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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on syventävän vaiheen opiskelijan ohjauksen kehit-

täminen Haartmanin sairaalan osastolla 6. Tilaajamme näkee tarpeelliseksi yksikkönsä 

syventävän vaiheen ohjauksen kehittämisen, sillä osasto ei ole ollut muihin verrattuna 

erityisen kiinnostava syventävän harjoittelun toteuttamiseen. Opinnäytetyössämme tar-

kastelemme erilaisia tutkimuksia, joissa on selvitetty opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuk-

sia sekä arvioita omasta osaamisestaan ja opiskelijaohjauksesta. Ammattitaitoa edistä-

vät harjoittelut ovat merkittävässä osassa työelämätaitojen ja osaamisen kehittymisessä 

sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon har-

joittelupaikkoina toimivien yksiköiden on varmistettava, että jokainen kyseisessä yksi-

kössä tapahtuva harjoittelujakso vastaa ohjaukseltaan oppimiselle asetettuja vaatimuk-

sia. Harjoittelujaksolla tavoitteena on myös perehdyttää opiskelijaa tulevan ammattinsa 

kannalta tärkeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. 

(Pohjois-Savon alueellinen opiskelijaohjauksen yhteistyöverkosto 2010: 3.) Opiskelija-

ohjaajalla tulee olla runsaasti erilaisia tietoja ja taitoja opiskelijaa ohjatessaan. Tarkoituk-

senamme on kirjallisuuskatsauksessamme kuvata jo ennestään tuotettua luotettavaa 

materiaalia ja sen soveltamista opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Opinnäytetyömme 

tulokset tulemme esittelemään Haartmanin sairaalan osaston 6 osastotunnilla. Tavoit-

teenamme on esitellä löytömme ja sen avulla kehittää Haartmanin sairaalan osasto 6:n 

opiskelijaohjausta. Tutkimuksemme julkaistaan Theseuksessa, jonka kautta jatkossa sa-

maa aihetta tutkittaessa voidaan tuloksiamme hyödyntää ja verrata. 

 

2 Syventävän vaiheen opiskelijan ohjauksen kehittäminen Haartmanin 
sairaalassa 

 

2.1 Haartmanin sairaala 

 

Haartmanin sairaala sijaitsee Helsingissä, Meilahden sairaala-alueella ja on Helsingin 

kaupungin omistuksessa oleva sairaala. Sairaalan tiloissa toimii sairaalapäivystys sekä 

terveyskeskuspäivystys. Päivystykseen hakeuduttaessa päivystyksen hoitaja arvioi po-

tilaiden hoidon kiireellisyyden sekä ohjaa potilaan vaivan vakavuuden mukaan joko sai-

raalapäivystykseen tai terveyskeskuspäivystykseen. Helsingin eteläisen, keskisen ja län-

tisen alueen yli 16-vuotiaat asukkaat kuuluvat Haartmanin päivystysklinikan ensisijaisiin 
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asiakkaisiin. Haartmanin sairaala sisältää myös päivystys- ja valvontaosaston sekä neljä 

vuodeosastoa. Vuodeosastoilla on yhteensä 94 sairaansijaa, valvontaosastolla on 8 po-

tilaspaikkaa ja päivystysosastolla 14. Haartmanin asiakkaita palvelee myös HUS-Lab, 

HUS-kuvantaminen sekä pieni kardiologinen yksikkö. (Helsingin kaupunki 2016.) 

 

Vuonna 2009 Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä palvelua sai lähes 100 000 

potilasta vuoden sisällä, joista pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksessä 36 000 oli ilta- 

ja hammaspäivystyksiä eli keskimäärin noin 100 potilasta vuorokaudessa. Haartmanin 

päivystyksessä tehtiin 17 000 sisätautien käyntiä, 16 000 kirurgista käyntiä sekä 29 000 

terveyskeskuskäyntiä, eli noin 170 asiakasta päivässä keskimäärin käytti Haartmanin 

sairaalan palveluita (Jukka Toivonen 2010:8). 

