittämään asiat mielekkäisistä kokonaisuuksista tietorakenteiksi. (Nummelin, Salminen, Niemelä ja
Virtanen 2008, 40, 41.) Päätöksen tekoa ohjaava kliininen osaaminen vaatii hyvän tietopohjan ja kykyä
kognitiiviseen ajatteluun. Verkko-opetus toteutetaan erilaisissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä
tieto- ja viestintätekniikan avustuksella (Gröndahl, Ylenius, Virtanen ja Salminen 2008, 15 – 16). Simulaatio-opetuksen avulla opiskelija voi yhdistää teoriatiedon ja käytännön mahdollisimman lähelle
reaalitodellisuutta sitä varten luoduissa puitteissa, ilman epäonnistumisen aiheuttamia riskejä (Nummelin ym. 2008, 37).

3.1

Toimiva verkko-opetus
Opintokonaisuuden toimivuus on oppimiskokemuksen kannalta tärkeä ja sen onnistumisella on merkittävä vaikutus oppimisen tapahtumiseen (Nummelin ym. 2008, 40, 41). Itsenäinen työtapa sekä
motivoi opiskeluun että tukee omatoimista oppimista, koska silloin tietokokonaisuuksia täytyy etsiä
itse lähdemateriaaliin tutustumalla ja yhdistelemällä asiayhteyksiä (Lavonen, Korhonen, Kukkonen ja
Sormunen 2014, 99). Tästä voidaan päätellä, että toimivasti suunniteltu verkko-opetuksen kaltainen
oppimismuoto kehittää kongitiivista ajattelukykyä ja auttaa valmistamaan käytännön tasolla toimimiseen. Vainionpään väitöskirjassa (2006) on tutkittu laajasti yliopisto-opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia verkko-opetuksesta ja oppimateriaaleista. Päätelmänä tutkimuksessa on, että oppimateriaalin
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laatu vaikuttaa verkko-oppimisen onnistumiseen (Vainionpää 2006, 191). Onkin tärkeää selvittää,
minkälaisena KÄLI-oppimisympäristö on koettu ja kuinka oppimateriaali on tukenut oppimista.
Verkko-opetus antaa mahdollisuuden toisistaan poikkeavien käyttäjäryhmien väliseen yhteistyöhön ja
yhteisöllisyyteen. Uudenlaisten toiminta- ja oppimisympäristöjen ymmärtäminen on tärkeää, koska
tietoverkot ovat nykypäivänä olennainen osa jokaisen ihmisen arkea. Kuitenkin tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen nähdään usein sekä haasteena että vaikeasti hallittavana ilmiönä opetuksessa ja
oppimisessa. Laadullisen oppimiskokemuksen saamiseksi sekä toteuttajat että käyttäjät tarvitsevat
erilaisia mediataitoja, jotta toimintaympäristöä olisi mahdollista hyödyntää kattavasti. Lisäksi vuorovaikutussuhteiden merkitystä verkko-opetuksessa ei tulisi unohtaa. Toiset käyttäjät hyötyvät enemmän siitä, että asioita saa miettiä rauhassa toisin kuin reaaliaikaisessa spontaanissa verkkokeskustelussa. Opettajan rooli on olennainen oppimisprosessin kannalta, koska hän ohjaa sen kulkua. Tiivistetysti opettajan tehtävä on kannustaa, auttaa ja organisoida. Hyvään verkko-opetuksen suunnitteluun
kuuluu opintojakson tavoitteiden peilaaminen opiskelijoiden oppimisprosessiin. Tästä näkökulmasta
verkko-opetusta suunniteltaessa käyttäjälähtöisyys on avainasemassa, koska se syventää käyttäjän
kokonaiskuvaa aiheesta ja aidosti tukee oppimisprosessia. (Gröndahl ym. 2008, 15 – 32.)
Erilaiset ihmistyypit hyötyvät verkko-opetuksesta eri tavoin ja oppimistyylit vaikuttavat opetuksen hyödyllisyyteen (Petit dit Dariel, Wharrad ja Windle 2012, 1293, 1295 – 1296). Oppiminen tarvitsee aina
tietoista opiskelua ja oppimista, koska mitä syvällisempiin oppimistavoitteisiin pyritään, sitä enemmän
se vaatii opiskelua. Tämä johtuu oppimisen laadun ja syvyyden vaihteluista. Opitun tiedon soveltamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan syvällistä opiskeluprosessia. Opetuksen tehtävä on ohjata oppijan
omaksumistyöskentelyä, joten hyvä ja syvällinen oppiminen tarvitsee samantasoista opetusta. (Manninen 2003, 30 – 33.) Laadukkaassa opetuksessa pyritään ottamaan huomioon sekä erilaiset oppijat
että oppimistyylit ja huomioidaan vuorovaikutuksen merkitys oppijan kannalta. Verkko-opetuksen
kautta opettajalla on mahdollisuus tutustua opiskelijoihin paremmin kun vuorovaikutussuhteet kohtaavat neutraalimmalla tasolla. Opiskelijat huomioivat usein tarkasti opettajan antamat palautteet.
Tässä valossa opettajan antamat kannustukset ja kommentit ovat tärkeitä, niin hyvän vuorovaikutussuhteen kuin motivoivan oppimiskokemuksen takia. Tieto siitä, että on osannut toimia tavoitteiden
mukaisesti kannustaa jatkamaan eteenpäin. (Gröndahl ym. 2008, 26, 29 – 30.)
Opetuksen, opiskelun ja oppimisen lähtökohtana voidaan nähdä yksilön ja yhteisön toiminta. Tieto
rakentuu siis vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan kautta. Verkko-opetuksessa tämä vuorovaikutus
on luonnollisesti erilaista verrattuna lähiopetukseen. Verkossa tapahtuva koulutus ilman lähiopetusta
soveltuu hieman huonommin heille, jotka oppivat konkreettisesta tekemisesta ja visuaalisen hahmottamisen avulla. He jäävät kaipaamaan läsnäoloa ja yhteistyötä toisten kanssa. (Vainionpää 2006, 196.)
Ydin ja erityispiirre tässä oppimismuodossa on dialoginen vuorovaikutus. Näistä syistä tulisi huomioda
verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen erityisluonne verkko-opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa.
Lähtökohdat sekä opetuksen että materiaalien suunnittelussa ja arvioinnissa ovat koko toimintakontekstin tarkastelu. Lisäksi tarvitaan motivoinnin ja aktivoinnin elementtejä. Laadukkaassa verkko-opetuksessa käyttäjälähtöisyys on avainasemassa, koska se syventää käyttäjän kokonaiskuvaa aiheesta
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ja aidosti tukee oppimisprosessia. Jotta oppija saa hyvät valmiudet, hän tarvitsee tietoa opintojakson
sisällöstä, tavoitteista, tehtävistä ja aikataulusta. Tämä voidaan toteuttaa pitämällä yhteinen orientaatio eli infotunnit tai antamalla infotietopaketti. (Gröndahl ym. 2008, 17 – 18, 24.)
Ihmiset oppivat asioita eri tavoin ja oppimisympäristöjen tehtävien personoinnilla voidaan ottaa erilaiset kohderyhmät huomioon (Niemi ja Multisilta 2014, 18 – 20). Verkkotehtävien laatimisen perustana
käytetään opintojakson tavoitteita ja teemoja, joita on peilattu oppijan oppimisprosessiin. Tavoitteiden
avulla materiaali saadaan jaettua teemoihin, joiden tulee olla loogisia kokonaisuuksia. Teemojen käsittelyn perustana voidaan käyttää tieteellisiä artikkeleja, joiden ympärille verkkotehtävät rakentuvat.
Tällaiset tehtävät tukevat ammatillista kasvua, koska niissä opitaan käyttämään tutkittua tietoa perusteluna toiminnalle. Lisäksi se auttaa oppijaa tutkimaan kriittisesti omaa toimintaansa. (Gröndahl
ym. 2008, 17 – 20.)
Virtuaalisten oppimisympäristöjen hyvänä puolena voidaan nähdä se, että ne ovat vapaita aika- ja
paikkasidonnaisuudesta. (Lavonen ym. 2014, 97 – 99.) Opiskelija voi näin edetä opinnoissaan omaan
tahtiin ja valita itselleen oppimiseen sopivan ajankohdan. Ihmisten eri oppimistyylit voidaan jaotella
visuaaliseen, auditiiviseen ja kinesteettiseen oppimistapaan. Visuaalisella tavalla oppiva oppii näköaistin kautta, auditiivisella tavalla oppiva kuuloaistin kautta ja kinesteettisellä tavalla oppiva tuntoaistin
kautta. Useimmat ovat oppimistavoiltaan näiden kolmen eri yhdistelmiä. Teknologia voidaan nähdä
ratkaisuna, koska oppimisympäristöjen personoinnilla ne saadaan kohderyhmälle sopivaksi. (Niemi ja
Multisilta 2014, 18 – 20.)
3.2

Simulaatiot oppimisen tukena
Ryhmän ja opettajan välinen suhde vaikuttaa ammatillisen kasvun kehittymiseen, koska opettaja antaa esikontaktin käytäntöön (Eteläpelto, Collin ja Silvennoinen 2013, 44 – 45). Simulaatio-opetuksen
tarkoituksena on syventää tietoa opeteltavasta asiasta harjoittelemalla turvallisessa ympäristössä esimerkiksi kädentaitoja, kommunikointia, johtajuutta, päätöksen tekoa ja yhteistyötä. (Nummelin ym.
2008, 39 – 40). Tässä oppimismuodossa nämä asiat tukevat ammatillisen kasvun prosessia.
Kellomäen Pro gradu tutkielmassa (2013) tulee esille hoitotieteen opiskelijoiden kokemuksia simulaatio-oppimisesta. Opiskelijoiden kirjoitelmien perusteella analysoitu aineisto kertoo ajankohtaista tietoa
heidän omasta opetuksestaan. Simulaatio-tilanteissa oppimiseen vaikuttavat merkittävästi simulaatioopetuksen suunnittelu ja opettajan ohjaus, unohtamatta tärkeää purkukeskustelua (Kellomäki 2013,
32 – 36).
Jotta simulaatio-opetus olisi tehokasta, tulisi opetuksellisten tavoitteiden olla selkeästi määriteltyjä.
Lisäksi simulaatio opetusta tulisi muokata tarpeen mukaan kohderyhmälleen sopivaksi. Simulaatiotilanteissa saadaan ainutlaatuinen mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa. Tämän reflektoinnin
myötä on tarkoitus auttaa löytämään todelliset syyt mahdollisiin ongelmiin ja virheisiin. Lisäksi se
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tukee loogista ajattelumallia, joka auttaa pohtimaan toiminnan perusteita. Ohjattavat tarvitsevat purkukeskustelua ohjaajan kanssa, jotta tilanteen hahmotus saadaan yhdessä ratkaistua ja oppimista
tapahtuu. (Rall 2013, 10 – 11, 15 – 16.)
Myös ajankäyttö simulaatioissa on tärkeää suunnitella tarkasti, jotta aikataulu ei olisi liian tiukka ja
jokaisella olisi riittävästi aikaa harjoitella eri asioita. Aikataulu ja osallistujien määrä kulkevat käsi kädessä, joten on hyvä miettiä etukäteen, että kouluttajien määrä ja käytettävissä oleva aika riittää
kaikille koulutettaville. (Nurmi, Rovamo ja Jokela 2013, 89.) Opiskelija voi oppia pääasiassa vain oman
työskentelynsä kautta, joten oppimistyön tekemiseen on varattava riittävästi aikaa (Nummelin ym.
2008, 41). Opettajan hyvää ammattitaitoa on osata antaa riittävää tukea ja palautetta opiskelijalle,
ilman että puuttuu liikaa oppimisprosessiin. Oppijalla on hyvä olla myös rauha pohtia ja keksiä itse
ratkaisuja. On selvää, että erilaiset oppijat kokevat tuen tarpeen erilaisena. (Kellomäki 2013, 46.)
Simulaatio-opetuksessa käydään läpi tekeminen, arviointi, oppiminen ja sitä kautta soveltaminen. Se
auttaa opiskelijoita harjoittelemaan etenkin sellaisia tilanteita turvallisesti, joissa virheisiin ei ole varaa.
Voidaan ajatella, että simulaatio-opetus antaa opiskelijoille ensimmäisen pintakosketuksen asioihin
turvallisessa ympäristössä. Simulaatio-oppimisen kautta opiskelijan tieto syvenee aiheesta ja hän voi
soveltaen yhdistää sekä teoriatietoa että käytäntöä. Hyväksi opetusmenetelmäksi on koettu simulaatio-opetuksen yhdistäminen verkko-opetuksen kanssa. (Nummelin ym. 2008, 37 – 48.)
Purkukeskustelu eli jälkipuinti on simulaatioiden ydin, koska siinä annetaan ja saadaan palautetta. Sen
tarkoituksena on herättää analysoimaan omaa toimintaa ja herättää keskustelua erilaisista toimintatavoista. Jälkipuinnin sisältö määräytyy oppimistavoitteiden mukaisesti ja yleensä sitä ohjaa opettaja.
Jälkipuinnin kolme vaihetta voivat esimerkiksi olla: kuvailu-, analyysi- ja toteutusvaihe. Kuvailuvaiheessa käydään simulaatio tilanne läpi ja siinä sekä onnistuneet että haastavat asiat. Analysointivaiheessa ohjaaja johdattelee keskustelua oppimistavoitteita kohti, asiat keskustellaan tapahtumajärjestyksessä. Tässäkin huomioidaan sekä onnistuneiksi että haastaviksi koetut asiat. Toteuttamisvaiheen
tarkoituksena on käydä läpi asioiden toteuttamiskelpoisuus ja niiden soveltaminen käytäntöön. Osallistujien tulisi saada tilaa pohtia miten heidän oppimistavoitteensa täyttyivät. On tärkeää, että koko
jälkipuinnin ajan ohjaaja motivoi kaikkia osallistujia liittymään mukaan keskusteluun. (Dieckmann,
Lippert ja Østergaard 2013, 195 – 201.)
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4

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta internet-kyselyn avulla. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa oppimismenetelmän käyttäjiltä ja sen avulla kehittää Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kätilötyön
sektio-opetusta.
Tämä opinnäytetyö tukee omaa ammatillista kasvuamme kätilöiksi. Opinnäytetyöprosessin avulla
saamme itse lisää tietoa kätilöiden laajentuneesta toimenkuvasta ja sektiossa toimisesta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä luomme yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyö antaa myös näkökulmaa
tutkimustiedon hyödyntämiseen käytännön hoitotyössä ja sen kehittämisessä.
Opinnäytetyön tutkimuskysymys:
Millaisia kokemuksia kätilöillä ja kätilöopiskelijoilla on KÄLI-koulutuksesta?
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5

OPINNÄYTETYÖN ETENEMINEN PROSESSINA
Opinnäytetyön aihe löytyi Kuopion yliopistollisen sairaalan opinnäytetöiden aihepankista loppusyksystä
2014. Aiheen varaamisen jälkeen aloitettiin ideointi, ja aihekuvaus työstettiin valmiiksi alkukeväästä
2015, jolloin se myös esitettiin. Aihekuvauksen teoriatietoa syvennettiin työsuunnitelmaa tehdessä,
samoin tehtiin tarkemmat suunnitelmat opinnäytetyön onnistumisen varmistamiseksi. Myös tutkimukseen liittyvä avoimia kysymyksiä sisältävä kysely tehtiin Webropol®-ohjelmistoon valmiiksi. Työsuunnitelma valmistui loppukeväästä 2015, jolloin se myös esitettiin.
Tutkimuslupaa haettiin Savonia-ammattikorkeakoululta ja Kuopion yliopistolliselta sairaalalta kesän
2015 alussa. Tutkimuslupaa hakiessa esitettiin myös työsuunnitelma avoimien kysymysten Webropol®-kysely liitteineen. Tutkimuslupa saatiin molemmilta tahoilta kesän 2015 aikana. Elokuussa 2015
aloitettiin aineiston keruu. Saatekirje ja linkki tähän Webropol®-kyselyyn lähetettiin sähköpostitse
satunnaisesti valituille, KÄLI-koulutukseen osallistuneille kätilöille ja kätilöopiskelijoille. Kätilöitä ja kätilöopiskelijoita oli saman verran. Vastaamisaikaa annettiin kaksi viikkoa, jonka jälkeen muistuteltiin
yhteisellä ryhmäsähköpostiviestillä vastaajia kyselyyn vastaamisesta. Ryhmäsähköpostissa vastaajien
anonymiteetti säilytettiin käyttämällä piilotettua lähetyslistaa. Ensimmäisellä kerralla ei saatu kymmentä vastausta kyselyyn, joten puuttuvia vastauksia saatiin ottamalla mukaan uusi joukko kätilöitä
ja kätilöopiskelijoita. Alkuperäinen suunnitelma eli viisi kätilön vastausta ja viisi kätilöopiskelijan vastausta ei onnistunut, sillä koko koulutuskokonaisuuteen osallistuneita kätilöitä olikin vain neljä. Tästä
johtuen kyselyyn saatiin kuusi kätilö-opiskelijan vastausta sekä neljä kätilön vastausta. Loppusyksystä
2015 aloitettiin purkamaan kysymyksiä sisällönanalyysi-menetelmällä ja kirjoittamaan opinnäytetyön
raporttia. Valmiin opinnäytetyön esitys on huhtikuussa 2016.
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tekemisessä noudatettiin laadullisen tutkimuksen prosessia (kuvio
1, s.15). Tutkimusprosessin onnistuminen vaatii alussa tutkimustietoon tutustumista. Tutkimustietoon
perehtyminen auttaa myös hahmottamaan tutkimustehtävät. Aineiston kerääminen ja aineiston analysointi kulkevät hyvin tiiviisti käsi kädessä. Raportin tekeminen tutkimuksessa on ehdoton vaatimus
prosessin loppuun saattamiselle. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 152.)

15 (42)

Aiheen valinta
Ideointi

Vastausten analysointi
Opinnäytetyön
kirjoittaminen

Tutkimustavan valinta Laadullinen tutkimus
Näyttöön perustuvan
tiedon etsiminen

Kyselyn lähettäminen
vastaajille
Vastausten saaminen

Tutkimustehtäviin
perehtyminen
Työsuunnitelman ja
kyselyn avointen
kysymysten laatiminen

KUVIO 1. Opinnäytetyön eteneminen laadullisen tutkimuksen mukaisesti (Tuomi ja Sarajärvi 2013,
151.)
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6

TUTKIMUSMENETELMÄT

6.1

Kvalitatiivinen tutkimus ja aineiston keruumenetelmä
Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen perinteet ovat lähteneet liikkeelle Euroopasta, jossa suuret tieteenfilosofiset suuntaukset, kuten hermeneuttinen, loogis-analyyttinen ja yhteiskuntakriittinen filosofia ovat syntyneet. Laadullisessa tutkimuksessa tarvitaan teoreettinen osuus, joka toimii tutkimuksen viitekehyksenä. Tutkimuskokonaisuuden
hahmottamiseksi tarvitaan myös teoriatietoa metodeista, eettisyydestä ja luotettavuudesta. (Tuomi ja
Sarajärvi 2013, 18 – 23.)
Laadullinen tutkimus on ymmärtävää tutkimusta ja kun tulkitaan ilmiöitä, on tapoja erilaisia. Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä tutkimuksen tekemisen kannalta tärkeiksi käsitteiksi nousevat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Myös ymmärtäminen ja tulkinta nousevat esille
tutkimuksessa. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 34 – 35.) Tällainen laadullinen tutkimus sopii hyvin verkkoja simulaatio-opetuskokonaisuuden tarkasteluun, koska tässä opinnäytetyössä halutaan juuri kokemuksia ihmisiltä. Kun ihmiset analysoivat toisten ihmisten kokemuksia, ymmärtämisen ja tulkinnan
merkitys on suuri. Asioita voidaan tulkita eri tavoin. Laadullisen tutkimuksen tekeminen vaatiikin tekijöiltään omatoimisuutta, analyyttisyyttä ja tutkimusprosessin sekä menetelmien hallintaa (Kananen
2008, 43).
Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan hankkia erilaisilla keruumenetelmillä, kuten haastattelulla ja
kyselyllä (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 71). Kysely määritellään sellaiseksi menetelmäksi, jossa tiedonantajat täyttävät itse heille valmiiksi tehdyn kyselyn joko valvotussa ryhmätilanteessa tai kotonaan. Kysely rakennetaan niin, että kysymykset ovat merkityksellisiä tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta ja ne perustuvat aiempaan tutkittuun tietoon. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 73 – 75).
Tässä opinnäytetyössä oli tärkeää saada nimenomaan monipuolista tietoa kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksista, joten kysely rakennettiin avoimista kysymyksistä.
Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselyllä, joka toteutettiin sähköisesti Webropol®-kyselyohjelmistolla.
Se rakennettiin näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen. Kysymykset muotoiltiin niin, että vastaajalla oli
mahdollisuus kertoa vapaasti omista kokemuksistaan. Kyselyn osallistumiskutsun mukana lähetettiin
saatekirje (liite 1), jossa kerrottiin muun muassa tämän opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. Tämän
opinnäytetyön kysely (liite 2) oli mahdollista täyttää internetissä vastaajan itse valitsemassaan paikassa ja ajankohtana.
Laadullisessa tutkimuksessa käsitellään jotain ilmiötä tai tapahtumaa. Siinä pyritään ymmärtämään
tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekkin ilmiölle. (Tuomi ja Sarajärvi
2002, 87). Niissä ei pyritä yleistämään tutkittuja asioita tilastollisesti. Tärkeää on, että tutkimukseen
osallistuvilla henkilöillä on kokemusta tutkittavasta asiasta sekä tietoa kerrottavanaan mahdollisimman
paljon. Tutkimukseen osallistuvien määrä eli näytteen koko vaihtelee laadullisissa tutkimuksissa, ja
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tutkija voi käyttää harkintaa valitessaan henkilöitä tutkimukseen, jotta he täyttävät sopivuuden kriteerit. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 85 – 86.) Tämän opinnäytetyön kyselyyn vastasi kuusi kätilöopiskelijaa
Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä neljä kätilöä Kuopion Yliopistollisesta sairaalasta. Henkilöt valittiin satunnaisesti arpomalla kahdesta kätilöopiskelijaryhmästä sekä Kuopion yliopistollisen sairaalaan
KÄLI-koulutuksen käyneistä kätilöistä.
Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, joten sen tulee olla sisällöltään yhteneväinen ja johdonmukainen. Tutkimuksen eri vaiheet ja erityispiirteet tulee olla nähtävillä, jotta onnistumista ja luotettavuutta
voidaan arvioida. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 140 – 141.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiperusteita on useita. Aineiston riittävyydellä arvioidaan saturaatiota eli kyllääntymistä. Tutkimuksen analyysin ollessa kattava, tutkija ei ole perustanut tulkintojaan vain sattumanvaraisesti. Analyysin
luotettava arviointi on mahdollista silloin, kun tutkimuksen vaiheista on dokumentoitu tarkasti ja selkeästi raportissa. Tutkimuksen toistettavuus liittyy myös arvioitavuuteen, sillä epäselvästi esitetty prosessi on mahdotonta toistaa. (Kananen 2008, 124 – 125.)
6.2