 

Osasto 6 toimii infektio-osastona, jossa on 24 sairaansijaa ja keskimääräinen hoitojak-

son pituus on tapauskohtaisesti noin 4-5 vuorokautta. Osasto on akuutti vuodeosasto, 

jonka toiminta on ympärivuorokautista. Akuuttivaiheen jälkeen potilaat siirretään asian-

mukaiseen jatkohoitopaikkaan. Haartmanin osasto 6 työllistää 18 sairaanhoitajaa ja 

osastonhoitajan. Opiskelijaohjaukseen ovat velvoitettuja kaikki osastolla työskentelevät 

sairaanhoitajat ja vuosittain osastolla harjoittelua suorittaa 20-25 opiskelijaa. 

2.2 Opiskelijaohjaus 

 

Kaikissa opiskelijaohjausta toteuttavissa yksiköissä tulee olla opiskelijavastaava eli hen-

kilö, joka vastaa opiskelijaohjauksesta. Opiskelijavastaavan tehtävänä on resursoida jo-

kaiselle opiskelijalle 1-3 omaa ohjaajaa harjoitusyksikön luonne sekä opiskelijan oppi-

mis- ja ohjaustarpeet huomioiden. Opiskelijaohjauksessa harjoittelun toteutuksen suun-

nittelu kuuluu ohjausprosessin perusteisiin. Tasokkaaseen opiskelijaohjaukseen tarvi-

taan aika-, henkilö- sekä materiaaliresursseja ja ohjaajan, yksikön sekä opiskelijan vas-

tuulla on huolehtia, että opiskelijalla on tarpeeksi työvuoroja omien ohjaajiensa 

kanssa.  Lisäksi toteuttaakseen laadukasta ohjausta, on opiskelijaohjaajille järjestettävä 

riittävästi aikaa ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Huomioon otettavia aikaa vie-

viä asioita ohjauksessa ovat muun muassa alku- ja loppukeskustelu sekä väli- ja loppu-

arviointi ja näihin valmistautuminen. Opiskelijaohjaajan sekä harjoitteluyksikön velvolli-

suuksiin kuuluu oppimismateriaalin, välineiden ja tilanteiden hoitamisen lisäksi myös 

huolehtia, että yksikön jokaisessa työvuorossa on ohjaajia opiskelijaa varten. (Eckardt - 

Haapa - Koota - Kukkonen - Pohjamies-Molander - Ruuskanen 2014: 23.) 
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Aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijat kokivat 

harjoitteluun positiivisesti vaikuttavina tekijöinä hyvän ohjaajan, opettajuuden ja harjoit-

telupaikan yhteisöllisen voinnin. Harjoitteluun negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä olivat yh-

teisölliset tekijät, opiskelijan vaikeus kokea olevansa opiskelemassa ja teoreettisen ope-

tuksen sekä ohjaajan ohjauksen toimimattomuuden oppimiskokemuksena. Kuvauksia 

hyvinvoivasta harjoittelupaikan työyhteisöstä olivat sellaisia, että henkilökunnalla oli mu-

kavaa, tiimityö sujui ja opiskelijoita kohdeltiin tasavertaisina työryhmän jäseninä. (Koski-

nen, Liisa – Silén-Lipponen, Marja 2001: 128.)  

 

Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa, jossa selvitettiin opiskelijoiden tyytyväisyyttä har-

joittelujaksoihinsa, huomattiin selvä muutos parempaan suuntaan, kun verrattiin 1996 

vuoden aineistoa 2006 vuoden aineistoon. Tutkimuksessa tehtiin päätelmä, että näiden 

vuosien aikana ohjaajien pedagogiseen osaamiseen on keskitytty, jolloin opiskelijaoh-

jauksen laatukin on parantunut. (Kaila, Päivi – Leino-Kilpi, Helena – Saarikoski, Mikko 

2009: 172.) 