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
Sisällönanalyysi on yksi tapa tulkita tutkimusaineistoa. Sisällönanalyysi jaetaan päättelylogiikan mukaan induktiiviseen ja deduktiiviseen tapaan. Induktiivisessa tavassa kategorialuokat saadaan aineiston sisältä ja deduktiivisessa tavassa analyysiä ohjaavat kategoriat määritetään ennakkoon. Tässä
opinnäytetyössä tutkimusaineiston analysointiin on käytetty induktiivista sisällönanalyysiä. (Tuomi ja
Sarajärvi 2013, 95.)
Sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti, joka on kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu aineistoon perehtyminen ja sen pelkistäminen eli redusointi. Pelkistämisellä tarkoitetaan informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 108 – 109.) Webropol®kysely sisälsi kaksitoista kysymystä ja vastauksista saatiin tarkasteltavaksi yhteensä kuusi A4-sivua.
Kaikkiin kysymyksiin saatiin vastauksia. Vastauksista tehtiin pelkistetyt ilmaukset, jotka listattiin.
Redusoinnin jälkeen seuraava vaihe analysoinnissa on aineiston klusterointi eli ryhmittely. Ryhmittelyssä samaa asiaa tarkoittavat asiat yhdistetään luokaksi ja niille nimetään kuvaava käsite, jota kutsutaan alaluokaksi. Tästä edelleen alaluokkia ryhmitellään seuraavaksi yläluokiksi, yläluokkia pääluokiksi ja pääluokkia yhdistäviksi luokiksi. Klusterointi on osa abstrahointia, joka tarkoittaa käsitteellistämistä. Abstrahointia tehdään yhdistelemällä näitä luokkia, niin kauan kun se aineiston sisällön
kannalta on mahdollista. (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 108 – 112.) Abstrahointivaiheessa tutkimuksen
kannalta oleellinen tieto erotetaan epäoleellisesta, ja muodostuu tutkimuksen teoreettinen käsitteistö
(Kananen 2008, 94). Saatu aineisto käsitellään opinnäytetyön tuloksissa kysymyskohtaisesti ja lisäten
jokaisen kysymyksen analysoinnin yhteyteen vastaajien alkuperäisiä ilmaisuja. Esimerkki abstrahoinnista on kysymyksestä yksitoista (liite 4), joka valittiin sen merkittävyyden vuoksi, sillä kysymys koski
sektio-opetuksen kehittämistä jatkossa.
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6.3

Kysymysten laatiminen
Kysymysten asettelu ja niiden sisältö on valikoitu näyttöön perustuvan tietoon pohjautuen. Kysymykset aseteltiin avoimeen muotoon, jotta vastaajalla oli mahdollisuus kertoa vapaasti omista kokemuksistaan. Kysymykset (liite 2) käsittelivät merkityksellisiä asioita tutkimuksen kannalta. Näin tuettiin
sisällönanalyysin ainestolähtöistä näkökulmaa ja huomioitiin opinnäytetyön tutkimuskysymys. Ensimmäinen kysymys valikoitui, koska halusimme tietoa siitä, näkyykö kokemustaustan erilaisuus vastauksissa. Vastaajien kokemustausta usein vaikuttaa näkökulmien muodostamiseen ja lisäksi simulaatioja verkko-opetusta tulisi muokata tarpeen mukaan kohderyhmälleen sopivaksi. (Rall 2013, 10 – 11,
15 – 16; Gröndahl ym. 2008, 17 – 18, 24; Niemi ja Multisilta 2014, 18 – 20.)
Toimivia asioita KÄLI-verkko-opetuksessa ja mahdollisesti tästä verkko-opetuksesta puuttuvia asioita
pyrittiin selvittämään kysymyksissä numero kaksi ja kolme. Pohjautuen siihen, että esimerkiksi oppimateriaalin laatu vaikuttaa verkko-oppimisen onnistumiseen. Myös verkko-opetuksen toimivuus on
oppimiskokemuksen kannalta tärkeä ja sen onnistumisella on merkittävä vaikutus oppimisen tapahtumiseen. (Vainionpää 2006, 191; Nummelin ym. 2008, 40, 41.)
Neljännessä ja viidennessä pyrittiin selvittämään kokemuksia verkko-opetuksesta, kysymällä kokemuksia KÄLI-opintojakson verkkotehtävistä ja käyttäjien ajatuksia yleisesti verkko-opetuksen käytöstä
oppimismuotona. Tämä pohjautuen siihen, että luonnollisesti verkko-opetuksessa vuorovaikutus on
erilaista verrattuna lähiopetukseen. Vain verkossa tapahtuva koulutus ilman lähiopetusta soveltuu hieman huonommin heille, jotka oppivat konkreettisesta tekemisestä ja visuaalisen hahmottamisen
avulla. He jäävät kaipaamaan läsnäoloa ja yhteistyötä toisten kanssa. Lisäksi erilaiset näkemykset
opetusmuodosta voivat vaikuttaa oppimiseen, koska opiskelu on oppijan itse tekemää aktiivista toimintaa, jonka tavoitteena on oppiminen. Oppijan täytyy myös olla kykenevä liittämään asiat mielekkäisistä kokonaisuuksista tietorakenteiksi. (Vainionpää 2006, 196; Nummelin, Salminen, Niemelä ja
Virtanen 2008, 40, 41.)
Kuudennen kysymyksen avulla pyrittiin kartoittamaan toimivia asioita Savonia-ammattikorkeakoulun
simulaatio-opetuksessa ja seitsemännessä mahdollisesti tästä simulaatio-opetuksesta puuttuvia asioita. Tämä siksi, koska oppimiseen vaikuttavat merkittävästi simulaatio-opetuksen suunnittelu, opettajan ohjaus ja purkukeskustelu. Opettajan hyvää ammattitaitoa on osata antaa riittävää tukea ja
palautetta opiskelijalle. Opiskelijalla on hyvä olla myös rauha pohtia ja saada tilaa ratkaista tilanteita
itse. Aikataulutuksen onnistumisella on merkitystä, koska opiskelija voi oppia pääasiassa vain oman
työskentelynsä kautta ja tähän olisi varattava riittävästi aikaa. (Rall 2013, 10 – 11; Nurmi ym. 2013,
89; Kellomäki 2013, 32 – 36; Nummelin ym. 2008, 41.)
Hoitohenkilökunnan antama tuki sekä ammattitaitoisuus heijastuvat synnytyksen jälkeisiin vanhemmuuden kokemuksiin ja lisäksi nonverbaaliseen kommunikointiin täytyisi kiinnittää huomiota, koska
ilmeet, eleet ja koskettaminen vaikuttavat potilaan luottamuksen syntymiseen (Yokote 2008, 44 – 46;
Tengvall 2010, 118.) Joten kahdeksannen kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, antoiko KÄLIkoulutus osaamista vuorovaikutuksen tukemiseen sektiossa.
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Kysymyksessä yhdeksän pyrittiin kartoittamaan, millaista tukea koulutuksessa saatiin, ja oliko sitä
riittävästi. Tämä siksi, että vuorovaikutussuhteiden merkitystä ei tulisi unohtaa, koska opettajan rooli
on olennainen oppimisprosessin kannalta ja hän ohjaa sen kulkua. Opiskelijat ovat kiinnostuneita
opettajan antamasta palautteesta, siksi hänen antamat kannustukset sekä kommentit ovat tärkeitä
motivoivan oppimiskokemuksen ja vuorovaikutuksen takia. Tieto siitä, että on osannut toimia tavoitteiden mukaisesti kannustaa jatkamaan eteenpäin. Lähtökohtana voidaan nähdä yksilön ja yhteisön
toiminta, koska tieto rakentuu siis vuorovaikutuksen ja yhteisen toiminnan kautta. Simulaatio-opetuksessa ryhmän ja opettajan välinen suhde vaikuttaa ammatillisen kasvun kehittymiseen, koska opettaja
antaa esikontaktin käytäntöön. (Gröndahl ym. 2008, 15 – 32; Vainionpää 2006, 196; Eteläpelto, Collin
ja Silvennoinen 2013, 44 – 45.)
Koulutuksen tavoitteita tulee jatkuvasti arvioida, koska sen tulisi tuottaa ongelmatilanteita pelkäämättömiä ja itseään jatkuvasti kehittäviä ammattilaisia ja sen päämääränä on kouluttaa opiskelijoita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi eri ammattiryhmät ovat kokeneet leikkaushoitajien pätevyyden vaativuustason erittäin korkeaksi, jonka takia perus-ja jatkokoulutukseen tulisi olla laadukasta.
(Nurmi 1993, 69; Tengvall 2010, 130 – 133.) Näiden pohjalta kysymys numero kymmenen ja yksitoista
muodostettiin. Niiden avulla pyrittiin selvittämään, millaista osaamista tämä KÄLI-koulutus antoi ja
miten sektio-opetusta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Kahdestoista kysymys valikoitui siksi, koska
se antoi mahdollisuuden nostaa jotain uutta sen kautta esille ja näin se tukisi lisää aineistolähtöistä
näkökulmaa.
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7

TUTKIMUSTULOKSET
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta internet-kyselyn avulla. Tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa oppimismenetelmän käyttäjiltä ja sen avulla kehittää Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kätilötyön
sektio-opetusta.
Tutkimustuloksissa käydään läpi kyselyssä saatuja vastauksia kysymyskohtaisesti. Tuloksissa tuodaan
esille koko vastaajaryhmän kokemuksia KÄLI-koulutuksesta. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajilta
kartoitettiin, onko hän kätilö vai kätilöopiskelija. Kyselyymme vastasi neljä Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa työskentelevää kätilöä ja kuusi Savonia-ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijaa.