 

2.3 Ohjaaja 

 

Ohjaamisen kannalta keskeisiä asioita, jotka tekevät ohjauksesta vaikuttavaa, ovat kiin-

nostus ohjaamisesta, ihmissuhdetaidot, substanssiosaaminen ja pedagoginen osaami-

nen josta olennaisina ovat ohjaamisen ja sen taitojen osaaminen sekä arviointi- ja ref-

lektio-osaaminen. Tullakseen hyväksi opiskelijaohjaajaksi, tarvitsee ohjaaja jatkuvaa 

koulutusta ja tietojen päivitystä ohjauksen eri osa-alueilta. Opiskelijaohjausta toteuttavat 

organisaatiot järjestävät ohjaajilleen erillistä opiskelijaohjaajakoulutusta. Tämän lisäksi 

myös tietyt toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijaoh-

jaaja- ja arvioitsijakoulutusta. Lisäksi tärkeää on myös verkostoituminen ja yhteistyö mui-

den ohjaajien kanssa, jolloin on mahdollista jakaa hyviä käytänteitä ja avata uusia näkö-

kulmia. Opiskelijaohjaaja itse tarvitsee ohjaamisessaan tukea kollegoiltaan, esimiehil-

tään ja organisaatioltaan. Näin voidaan välttää ohjaajan mahdollinen ylikuormittuminen 

ja siitä johtuva opiskelijaohjauksen laadun heikkeneminen. (Eckardt ym. 2014: 55-56.) 

 

Hyvää ohjaajaa on kuvailtu henkilöksi, jolla on halu ohjata, on persoonallisuudeltaan em-

paattinen, kärsivällinen, ymmärtäväinen, ystävällinen ja omaa myönteisen asenteen. 

Hyvä ohjaaja pystyy tukemaan opiskelijaa rohkaisemalla, löytämällä hyviä puolia epäon-

nistumisissakin ja helpottamaan pelkoja. Oman työskentelyn arvioinnin sietäminen näh-

tiin myös hyvän ohjaajan merkkinä. Tutkimuksessa selvisi, ettei ohjaajan iällä ja työuran 
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pituudella ollut opiskelijoiden mielestä merkitystä hyvää ohjaajaa määriteltäessä. (Kos-

kinen, Liisa – Silén-Lipponen, Marja 2001: 127.) 

 

2.4 Syventävä harjoittelu 

 

Harjoittelujaksot perustuvat lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 ja 

1200/2007) ja koulumme opetussuunnitelmaan kuuluu harjoitteluja yhteensä 90 opinto-

pisteen verran (Lainsäädäntö 2016). Metropoliassa harjoittelujaksot muodostavat kol-

masosan opinnoista ja niiden tavoitteena on kehittää opiskelijan asiantuntijuutta. Harjoit-

telu on työtä, jonka aikana opitaan kyseiseen ammattialaan liittyviä työelämän taitoja ja 

tietoja. Lisäksi harjoittelujaksot toimivat pohjana tulevaisuuden ammatti-identiteetin ra-

kentamisessa. (Metropolia harjoittelu.) 

 

Sairaanhoitajaopinnoissa viimeisiä harjoitteluja ovat syventävät harjoittelut, joiden tarkoi-

tuksena on syventää opiskelijan osaamista ja tietoa. Opintojakson keskeisenä sisältönä 

on oppia työskentelemään itsenäisesti ja kehittyä asiantuntijuuden sekä hoitotyön osalta. 

Harjoittelun tavoitteena on syventää tulevan sairaanhoitajan teoreettista ja käytännöllistä 

osaamista tämän valitsemalla hoitotyön alueella. (Metropolia opas.) Syventävä vaihe on 

15 opintopisteen kokonaisuus, joka vastaa tässä tapauksessa 400 tuntia työtä. Tämän 

aikana sairaanhoitajaopiskelijalta odotetaan osaamista soveltaa näyttöön perustuvaa 

tietoa hoitotyössä ja ymmärtävän vastuun sekä sen merkityksen työssään. Syventävään 

harjoitteluun pääsyyn vaaditaan opiskelijalta aikaisempia suorituksia opintosuunnitel-

man mukaan, jotta opiskelijalla on valmiudet suorittaa opintojakso onnistuneesti. (Karelia 

Ammattikorkeakoulu 2016.)  