7.1

Käytännönläheinen opetus
Kysymyksessä numero kaksi vastaajia pyydettiin kertomaan toimivia asioita KÄLI-verkko-opetuksesta.
Sisällönanalyysin avulla yläluokiksi saatiin uudet näkökulmat ja oppimisen tukeminen. Pääluokaksi
muodostui käytännönläheinen opetus. Osallistujien vastausten perusteella verkkopohjaa pidettiin pääasiassa selkeänä ja sekä aiheita että tehtäviä pidettiin monipuolisina. Nämä asiat tukivat teoriaopetuksen käytönnönläheisyyttä. Alla on esimerkkejä vastaajien alkuperäisistä ilmauksista.

”Kurssiin liittyvät tehtävät olivat mielestäni käytännönläheisiä ja niissä haettiin suurimmaksi osaksi oleellisia asioita. Lisäksi tykkäsin havainnollistavista videoista, kun niissä
näki miten asia toimii aidossa ympäristössä.”
”Helppolukuista tekstiä. Selkeät jaottelut eri toimenkuvista ja mitä asioita kenenkin hoitajan rooliin kuuluu.”
”Sivusto Moodlessa oli selkeä ja laajasti aihetta käsittelevä. – –.”
7.2

Verkko-opetuksen suunnittelu kohderyhmälle
Kolmannessa kysymyksessä käsiteltiin sitä, jäikö KÄLI-verkko-opetuksesta puuttumaan jotain. Yläluokiksi saatiin sisällönanalyysillä vuorovaikutus, laadukas oppimateriaali ja aikataulutus. Näistä yläluokista saatiin pääluokaksi verkko-opetuksen suunnittelu käyttäjälähtöisesti. Useimmat kätilöt eivät
osanneet nimetä puutteita. Vuorovaikutuksen huomioimisen puute nousi esille vastauksissa. Kätilöopiskelijoiden mielestä materiaali ei ollut laajuudestaan huolimatta niin laadukas kuin he olisivat toivoneet ja se keskittyi liiaksi tekniseen puoleen. Heillä nousi myös esiin se, että käytäntö olisi hyvä ollut
liittää lähemmäksi teoriaopintoja. Alla on esimerkkejä saaduista alkuperäisistä ilmauksista.

”Palaute ja esimiehen tuki ja kiinnostus.”
”Olisin toivonut oppimisympäristöön lisää oppimismateriaalia kuhunkun aiheeseen liittyen. Monissa osioissa oli melko suppeasti tietoa ja suurimmaksi osaksi sen joutui etsimään muualta.”
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”Peli ei neuvonut vaikka vihjeitä kaipasi. Jakson olisi hyvä sijoittua lähelle käytännön
harjoittelujaksoa, jossa asioista voisi harjoitella käytännössä teorian pohjalta.”
Neljännessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien ajatuksia KÄLI-verkkotehtävistä. Yläluokiksi saatiin sisällönanalyysillä erilaiset oppijat, osaamisen vahvistaminen ja verkko-opiskelun haasteet. Näistä pääluokaksi muodostui verkkotehtävien suunnittelu yksilöllisesti kohderyhmälle. Vastaajat nostivat esille
toiminnallisen pelin haastavuuden, koska peli esimerkiksi ei ohjannut miksi vastaus ei ollut oikein.
Kätilöopiskelijat nostivat lisäksi esille, sen ettei heillä ollut paljon aikaisempaa kokemusta sektion instrumenteista. Kätilöistä taas osa oli sitä mieltä, etteivät tehtävät antaneet uusia asioita ammatin kannalta. Vastaajilla nousi myös esille tehtävien laadun vaihtelu. Osa oli kuitenkin sitä mieltä, että tehtävät
lisäsivät oppimista ja olivat käytännönläheisiä. Ryhmäkeskustelut nostetiin uusia näkökulmia antaviksi.
Alla on esimerkkejä vastaajien alkuperäisistä ilmauksista.

”Toivoisin parannusta sektiokori-harjoittelutehtävään. Tehtävässä vaikea erottaa mikä
instrumentti on mikä ja jää epäselvä olo, mikä meni väärin.”
”Osa oli toimivia, osa ei. Esimerkiksi ”valmistautuminen työpäivään” oli erittäin haastava, koska en ole koskaan ollut sektiossa mukana tai valmistelemassa siihen tarvittavia
välineitö, joten oli mahdotonta tähän tehtävään vastata. Sama ongelma oli lähes kaikilla
luokkakavereilla.”
”Tehtävät olivat mielestäni käytännönläheisiä ja niissä haettiin suurimmaksi osaksi
oleellisia asioita. Intstrumentteihin liittyvä peli oli hieman kömpelö. Pisteet kuitenkin
siitä, että pelin avulla aiheesta oli yritetty tehdä mielenkiintoisempi oppia.”
7.3

Erilaiset oppimistyylit
Vastaajilta kysyttiin viidennessä kysymyksessä mitä mieltä he ovat verkko-opiskelusta oppimisen kannalta. Sisällönanalyysiä käyttäen yläluokiksi muodostui motivaatio itsensä kehittämiseen ja kommunikaation tarve. Näistä saatiin pääluokaksi oppimistyylit. Vastaajat nostivat helpottavaksi tekijäksi sen,
että verkko-opintoja voi suorittaa omaan tahtiin eivätkä ne ole paikkasidonnaisia. Vastaajaryhmät pitivät tärkeänä oppimisalustan toimivuutta oppimisen ja motivaation kannalta. Motivaation lisäämiseen
tarvitaan myös vertaistukea ja palautetta, ja osa koki tämän puutteelliseksi. Vuorovaikutuksen puute
vaikutti oppimisprosessiin vastaajien mielestä ja käytännön kautta oppimista pidettiin tärkeänä. Alla
on esimerkkejä vastaajien alkuperäisistä ilmauksista.

”Verkko-oppiminen on itsenäistä ja joustavaa opiskelua. Verkko-opiskelu on hyvä opiskelu muoto, jos opinnot on rakennettu selkeästi ja ohjeistus on selkeä.”
”Verkko-oppiminen osana muuta opetusta tukee oppimista jos verkkomateriaali ja opetus on ovat ajantasalla ja toimivat hyvin. Verkko-opetus kaipaa myös tueksi opettajan/ohjaajan kommentit ja palautteet, ne jäivät tällä kursilla erittäin puutteelliseksi.”
”Verkko-opiskelu on mielestäni hyvä, jos opettajat lukevat ja komentoivat tehtäviä, jolloin opiskelija saa tietää onko ymmärtänyt tehtävän oikein ja sisäistänyt tärkeimmät
kohdat.”
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”Itse koen oppivani paremmin käytännön harjoittelunt kautta.”
7.4

Ammatillisen kasvun tukeminen
Kuudennessa kysymyksessä pyydettiin kertomaan toimivia asioita Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatio-opetuksesta. Oppimisen tukeminen ja henkinen tukeminen saatiin yläluokiksi. Näistä muodostettiin pääluokaksi ammatillisen kasvun tukeminen. Kätilöt pitivät hyvänä roolien vaihtamista ja
sitä että pääsi itse osallistumaan tekemiseen. Simulaatiota pidettiin monipuolisena oppimistilanteena,
koska siinä saa sekä tehdä itse, että oppia myös muita seuraamalla. Kätilöopiskelijat näkivät opettajan
positiivisen asenteen motivoivana tekijänä. Alla on esimerkkejä alkuperäisilmauksista.

”Päivä oli hyvin suunniteltu ja aikataulutettu. Oli hyvä, että pääsi osallistumaan ja itse
tekemään. Oppia tuli myös seuraamisesta.”
”Opettaja oli oikein hyvä ja jaksoi selittää asiat selkeästi. Simuloista oppi paljon enemmän, kuin verkkokurssista.”
7.5

Simulaatio-opetuksen suunnittelu käyttäjälähtöisesti
Seitsemännessä kysymyksessä selvitettiin jäikö sektioon liittyvästä simulaatio-opetuksesta puuttumaan jotain. Sisällönanalyysillä yläluokiksi vastauksista tarkentui ajankohta ja koulutuksen sisältö.
Pääluokaksi yhdistettiin yläluokista simulaatio-opetuksen suunnittelu käyttäjälähtöisesti. Kätilöiden ja
kätilöopiskelijoiden vastauksista kävi ilmi, että simulaatiokoulutuksesta ei jäänyt erityisesti puuttumaan mitään. Kätilöopiskelijat nostivat kuitenkin esille simulaatio-opetuksen ajankohdan, joka ei heidän mielestään tukenut teoriaopiskelua, koska ne olivat ajankohdallisesti niin kaukana toisistaan.
Verkko-opiskelu ja simulaatiot koettiin erillisinä kokonaisuuksina. Vastauksista kävi ilmi, että ajankohdan parempi suunnittelu tukisi oppimista. Alla on esimerkkejä alkuperäisistä ilmauksista.

”Olisin toivonut enemmän aikaa, jotta olisimme voineet kokeilla eri rooleissa toimimista.
Vähemmän pohdintaa ja enemmän toimintaa.”
”Simulaatio oli kattava ja siellä käytiin kurssin keskeinen sisältö hyvin käytännössä.”
”Ei, mutta koulutuksen ajankohta olisi voinut sijoittua lähemmäksi kätilöopintoja. Nyt
jäi vähän irralliseksi.”
7.6

Vuorovaikutusosaaminen
Kahdeksannessa kysymyksessä selvitettiin antoiko KÄLI-koulutus osaamista äidin ja vastasyntyneen
vuorovaikutuksen tukemiseen leikkaussalissa. Pelkistetyistä ilmauksista saatiin vain alaluokaksi koulutuksen puutteellisuus. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että KÄLI-koulutus ei antanut osaamista
tähän asiaan. Yksimielisistä vastauksista kävi myös ilmi, että tähän kaivattaisiin paneutumista. Lisäkysymyksenä ollut ”Jos vastasit kyllä, millaista tukea?” ei saanut ollenkaan vastauksia. Alla on esimerkkejä alkuperäisilmauksista.

”Ei antanut. Eikä myöskään isän huomioimiseen tai perhehoitomalliin.”
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”Ei.”
”Mielestäni vuorovaikutuksesta voisi olla oma tehtävä, koska muutoin tehtävissä enemmän keskityttiin eri hoitajien rooleihin ja sektion toteuttamiseen sekä valmisteluihin.”
7.7

Ammattitaito ja sen kehittyminen
Yhdeksännessä kysymyksessä selvitettiin millaista tukea vastaaja sai KÄLI-koulutuksen aikana opettajilta ja muilta opiskelijoilta ja oliko tuen määrä riittävä. Jos vastaaja ei kokenut saaneensa riittävästi
tukea, hänellä oli mahdollisuus vastata kysymykseen, millaista tukea hän olisi kaivannut ja miten paljon. Sisällönanalyysillä vastauksista yläluokiksi muodostui vertaistuki ja palaute. Pääluokaksi yhdistettiin ammatillisuus. Yhdistävänä ajatuksena vastaajilla oli, että vertaistukea tuli muilta opiskelijoilta tai
työkavereilta riittävästi, ja se nähtiin tarpeellisena. Osa vastaajista kertoivat opettajan tuen olleen
myös riittävää koulutuksen aikana, mutta osa olisi kaivannut enemmän palautetta ja neuvoja. Osa
vastaajista ei nostanut opettajan roolia lainkaan esille. Yksi kätilöistä kertoi myös esimiehen tuen jääneen puuttumaan ja olisi kokenut sen tarpeelliseksi. Alla on esimerkkejä alkuperäisilmauksista.

” Vertaistuki muiden kätilöiden kanssa oli tarpeellinen ja sitä sai riittävästi. Esimiehen
tuki puuttui. Opettajilta olisin kaivannut enemmän palautetta.”
”Joissakin kohdissa olisin kaivannut opettajalta apua tai selvennystä tehtävänantoihin.
Sain selvennystä tehtävänantoihin kuitenkin luokkakavereilta.”
”Tehtäviä oli helpompi pohtia yhdessä opiskelijakaverin kanssa. Kurssin opettajalta tuli
tehtävistä hyvää ja rakentavaa palautetta.”
Kysymyksessä kymmenen kysyttiin millaista osaamista KÄLI-koulutus antoi vastaajille. Sisällönanalyysillä yläluokiksi saatiin perusteet toimia sektiossa ja leikkaussalitoiminnan kertaus. Näistä pääluokaksi
muodostui ammattitaidon kehittyminen. Sekä kätilöt että kätilöopiskelijat kertoivat, että KÄLI-koulutus
antoi ennenkaikkea perustietoa sektiossa toimimisessa sekä kertausta aiemmin opittuihin leikkaussalitoiminnan taitoihin. Vastaajat nostivat esille, että asian kunnollinen oppiminen vaatisi harjoittelua
oikeassa ympäristössä. Alla on esimerkkejä vastaajien alkuperäisilmauksista.

”Perustietojen kertaamista sektioon liittyen. Hyvä oli myös kerrata tietoja infektioihin
yms. asioihin liittyen.”
”Vähän jotain kuvaa mitä kätilö sektiossa toimii, mutta jäi kyllä melko epävarma olo
kurssin jälkeen omasta osaamisesta.”
”Perusteet oppia toimimaan leikkaussalissa. Oppimista saadaan vasta itse toiminnassa
ja useiden toistojen kautta”
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7.8

Oppimisen tukeminen
Kysymyksessä yksitoista kysyttiin miten vastaajat haluaisivat sektio-opetusta kehitettävän jatkossa.
Sisällönanalyysillä yläluokiksi muodostuivat suunnittelu, käytännön taidot ja tuki. Pääluokaksi näistä
muodostui oppimisen tukeminen. Esimerkki vastausten abstrahoinnista on liitetty raportin loppuun
(liite 4). Vastaajista yhdeksän osasi kertoa miten haluaisi sektio-opetusta kehitettävän, yksi vastaaja
ei osannut kertoa kehitysehdotuksia.
Sekä kätilöopiskelijoiden että kätilöiden vastauksista nousi selkeitä yhteisiä teemoja. Yhtenä huomionarvoisena asiana toivottiin Moodle-ympäristöä kokonaisuudessaan selkeämmäksi ja toimivammaksi.
Kätilöopiskelijat nostivat myös esille, että simulaatioiden ja verkkokurssin välillä on ollut liian pitkä
aika, eivätkä ne siksi tue toisiaan. Myös lähituntien lisäämistä teoriaosuuteen toivottiin. Koulutuksen
suunnittelua toivottiin paremmaksi, jotta kaikilla olisi tarpeeksi aikaa harjoitella eri asioita. Käytännön
taitojen harjoittelu oli tärkeää vastaajille. Alla on esimerkkejä alkuperäisilmauksista.

” Käytännön harjoittelua riittävästi. Tarpeeksi monta sektiota jossa saa olla instru menttihoitajana sekä valvovana hoitajana. Erittäin hyvä apu instrumenttihoitajan roolin oppimiseen on täydellinen sektiokori jolla voisi harjoitella. Laittaa instrumenttipöytää valmiiksi. Orbit ohjelman käyttökoulutusta voisi lisätä.”
”Harjoittelua oikeassa toimintaympäristössä. – –.”
”Simulaatiot lähemmäksi kätilöopintoja, sektio-opetukseen muutama teoriatunti tai sitten selkeä ”lukupaketti”, eikä linkkejä sieltä ja täältä.”
”KÄLI-kurssin ajoitusta kannattaa pohtia, jotta se tukisi muita saman aiheen opintoja.”

Kysymyksessä kaksitoista vastaajilla oli mahdollisuus kertoa halutessaan KÄLI-koulutukseen liittyen
muita ajatuksia. Tämä kysymys sai kolme vastausta, joten siitä ei voitu muodostaa luotettavia luokituksia. Esille nousseet vastauksissa oli samankaltaisia ajatuksia kun aiemmassa kysymyksessä.
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8

POHDINTA

8.1

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta internet-kyselyn avulla. Tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa oppimismenetelmän käyttäjiltä ja sen avulla kehittää Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kätilötyön
sektio-opetusta. Alempana on esitetty taulukoita, joihin on koottu vielä keskeisimmät esille nousseet
johtopäätökset.
Vastauksissa esiintyi ajoittain ristiriitaisuutta, mutta nämä selkeytyivät kun aineiston analysoinnissa
keskityttiin siihen mitä kyseisessä kysymyksessä kysyttiin. Tutkimuksen luotettavuutta lisättiin analysoimalla jokainen kysymys tarkkaan. Tulkintoja ei tehty sattumanvaraisista vastauksista vaan kaikki
vastaajat otettiin huomioon. Avoimien kysymysten avulla saatiin riittävän kattava aineisto ja vastauksista pystyttiin tulkitsemaan selkeitä yhteisiä linjoja vastaajien kesken. Swot-analyysissä arvioitiin tämän opinnäytetyön vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia (liite 3).
Vastaajat kertoivat, että toimivaa KÄLI-verkko-opetuksessa oli selkeä pohja, monipuoliset tehtävät ja
aiheet. Useimmat kokivat niistä olleen apua käytäntöön siirrettävyyden kannalta, koska osa tehtävistä
oli toiminnallisia ja niissä oltiin huomiotu myös visuaalien puoli. Oppimateriaalien suunnittelussa on
siis huomioitu tietyillä osa alueilla erilaiset oppimistyylit. Useimmat meistä oppivat näköaistin, kuuloaistin ja tuntoaistin eri yhdistelmien kautta (Niemi ja Multisilta 2014, 18 – 20). Oppimisympäristön
suunnittelun onnistuessa oppiminen on mielekästä ja ei liian työlästä. Pääasiassa kätilöopiskelijat näkivät näiden verkko-opintojen joustavuuden ja omatoimisen työskentelyn mahdollisuutena itsensä kehittämiseen ja syvällisempään oppimiseen. Tämä on ymmärrettävää, koska itsenäinen työtapa sekä
motivoi opiskeluun että tukee omatoimista oppimista, koska silloin tietokokonaisuuksia täytyy etsiä
itse lähdemateriaaliin tutustumalla ja yhdistelemällä asiayhteyksiä (Lavonen ym. 2014, 99). Tästä voidaan päätellä, että hyvin suunniteltu verkko-opetuksen kaltainen oppimismuoto kehittää kognitiivista
ajattelukykyä ja auttaa valmistamaan käytännön tasolla toimimiseen.
Kehittämiseen liittyvien kysymysten vastauksissa nousivat esille erilaiset oppimistyylit ja vuorovaikutus, useimmat vastaajat toivoivat kokonaisuudessaan verkkoympäristöä selkeytettävän jatkossa. He
kokivat, että äidin ja vastasyntyneen vuorovaikutuksen tukemiseen koulutus ei antanut osaamista.
Sen osa-alueen huomioiminen olisi kuitenkin tärkeää, koska hoitohenkilökunnan antama tuki sekä
ammattitaitoisuus heijastuvat synnytyksen jälkeisiin vanhemmuuden kokemuksiin. Lisäksi nonverbaaliseen kommunikointiin täytyisi kiinnittää huomiota, koska ilmeet, eleet ja koskettaminen vaikuttavat
potilaan luottamuksen syntymiseen. Sektioon voidaan myös päätyä synnytyspelon takia, joten henkilökunnan toiminta ja tilanneherkkyyden tunnistaminen korostuvat (Yokote 2008, 44 – 46; Tengvall
2010, 118; Rouhe ja Saisto 2013.) Kätilöopiskelijat nostivat esille sen, että verkko-ja simulaatio-opetuksen ajankohdan lähekkäisyys tukisi oppimista. Koulutus tulisi kohdentaa käyttäjäryhmille sopiviksi,
sillä tietotaso on erilainen kätilöillä ja kätilöopiskelijoilla. Tällä hetkellä molemmat ryhmät käyttävät
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samaa oppimisympäristöä. Todennäköisesti on turhauttavaa ja motivaatiota laskevaa, tehdä liian yksinkertaisia tai liian vaativia tehtäviä. Tästä syystä tämä muutos olisi tarpeen, jotta molemmilla ryhmillä olisi heidän tasoonsa sopivat tehtävät. Hyvään verkko-opetuksen suunnitteluun kuuluisi opintojakson tavoitteiden peilaaminen opiskelijoiden oppimisprosessiin. (Gröndahl ym. 2008, 15 – 32.) Tästä
näkökulmasta verkko-opetusta suunniteltaessa käyttäjälähtöisyys on avainasemassa, koska se syventää käyttäjän kokonaiskuvaa aiheesta ja aidosti tukee oppimisprosessia. Kätilöopiskelijat olisivat lisäksi kaivanneet myös infotuntia opintojaksoon liittyen, jossa olisi käsitelty sisältö, tavoitteet ja eteneminen. Myös erilaiset oppimistyylit tulisi ottaa huomioon ja miettiä mahdollista lähiopetuksen tarvetta. Verkko-opiskelu voi olla todella haasteellista, jos se on kaukana omasta oppimistavasta. Opintokonaisuuden toimivuus on oppimiskokemuksen kannalta tärkeä ja sen onnistumisella on merkittävä
vaikutus oppimisen tapahtumiseen. Lisäksi päätöksen tekoa ohjaava kliininen osaaminen vaatii hyvän
tietopohjan ja kykyä kognitiiviseen ajatteluun (Nummelin ym. 2008, 40 – 41). Johtopäätökset KÄLIverkko-opetuksen suhteen on kuvattu ohessa (taulukko 1).