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijaohjaukseen 

opintojen eri vaiheissa ja soveltaa saamiamme tuloksia opiskelijaohjauksen kehittämi-

sessä. Toteutimme opinnäytetyömme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 

 

Tavoitteenamme on ollut löytää menetelmiä, joiden avulla opiskelijaohjausta voidaan ke-

hittää Haartmanin sairaalan osastolla 6. Haluamme myös selvittää mitkä tekijät vaikutta-

vat opiskelijaohjaukseen. 

 

Tutkimuskysymyksenämme on: 
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1. Mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijaohjaukseen opintojen eri vaiheissa? 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

 

Toteutimme opinnäytetyömme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevalla kirjalli-

suuskatsauksella tarkoitetaan tutkimuskysymykseen perustuvaa työtä, jonka tarkoituk-

sena on tuottaa kysymykseen vastaus kuvailevalla ja laadullisella tavalla. Luonteeltaan 

kuvaileva kirjallisuuskatsaus on ymmärtämiseen tähtäävää aineistolähtöistä ilmiön ku-

vausta. Työn tutkimuskysymys ohjaa aineiston valintaa ja tarkoituksena on löytää tar-

peeksi relevanttia aineistoa tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Kuvaileva kirjallisuus-

katsaus jaetaan neljään eri vaiheeseen joita ovat tutkimuskysymyksen muodostaminen, 

aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen ja tuotetun tuloksen tarkasteleminen. 

Usein tarkoituksena kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on etsiä vastauksia kysymyk-

siin ja mitä tutkittavasta aiheesta tiedetään, tai selvittää ilmiön keskeiset käsitteet ja nii-

den väliset suhteet. (Ahonen, Jääskeläinen, Kangasniemi, Liikanen, Pietiläinen & Utriai-

nen 2013: 291-292, 295.) 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa työn ytimenä on käsittelyosan rakentaminen, 

jonka tavoitteena on vastaaminen esitettyyn tutkimuskysymykseen. Vastaus esitetään 

tietystä aineistosta tuotetusta laadullisesta kuvailusta ja tekemällä uusia johtopäätöksiä. 

Sen sijaan että työssä esiteltäisiin aineistoa, on tavoitteena luoda sisäistä vertailua ai-

neistojen välillä. Työhön valitusta aineistosta luodaan jäsennelty kokonaisuus, josta ana-

lysoidaan jo olemassa olevaa tietoa ja sen heikkouksia ja vahvuuksia. Aineistosta siis 

tehdään laajempia päätelmiä. (Ahonen, Jääskeläinen ym. 2013: 296.) 

 

4.1.1 Hakumenetelmät sekä sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

Hakiessamme aineistoamme teimme hakua meille saatavilla olevista tieteellisistä säh-

köisistä hakukannoista, joita olivat CINAHL, Medic ja MEDLINE. Teimme aineistonhakua 

myös manuaalisesti Tukholmankadun Metropolian kirjastossa. Manuaalisessa haussa 

kävimme läpi Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotiede -lehtiä vuosilta 2010 - 2016. Manuaalinen 

aineistonhaku ei tuottanut tulosta. Sisäänottokriteereinämme olivat julkaisuaika, kieli ja 

artikkelin piti olla tieteellinen julkaisu. Halusimme saada näillä kriteereillä mahdollisim-
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man tuoretta sekä luotettavaa tietoa opiskelijaohjauksesta. Julkaisujen aikavälinä käy-

timme vuosia 2010 - 2016, jotta analysoimamme tiedot olisivat relevantteja ja kuvaile-