TAULUKKO 1. Johtopäätökset KÄLI-verkko-opetuksen onnistuneista ja kehitettävistä osa-alueista

ONNISTUNUTTA

+Monipuoliset tehtävät
+Aiheet monipuolisia
+Visuaalisuus
huomioitu
+Tuki itsenäistä opiskelua
+Uusien näkökulmien
saaminen
+Käytännönläheinen
+Opettajan palaute

Simulaatio-opetuksen vastaajat kokivat opettavaisena menetelmänä. Tämä johtuu varmasti osittain
siitä, että simulaatio-opetuksessa yhdistyvät kaikki kolme eri oppimistapaa. Simulaatiotilanteissa oppimiseen vaikuttavat merkittävästi simulaatio-opetuksen suunnittelu ja opettajan ohjaus, unohtamatta
tärkeää purkukeskustelua (Kellomäki 2013, 32 – 36). Monet antoivat palautetta opettajan hyvästä
asenteesta ja motivoivasta opetustavasta. Opettaja on saanut luotua simulaatio-opetukseen innostavan ja oppimista tukevan ilmapiirin. Tiivistetysti opettajan tehtävä on kannustaa, auttaa ja organisoida
(Gröndahl ym. 2008, 15 – 32). Ryhmän ja opettajan välinen suhde vaikuttaa ammatillisen kasvun
kehittymiseen, koska opettaja antaa esikontaktin käytäntöön (Eteläpelto ym. 2013, 44 – 45). Simu-
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laatio-opetuksen yhtenä tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö käytännön taitojen harjoittamiseen, joten opettajan asennoituminen ja ohjaus vaikuttavat merkitsevästi myös ammattietiikan muodostumiseen.
Ajankäyttöä simulaatio-opetuksessa toivottiin suunniteltavan paremmin, koska roolien vaihtaminen jäi
joidenkin kohdalla vajaaksi. Kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden välillä oli näkemys eroja simulaatioiden
todentuntuisuudesta. Osa kätilöistä koki, että simulaatioissa ei ollut tarpeeksi todellisuuden tuntua.
Simulaatioita voisi kehittää kullekin kohderyhmälle sopivaksi, koska kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden
lähtökohdat ovat erilaiset. Kätilöopiskelijat olisivat toivoneet, että simulaatio-opetus olisi sijoittunut
verkko-opintojen yhteyteen. Tältä osin opintokokonaisuus jäi heillä vajaaksi, koska ne eivät tämän
takia tukeneet toisiaan. Johtopäätökset simulaatio-opetuksen onnistuneista ja kehitettävistä osa-alueista on esitelty ohessa (taulukko 2).
TAULUKKO 2. Johtopäätökset KÄLI-simulaatio-opetuksen onnistuneista ja kehitettävistä osa-alueista

ONNISTUNUTTA

+Opettajan asiantuntemus
+Tuki motivaatiota
+Ryhmäkoko
+Ilmapiiri
+Valmiuksia käytäntöön

Verkko-opetuksen käyttäminen tälläisessä koulutuksessa jakoi vastaajien näkemyksiä. Osa vastaajista
koki verkko-opetuksen mukavana tapana oppia, koska se on vapaa paikka-ja aikasidonnaisuuksista.
He näkivät sen olevan itsenäistä ja omatoimisuuteen kannustavaa oppimista. Toiset taas kokivat lähituntien olevan sopivampi opetustapa ja kaipasivat niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Esille nousi materiaalien ja lähteiden laadun tärkeys oppimisen onnistumisen kannalta. Lisäksi koettiin, että verkkoopiskeluissa on vaikea edetä ilman opettajan antamaa rakentavaa palautetta. Opettajan rooli on olennaisen tärkeä oppimisprosessin kannalta, koska hän ohjaa sen kulkua. (Gröndahl ym. 2008, 15 – 32).
Ilman tätä ohjausta oppijan on vaikea tietää, onko hän saavuttanut opintojakson tavoitteet, miten
hän on kehittynyt, missä on vielä kehitettävää ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Itsearviointia voi
suorittaa, mutta se ei voi korvata ulkopuolisen näkemystä. Johtopäätökset yleisesti verkko-opetuksen
hyvistä ja huonoista ominaisuuksista käyttäjien näkökulmasta on esitetty ohessa (taulukko 3, s.28).
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TAULUKKO 3. Johtopäätökset verkko-opetuksen hyvistä ja huonot ominaisuuksista yleisesti

HYVÄT
+Joustavaa opiskelua
+Ei paikkasidonnainen
+Itsenäistä työskentelyä
+Oppimista tapahtuu monessa
muodossa
+Motivoi
oma-aloitteisuuteen

Tutkimuksen tuloksista selviää, että vastaajat pitivät koulutuksen aihetta tärkeänä ja hyödyllisenä.
Verkko-opetuksen ja simulaatioiden järjestäminen lähekkäin toisiaan koettiin olevan ehdoton asia tehokkaalle oppimiselle. Vastaajat näkivät verkko-opetuksen pääasiassa mahdollisuutena, mutta tarvitaan käyttäjälähtöistä arviota tämän opetusmuodon kehittämiseen. Ilman käyttäjien huomiointia
verkko-opetus ei voi saavuttaa tavoitettaan eli oppimisen tapahtumista. Simulaatio-opetus tarvitsee
hyvin orientoituneen opettajan toteutuakseen hyvin. Opettaja on tärkeässä roolissa niin verkko- kuin
simulaatio-opetuksessa, koska hänen tehtävänsä on tukea ja ohjata laadullista oppimisprosessia (Manninen 2003, 30 – 33).
8.2

Eettisyys ja luotettavuus
Kohderyhmänä tässä opinnäytetyössä ovat kätilöt ja kätilöopiskelijat. Eettisestä näkökulmasta tärkeää
on kohderyhmän anonymiteetin säilyttäminen ja kyselyn luottamuksellisuus, koska opinnäytetyössä
käsitellään heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan. Anonymiteetin säilyttäminen ei tuottanut hankaluuksia, koska kysely täytettiin nimettömänä ja tuloksia käsiteltiin varovaisuutta noudattaen. Kohderyhmää informoitiin perusteellisesti ennen kyselyä saatekirjeellä (liite 1). Saatekirjeessä kerrottiin laajasti kyselyn tavoitteista ja sen käyttötarkoituksesta. Tämä antoi lisää luotettavuutta ja tukee prosessin
läpinäkyvyyttä. Kohderyhmälle annettiin käsitys siitä, miten heiltä saatua tietoa hyödynnetään opinnäytetyössä. Jotta eettisiä kysymyksiä voidaan arvioida opinnäytetyössä, tutkimusprosessista tulee
tehdä mahdollisimman läpinäkyvä (Jyväskylän yliopisto 2015).
Tutkimuseettiset kysymykset korostuvat laadullisessa tutkimuksessa, koska siinä käsitellään tutkittavien omia henkilökohtaisia kokemuksia ja näkökulmia. Tutkimuksen eettiset ratkaisut peilaavat suoraan tutkimuksen luotettavuuteen, koska uskottavuus perustuu tutkijoiden noudattamaan hyvään tieteelliseen käytäntöön. Eettisyys nähdään tutkimuksen luotettavuuden toisena puolena. Opinnäytetyö
on tehty rehellistä työskentelytapaa noudattaen. Se noudattaa rehellisyyttä ja yleistä huolellisuutta,
tarkuutta analysoinnissa, tulosten dokumentoinnissa ja esittämisessä sekä arvioinnissa. Lähteet on
käsitelty kriittisesti ja huolellisesti luettu. Silèn-Lipposen (2005) aineisto on vanhempi, mutta tästä
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huolimatta merkittävä sen ainutkertaisen kansainvälisyyden ja tulosten vuoksi. Kunnia muiden ajatuksille on annettu lähdeviitteitä käyttämällä, eikä toisten tekstejä ole plagioitu. Aineistojen analysoinnissa on säilytetty objektiivisuus ja johtopäätökset on laadittu tieteelliseen näyttöön peilaten. (Tuomi
ja Sarajärvi 2013, 125 – 133.)
Tässä opinnäytetyössä vastaajia oli kymmenen, joten tutkimuksen osallistuja määrä on pieni, jotta
tuloksia voitaisiin yleistää. Tulokset voidaan kuitenkin nähdä tämän koulutuksen kehittämistä varten
suuntaa antavina. Opinnäytetyön aineisto olisi voitu kerätä myös haastattelemalla. Internetin kautta
toteutettavaan kyselyyn päädyttiin, koska sen kautta vastaajia oli helpompi tavoittaa. Haastattelun
järjestäminen vaikutti huomattavan hankalalta toteuttaa kaikille osapuolille sopivaksi. Omassa rauhassa kyselyyn vastaaminen ja itsenäinen ajankohdan päättäminen ajateltiin sopivan paremmin kiireiseen opiskelu- ja työarkeen. Erilaisten mielipiteiden tuominen esille ajateltiin olevan myös helpompaa
tällä tavalla, kun ulkopuolisia haastattelijoita ei ole vastaustilanteessa läsnä. Valitsemallamme tavalla
saimme vastauksia kaikkiin kysymyksiin, yhteensä kuusi A4-sivua. Aineistoa olisi voinut mahdollisesti
tulla hieman enemmänkin, mutta toisaalta liian iso aineisto olisi muodostunut vaikeaksi analysoida.
Aineiston analysoinnin luotettavuutta lisättiin käsittelemällä jokainen kysymys tarkkaan myös raportissa. Analysoinnissa otettiin kaikki vastaajat huomioon, eikä tulkintoja tehty sattumanvaraisista vastauksista. Kyselytutkimuksen tekeminen internetissä avoimilla kysymyksillä vaati tarkkaa miettimistä
kysymysten asettelujen suhteen. Mahdollisesti kysymystä numero kolme olisi voinut kehittää, koska
siinä oli riskinä lyhyesti vastaaminen. Kuitenkin vastaukset tähän kysymykseen olivat monipuolisia.
Motivaatiota merkityksellisten vastausten saamiseksi annettiin vastaajille saatekirjeessä. Heille kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta, tavoitteesta ja heidän mahdollisuudesta vaikuttaa vastaamalla. Yhdessä motivoinnin kanssa monipuolisilla kysymyksillä vältimme näitä lyhyitä ja merkityksettömiä vastauksia, joista ei olisi ollut analysoinnissa ja raportoinnissa apua. Kysymykset laadittiin näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Riski tälläisessä kyselyssä kysymyksien väärinymmärtämiseen on mahdollinen. Kysymyksiä ei ollut mahdollista tarkentaa, kun kyseessä ei ollut haastattelu. (Tuomi ja Sarajärvi
2013, 73.) Kokonaisuutena vastauksista pystyttiin tulkitsemaan kuitenkin selkeitä yhteisiä linjoja vastaajien kesken, joten väärinymmärryksen mahdollisuus on pieni. Tavoitteessa onnistuttiin riittävän
hyvin, täyttääksemme opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen.
Opinnäytetyön tutkimusvaiheet kuvattiin tarkkana kokonaisuutena, jotta arviointi on mahdollista ja
luotettavaa. Tämän kaltainen työ olisi myös mahdollista toistaa, sillä vaiheet on kuvattu raportissa
selkeästi. Swot-analyysissä (liite 3) luotettavuuskysymyksiksi nousi jo suunnitteluvaiheessa tekijöiden
kokemattomuus sekä vastaajien mahdollinen heikko motivaatio tuoda näkemyksiään esiin. Kokemattomuus pystyttiin kääntämään vahvuudeksi ammattitaitoisen ohjauksen sekä opiskeluissa hankitun
tiedon ja kokemuksen myötä. Tekijöiden omat kokemukset leikkaussalityöskentelyn vaativuudesta,
verkko-opiskelusta ja simulaatioista auttoivat tulkitsemaan analysointivaiheessa vastaajien näkökulmia. Ilman omaa kokemusta vastaajien näkökulmia olisi voinut olla haasteellista tulkita. Myös verkkoympäristöön tutustuminen auttoi tulkitsemaan vastaajien näkemyksiä. Aineiston analysointi onnistui
hyvin sen suhteen, että vastaukset tulkittiin puolueettomasti omista kokemuksista huolimatta.
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8.3