vaan kirjallisuuskatsaukseen sopivia. (Ahonen, Jääskeläinen ym. 2013: 295.) Käytimme 

vain suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita tutkimusaineistonamme. Tutkimuksemme 

keskeisiä käsitteitä olivat opiskelijaohjaus, opiskelija, ohjaaja, syventävä harjoittelu, hoi-

totyö ja hoitotieteellinen tutkimus. Hakuja tehdessämme käytimme myös lyhenteitä 

hauissamme käyttämällä * -merkkiä, kuten Hoit*. Näin saimme laajemman kirjon tulok-

sia, sillä Hoit* -hakusana antaa enemmän tuloksia, esimerkiksi hoitaja, hoitotyö ja muita 

jotka jatkuvat hoit -kohdasta. Etsimme myös samoja termejä englanniksi käännettynä ja 

näin saimme myös kansainvälisiä tutkimuksia tarkasteltavaksi. 

 

 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

- Julkaisuvuodet 2010-2016 

- Hoitotieteellinen tutkimus 

- Suomen tai englannin kieli 

- Tutkimus tai katsaus 

- Käsittelee opiskelijaohjausta opiskelijan ja/tai ohjaa-

jan näkökulmasta 

- Ei tieteellinen julkaisu 

- Tutkimuksen halutun sisällön 

niukkuus 

 

 

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksemme aineiston käsittelyssä käytimme induktiivista sisällönanalyysia. Valit-

simme induktiivisen sisällönanalyysin tutkimukseemme sen luonteen takia. Näin saimme 

aineiston sisältöä kuvattua pelkistetysti ja tiivistetysti sekä sen avulla saimme vastauksia 

tutkimuskysymyksiimme. Kävimme valitsemamme artikkelit läpi ja kirjasimme aineistosta 

ne asiat, jotka vastaavat valitsemiamme tutkimuskysymyksiä. Pelkistimme aineistosta 

löytyvät ilmaisut samalla ulkomuodolla kuin ne ilmenivät alkuperäisessä tekstissä. Ilmai-

suista keräsimme listoja, jotka toimivat myöhemmin tarkistuslistoina. (Kyngäs, Heidi – 

Vanhanen, Liisa 1998: 3-5.) 

 

Ryhmittelyssä etsimme pelkistetyistä ilmaisuista eroavaisuuksia sekä yhtäläisyyksiä. 

Tällä muodostimme kategorioita, joissa samaa merkitsevät sanat yhdistettiin samaan 

kategoriaan sekä kategorioille annettiin niitä kuvaavat nimet. Päätimme tässä vaiheessa, 
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mitkä ilmaisut voitiin yhdistää mihinkin kategoriaan ja mitkä pelkistykset eivät sovi sa-

moihin kategorioihin. Toisin sanoen abstrahoimme eli käsitteellistimme aineistoamme. 

(Kyngäs, Heidi – Vanhanen, Liisa 1998: 6.) 

 

Sisällöltään samankaltaiset kategoriat yhdistimme niistä muodostuviin yläkategorioihin. 

Yläkategoriat nimesimme niin, että ne kuvaavat mahdollisimman tarkasti sen sisältöä eli 

alakategorioita, jotka ovat sen muodostaneet. Käsitteellistämistä tehtiin sen puitteissa, 

että se on tarpeellista ja järkevää. (Kyngäs, Heidi – Vanhanen, Liisa 1998: 6-7.) 

 

Sisällönanalyysia on kritisoitu sen yksinkertaisuuden vuoksi, koska se ei mahdollista ti-

lastollisten analyysien tekemistä. Kvalitatiivisen tutkimuksen asiantuntijatkaan eivät pidä 

menetelmää tarpeeksi laadullisena. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010: 135.) 

Nämä olivat tutkimukseemme valitun aineiston analysoinnin menetelmän huonot puolet. 