Hyödyllisyys ja kehitysehdotukset
Tämän opinnäytetyön avulla saatiin tietoa suoraan KÄLI-koulutukseen osallistuneilta. Arvokasta tietoa
siitä, miten he ovat kyseisen KÄLI-oppimisympäristön ja simulaatio-opetuksen kokeneet. Tutkimuksen
avulla selvitettiin, onko tällä tavoin toteutettu koulutus auttanut heitä oppimaan uutta ja onko oppimiskokemus ollut tärkeä ammattitaidon kasvun kannalta. Käyttäjiltä saatiin myös tietoa, mitä kehitettävää tässä oppimismuodossa olisi, jotta sillä saavutettaisiin paras mahdollinen oppimiskokemus. On
tutkittu, että erilaiset ihmistyypit hyötyvät verkko-opetuksesta eri tavoin, siksi oppimistyylien ja uusien
opetustapojen omaksumisen huomiointi on tärkeässä roolissa opetusta suunniteltessa (Petit dit Dariel
ym. 2012, 1293, 1295 – 1296). Oppimiskokemuksien kartoittaminen ja tutkiminen on siis tärkeää
opetuksen kehittämisen näkökulmasta.
Kätilön toimenkuva on laajentunut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Synnytyssalien kätilöt on perehdetetty toimimaan niin leikkaushoitajan kuin heräämöhoitajan tehtävissä. (KYS 2015.) Yhteiskunnallisesta näkökulmasta moniammatillisen työn sujuvuus on tärkeää, koska sen toteutuessa lapset
syntyvät hyväkuntoisina, leikkauskomplikaatioiden riski on pienempi ja lisäkustannukset pysyvät näin
maltillisina. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992, §3), joten potilaalla on oikeus osaavaan moniammatilliseen henkilöstöön
ja turvalliseen syntymään sektiossa. Kätilöiden ja leikkaussalin henkilökunnan henkinen tuki on tärkeää äidille tulevaisuutta ajatellen, koska vanhempien ja lapsen muodostama vuorovaikutussuhde
vaikuttaa lapsen kehitykseen. Niin vaikeuksilla vuorovaikutussuhteen luomisessa kuin negatiivisella
synnytyskokemuksella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Negatiivinen synnytyskokemus voi aiheuttaa
myös synnytyspelkoa ja uudessa raskaudessa jopa estää vuorovaikutussuhteen luomista. Joten sektioon voidaan päätyä synnytyspelon takia, siksi henkilökunnan toiminta ja tilanneherkkyyden tunnistaminen korostuvat. (Yokote 2008, 44 – 46; Mäntymaa ja Tamminen 1999; Rouhe ja Saisto 2013.)
Näiden asioiden takia moniammatillinen yhteistyö sektiossa on myös perheiden kannalta tärkeää. Lisäksi eri ammattiryhmät kokivat leikkaus-ja anestesiahoitajan pätevyyden vaativuustason erittäin korkeaksi (Tengvall 2010, 130 – 133.) Sen vuoksi myös sairaanhoitajien perus-ja jatkokoulutukseen ja
ammattitaidon ylläpitämiseen tulisi panostaa vastaisuudessa. Tällä opinnäytetyöllä saatiin käyttäjälähtöistä näkökulmaa koulutuksen kehittämiseen.
Verkko-oppimismuoto koetaan usein käytännölliseksi sen takia, koska se on vapaa aika- ja paikkasidonnaisuuksista. Tällä on myös taloudellinen näkökulma niin opiskelijan kuin opetusta antavan tahon
näkökulmasta, koska opiskelijan ei tarvitse käyttää resursseja opiskelupaikkaan saapumiseen ja opetusta tarjoava säästää tilakustannuksissa. Lisäksi opiskelija voi edetä opinnoissaan omaan tahtiin ja
valita itselleen oppimiseen sopivan ajankohdan, tälläinen itsenäinen työtapa motivoi ja innostaa opiskeluun. (Niemi ja Multisilta 2014, 18 – 20). Tietokokonaisuuksia täytyy etsiä itse lähdemateriaaliin
tutustumalla ja yhdistelemällä asiayhteyksiä (Lavonen ym. 2014, 99). Kuitenkin, että käyttäjille saadaan taattua jatkossa laadukas ja oppimista tukeva verkko-opetus, tulee asioissa edetä käyttäjälähtöisesti. Toimivuus on oppimiskokemuksen kannalta tärkeää ja sen onnistumisella on merkittävä vaikutus oppimisen tapahtumiseen (Nummelin ym. 2008, 40, 41). Käyttäjälähtoisesti suunniteltu verkkoopetus kehittää kongitiivista ajattelukykyä ja auttaa valmistautumaan käytännössä toimimiseen.
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Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa sektio-opetusta suunniteltaessa. Koulutus tulisi kohdentaa käyttäjäryhmille sopiviksi, sillä tietotaso on erilainen kätilöillä ja kätilöopiskelijoilla. Myös erilaiset oppimistyylit tulisi ottaa paremmin huomioon ja miettiä mahdollista lähiopetuksen tarvetta. (Niemi ja Multisilta
2014, 18 – 20; Vainionpää 2006, 196.) Verkko-ja simulaatio-opetuksen ajankohdan lähekkäisyys sekä
toimivampi verkkoympäristö tukisi oppimista. Käyttäjien vastauksista nousi esille, että he toivoisivat
lisää opetusta vastasyntyneen ja äidin vuorovaikutuksen tukemiseen sektiossa. Tätä aihetta voisi jatkokehittää, tutkimalla minkälaista vuorovaikutuksellista tukea henkilökunta tällä hetkellä antaa ja kokevatko sektion kokeneet äidit tämän riittäväksi. Niiden tulosten perusteella vuorovaikutuksen tukemista voisi mahdollisesti kehittää. Tämä olisi tärkeää, koska hoitohenkilökunnan antama tuki ja ammattitaitoisuus heijastuvat synnytyksen jälkeisiin vanhemmuuden kokemuksiin sekä vuorvaikutussuhteen luomiseen (Yokote 2008, 44 – 46; Mäntymaa ja Tamminen 1999).
Vuorovaikutuksen tarpeen selvittyä myös perusteellinen sektiotoimintamalli Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitotyön ammattilaisille voisi olla hyödyllinen kehittämistyö. Käytössä olevia toimintatapoja on
hyvä tarkastaa ja päivittää tarvittaessa. Esimerkiksi Porvoon sairaalassa kehitetty hätäsektiotoimintamalli on hyödynnettävissä muihin sairaaloihin Suomessa. (Rytkönen 2013, 59 – 67.) Yksikkökohtaisella
ja päivitetyllä toimintamallilla voitaisiin vaikuttaa hoitotyön laatuun ja onnistumiseen.
8.4

Ammatillinen kasvu
Olemme käyneet opinnäytetyöprosessin läpi ja oppineet tutkimuseettisten ohjeiden noudattamista.
Ymmärrämme oman vastuumme ammatillisesta kehittymisestämme ja ammattialamme kehittämisestä. Tämä opinnäytetyö antaa meille valmiuksia tehdä selvityksiä, kartoituksia ja kehittämistöitä.
Tähän prosessiin on kuulunut tähänastisten taustatietojen kartoittaminen, työsuunnitelman laadinta,
tiedon hankinta ja tiedon kokoaminen järjestelmällisesti sekä näistä muodostuneen tulkintakokonaisuuden ilmaiseminen kirjallisesti. Olemme opinnäytetyötä tehdessä oppineet käyttämään näyttöön
perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa. Lisäksi me olemme kartuttaneet esittelyn ja julkisen perustelun osaamista. Kätilöopiskelijoina me olemme oppineet joustavaan työskentelyyn opinnäyteprosessiin kuuluvien tahojen kanssa ja osaamme markkinoida asiantuntijuuttamme tämän prosessin
kautta. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2013.)
Kätilö edistää ammatissaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä niin, että ihmisillä on mahdollisuus perhesuunnitteluun ja turvalliseen seksuaalisuuteen. Hän tukee ihmisiä suunniteltuihin raskauksiin ja synnytyksiin. Hänellä on erityisosaaminen kätilötyöhön ja tämän lisäksi kätilö on myös hoitotyön asiantuntija. Kätilön asiantuntijuus kattaa niin raskausajan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen hoidon,
sekä lisäksi terveydenedistämisen että seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamisen. Kätilöllä on laaja
monipuolinen ammattitausta, koska hän edistää monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri-ikäisten naisten ja koko perheen terveyttä. Kun valmistuva kätilö (AMK) on suorittanut hyväksytysti 270 opintopistettä, hän saa todistuksen sekä kätilön että sairaanhoitajan koulutuksesta. Tämä 270 opintopistettä
koostuu 38 opintopisteen perusopinnoista, 76 opintopisteen ammattiopinnoista, 135 opintopisteen
käytännön harjoittelusta sekä 15 opintopisteen opinnäytetyöstä. Tämän koulutuksen myötä kätilöltä
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vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kliinisen hoitotyön/kätilötyön hallintaa. Kätilön tulee osata soveltaa oppimaansa tietoa sekä kehittää ja arvioida itseään jatkuvasti. Kätilö ei voi koskaan olla täysin
valmis, vaan hän voi kehittää itseään jatkuvasti koko työuransa ajan. (Savonia-ammattikorkeakoulu
2013.)
KÄLI-koulutus on melko pieni kokonaisuus kätilöopinnoissa Savonia-ammattikorkeakoulussa ja valmiiden kätilöiden osaamisen päivittämisessä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Silti se ei vähennä tämän opinnäytetyön merkitystä, sillä kyseessä on koulutus, joka on merkittävä osaamisalue kätilön
työssä. Sektioita tehdään useista erilaisista syistä, ja sektioon liittyvä kliininen osaaminen sekä näyttöön perustuva tietopohja tulisikin olla hyvin hallinnassa. Vankkaa kokemusta sektioista karttuu erityisesti työtä tekemällä, mutta se ei mielestämme vähennä kattavan koulutuksen tarpeellisuutta, sillä
valmiudet työskentelyyn tulee olla kunnossa. Erityisesti opiskeluvaiheessa syvällinen tiedonsaanti ja
hyvät oppimiskokemukset ovat merkittäviä asioita työelämään siirtyessä ja auttavat meitä ammatillisessa kasvussa kätilöiksi. Kokemuksien jakaminen kätilöopiskelijoiden ja valmiiden kätilöiden välillä
voi nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena. Erilaiset näkökulmat ja erilainen kokemusmäärä voi olla
antoisaa puolin jos toisin, ja tällaiseen yhteistyöhön olisikin mielekästä panostaa.
Opinnäytetyö on itsessään laaja oppimisprosessi. Tämä opinnäytetyö on antanut valmiuksia meille
tulkita tutkimustuloksia ja kannustanut lähdekriittiseen ajatteluun koko prosessin ajan. Opinnäytetyön
kautta kollegiaalisuuden merkitys laadukkaiden tulosten, oman oppimisen ja uusien näkökulmien kannalta on lisääntynyt. Oppimisen ja opetuksen syvään olemukseen tutustuminen on auttanut myös
tutkimaan omaa oppimisprosessiame ja keinoja mitkä tukisivat oppimisprosessia jatkossa. Olemme
saaneet perehtyä perusteellisesti kätilön laajaan toimenkuvaan sekä rooliin leikkaussalissa tämän opinnäytetyön kautta. Saadessamme uusia näkökulmia tulevaan työhömme tämä opinnäytetyö tukee ammattitaidon kehittymistä. Opinnäytetyö antaa meille mielenkiintoista tietoa verkko-oppimisympäristön
ja simulaation käytöstä opetuksessa. Tämä tukee ammatillista kasvua, koska opetustavat uusiutuvat
ja olemme saaneet perehtyä erilaisiin oppimisen malleihin. Tästä on hyötyä meille potilasohjauksen
kannalta, koska se auttaa sovittamaan ohjausta yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi ja ymmärtämään erilaisia oppimistapoja.
Valmiina kätilöinä meillä on myös velvoite ohjata opiskelijoita työelämässä. Omat oppimiskokemukset
säilyvät muistissa, ja omalta osaltaan kasvattavat siihen, millaisia ohjaajia meistä tulee. Opinnäytetyö
antoi osaamista opetuksen ja ohjauksen laadun arviointiin. Vastauksia tulkitessa tuli ilmi, että pienikin
asia voidaan kokea hyvin eri tavoin. Tämä on tärkeää ymmärtää, oli kyse sitten yhteistyötaidoista
henkilökunnan välillä, potilas-tai opiskelijaohjauksesta. Erilaisten yksilöiden huomioon ottaminen sekä
tasa-arvoisuuden ymmärtäminen on yksi tärkeä osa kätilöksi kasvamista.
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LIITE 1: SAATEKIRJE KYSELYYN OSALLISTUVILLE
Hyvä vastaanottaja,
olette osallistunut Kätilö leikkaussalihoitajana sektiossa (KÄLI) -koulutukseen ja tämän johdosta valikoitunut kyselytutkimukseemme. Sen avulla haluamme saada ajankohtaista tietoa koulutuksen nykytilanteesta käyttäjän näkökulmasta. KÄLI-koulutus kuuluu kätilön koulutusohjelmaan Savonia- ammattikorkeakoulussa ja se on ollut lisäkoulutuksena Kuopion yliopistollisen sairaalan kätilöille.
Tämä kysely kuuluu opinnäytetyöhömme Savonia-ammattikorkeakoulun kätilön tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyön tarkoituksena
on selvittää kätilöiden ja kätilöopiskelijoiden kokemuksia KÄLI-koulutuksesta internet-kyselyn avulla.
Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa oppimismenetelmän käyttäjiltä ja sen avulla kehittää
Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kätilötyön sektio-opetusta.
Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion yliopistollinen sairaala ovat myöntäneet tutkimusluvan tälle
kyselytutkimukselle. Tätä opinnäytetyötä ohjaa Savonia ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori Päivi
Hoffrèn.
Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan kattavasti tähän kyselytutkimukseen ja tuomaan arvokkaat näkemyksenne esille. Kaikki kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisen vastaajan tiedot eivät tule esille opinnäytetyössä. Vastaamalla olette mukana tärkeässä kehitystyössä ja
kiitämmekin jo etukäteen vastauksista!
Ystävällisin terveisin
Henrika Kurkinen-Karjalainen & Sari Nykälä
Kätilöopiskelijat
Savonia-ammattikorkeakoulu
sähköposti:
Henrika.A.Kurkinen-Karjalainen@edu.savonia.fi
Sari.M.Nykala@edu.savonia.fi
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LIITE 2: WEBROPOL®-KYSELY

Kätilö leikkaussalihoitajana sektiossa (KÄLI) –
Kokemuksia Kuopion yliopistollisen sairaalan
KÄLI-verkko-oppimisympäristöstä ja
simulaatio-opetuksesta Savonia ammattikorkeakoululla
1. Olen *

Kätilö
Kätilöopiskelija

2. Kerro omin sanoin, mitkä asiat olivat toimivia Kuopion yliopistollisen sairaalan KÄLI-verkkoopetuksessa. *

3. Jäikö KÄLI-verkko-opetuksesta puuttumaan jotain? *

4. Mitä mieltä olit KÄLI-opintojakson verkkotehtävistä? *
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5. Mitä mieltä olet verkko-opiskelusta oppimisen kannalta? *

6. Kerro omin sanoin, mitkä asiat olivat toimivia sektioon liittyvässä
simulaatio-opetuksessa Savonia ammattikorkeakoululla. *

7. Jäikö sektioon liittyvästä simulaatio-opetuksesta puuttumaan jotain? *

8. Antoiko KÄLI-koulutus osaamista äidin ja vastasyntyneen vuorovaikutuksen tukemiseen leikkaussalissa? Jos vastasit kyllä, millaista tukea? *
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9. Millaista tukea sait KÄLI-koulutuksen aikana opettajilta ja muilta opiskelijoilta ja oliko tuen määrä
riittävä? Jos et saanut riittävästi tukea, millaista tukea olisit kaivannut ja miten paljon? *

10. Millaista osaamista KÄLI-koulutus sinulle antoi? *

11. Miten haluaisit sektio-opetusta kehitettävän tulevaisuudessa? *

12. Mitä muuta haluaisit kertoa KÄLI-koulutukseen liittyen?

Lähetä
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LIITE 3: OPINNÄYTETYÖN ONNISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: SWOT-ANALYYSI

Sisäiset tekijät:
Vahvuudet

Heikkoudet

– Motivoituneet ja aiheesta kiinnostuneet opis-

– Opiskelijoiden kokemattomuus. Työ on mo-

kelijat.

lemmille opiskelijoille ensimmäinen opinnäyte-

– Opinnäytetyöhön liittyvään aiempaan tutki-

työ, jolloin virheiden mahdollisuus on suurempi.

mustietoon on perehdytty laajasti, mikä helpottaa opinnäytetyöprosessia.
– Ammattitaitoinen opinnäytetyön ohjaus tukee
prosessin etenemistä ja onnistumista.

Ulkoiset tekijät:
Mahdollisuudet

Uhkat

– Tutkimukseen osallistuvien kätilöiden ja käti-

– Kohderyhmän heikko motivaatio osallistua ky-

löopiskelijoiden on mahdollista vaikuttaa sektio-

selyyn, jolloin tutkimuksen tulokset voivat jäädä

opetuksen laatuun osallistumalla kyselyyn.

epäluotettaviksi.

– Tilaajan on mahdollista saada tärkeää tietoa
sektio-opetuksen onnistumisesta ja millä tavoin
sitä voisi mahdollisesti kehittää.
– Mahdollisuus opiskelijoina luoda kontakteja
työelämään sekä kehittää omaa ammatillisuutta.
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LIITE 4: ESIMERKKI SISÄLLÖNANALYYSISTÄ KYSYMYKSESTÄ YKSITOISTA
Alkuperäisilmaisu

Pelkistetty ilmaus

”Käytännön harjoittelua riittävästi. Tarpeeksi monta

Riittävästi harjoitusta

sektiota jossa saa olla instrumenttihoitajana sekä val-

Aikaa harjoitella eri rooleja

vovana hoitajana.
Erittäin hyvä apu instrumenttihoitajan roolin oppimi-

Täydellinen sektiokori harjoitteluun

seen on täydellinen sektiokori jolla voisi harjoitella.
Laittaa instrumenttipöytää valmiiksi.
Orbit ohjelman käyttökoulutusta voisi lisätä.”

Orbit-ohjelman käyttökoulutus

”Harjoittelua oikeassa toimintaympäristössä.”

Harjoittelu sairaalassa

”Elektiiviset sektiot ovat usein erilaisia kuin synnytyksen aikaiset päivystykselliset sektiot”
”Uusille kötilöille hyvä perusopetus kouluaikana ja työ-

Hyvä perustieto koulutukseen

elämässä riittävän pitkä perehdytys eli osaaja vieressä

Kattava perehdytys työelämässä

ohjaa.”
”Kurssista voisi olla edes joku alkuinfo, jossa hieman

Alkuinfon järjestäminen

kerrottaisi kurssin sisällöstä ja miten toimitaan.
Moodlepohja oli tosi sekava, eikä tehtäviä oltu eritelty

Selkeämpi verkko-ympäristö

selkeästi. Tietoa oli haastavaa etsiä joissakin tehtävissä.”
”Simulaatiot lähemmäksi kätilöopintoja, sektio-opetuk-

Simulaatiot kätilöopintojen aikana

seen muutama teoriatunti tai sitten selkeä "lukupa-

Muutama teoriatunti

ketti", eikä linkkejä sieltä ja täältä.”

Selkeä lukupaketti

”Simulaatiot ja teoria samalls lukukaudella lähekkäin.

Simulaatio ja teoria lähekkäin

Mieluummin lähiopetuksena. Verkkokurssit ovat aina

Mieluummin lähiopetusta

sellaisia, joita ei opiskelijana tule tehtyä tarpeeksi ajatuksella vaan ainoastaa tarvittavat tehtävät. Etenkin
kun koulussa on muuta kiirettä samaan aikaan.”
”Käytäntö ja teoria ajallisesti lähemmäs toisiaan jat-

Käytäntö ja teoria lähekkäin

kossa!”
”KÄLI- oppimisympäristö oli mielestäni hieman sekava,

Selkeämpi Moodle-pohja

kun siellä oli niin paljon asiaa ja osioita. Oli hankalaa
löytää juuri meille opiskelijoille tarkoitetut osiot. Jatkossa ympäristöä voisi selkeyttää esimerkiksi niin, että

Opiskelijoille ja ammattilaisille omat osiot

opiskelijoille olisi oma sivu ja ammattilaisille omansa.
Tai sitten niin, että opiskelijoille olisi oma osio
ammattilaisten kanssa samalla sivulla.”
”KÄLI-kurssin ajoitusta kannattaa pohtia, jotta se tukisi
muita saman aiheen opintoja.”

Ajankohta, joka tukee opintoja
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Alaluokka

Yläluokka

Selkeä lukupaketti

Moodle-ympäristön

Suunnittelu

Selkeämpi Moodle-pohja

selkeytys

Pelkistetyt ilmaukset

Pääluokka

Selkeämpi verkkoympäristö

Opiskelijoille ja ammattilaisille
omat osiot

Alkuinfon järjestäminen
Aikaa harjoitella eri rooleja

Ajankäyttö koulutuksessa

Täydellinen sektiokori harjoitteluun

Välineet ja tek-

Orbit-ohjelman käyttökoulutus

niikka

Käytännön taidot

Oppimisen
tukeminen

Riittävästi harjoitusta
Harjoittelu sairaalassa

Käytännön harjoit-

Hyvä perustieto koulutukseen

telu

Kattava perehdytys työelämässä

Ajankohta, joka tukee opintoja
Simulaatiot kätilöopintojen aikana

Oppimista tukeva

Simulaatio ja teoria lähekkäin

ajankohta

Käytäntö ja teoria lähekkäin

Mieluummin lähiopetusta
Muutama teoriatunti

Vuorovaikutus

Tuki