5 Tulokset 

 

Hoitotieteellisten tutkimuksiemme sisällön analyysistä saimme tuotettua 153 alkuperäi-

silmaisua, jotka vastasivat tutkimuskysymykseemme. Pelkistäessämme alkuperäisil-

mauksia muodostimme niistä 155 pelkistystä, joista saimme muodostettua 23 alaluok-

kaa. Näistä alaluokista syntyi kahdeksan yläluokkaa, jotka tiivistimme vielä kolmeen pää-

luokkaan. Pääluokista muodostui yksi yhdistävä luokka. Tämän luvun alaluvuissa ha-

vainnollistamme ja erittelemme analyysiprosessiamme kuvion ja tekstin kautta. Ku-

vaamme miten prosessimme eteni alkuperäisilmaisujen pelkistyksistä yhdistäviin luok-

kiin.   

5.1 Opiskelijaohjauksen kehittäminen 

 

Analyysissämme muodostuneista kolmesta pääluokasta yhdeksi muodostui ”Opiskelija-

ohjauksen kehittäminen”, joka rakentui yläluokista "Opiskelijaohjauksen ongelma-aluei-

den kehittäminen ja mahdolliset keinot” sekä ”Ohjauksessa saadun palautteen merkitys 

ja sen hyödyntäminen”. Havainnollistamme kyseisen pääluokan rakentumista kuviossa 

1 sekä siihen johtaneiden yläluokkien muodostumista alaluokista ja pelkistyksistä kuvi-

ossa 2. 
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Kuvio 1. Pääluokan (Opiskelijaohjauksen kehittäminen) muodostuminen yläluokista. 

 

 

 

 

Opiskelijaohjauksen ongelma-alueiden kehittäminen ja mahdolliset keinot –yläluokka 

muodostui alaluokista ”Opiskelijavastaavan mahdollinen hyödyntäminen voi edistää 

opiskelijaohjausta”, ”Mahdolliset keinot opiskelijaohjauksen kehittämiseen” ja ”Opiskeli-

jaohjauksen ongelma-alueet”. Nämä alaluokat muodostavissa pelkistyksissä tuli ilmi, 

että opiskelijavastaavat kokevat osaamisensa opiskelijaohjaajia paremmaksi ja heidän 

osaamistaan tulisi hyödyntää. Myös opiskelijaohjauksen yhtenäistäminen ja oppilaitos-

yhteistyö voi edistää ohjaajan opiskelijaohjausosaamista. Ongelma-alueina tuli ilmi pa-

lautteen annon vaikeus, ohjaajan kokemattomuus, lisääntyneet opiskelijamäärät ja opis-

kelija-ohjaaja –suhteen vaikutus opiskelijan arviointiin. 

 

Yläluokka ”Ohjauksessa saadun palautteen merkitys ja sen hyödyntäminen” syntyi ala-

luokista ”Palautteen annon tärkeys opiskelijan ammatillisessa kasvussa” ja ”Potilaiden 

palautteen mahdollinen hyödyntäminen opiskelijaohjauksessa ja arvioinnissa”. Palaut-

teen annon tärkeyden pelkistyksissä ilmi tulleita asioita opiskelijaohjauksen kehittämi-

sessä olivat oikea palautteen antotapa, positiivisen palautteen ja kehittämiseen liittyvien 

kommenttien tärkeys, motivointi reflektoivaan ajatteluun sekä palautteen antotavan vai-

kutus opiskelijan itseluottamuksen ja ammatillisen identiteetin kehittymisessä. Analyysiä 

tehdessämme myös totesimme, että potilaiden kuunteleminen opiskelijan arvioinnissa 

on tärkeää. Potilaiden opiskelijalle antaman palautteen vaikutus voi olla hyödyllistä. 

Etenkin potilaiden antama positiivinen palaute voi kasvattaa opiskelijan itseluottamusta 

ja edistää ammatillista kasvua. Potilaiden mielestä he myös ovat parhaassa asemassa 

Opiskelijaohjauksen 
kehittäminen

Opiskelijaohjauksen 
ongelma-alueiden 

kehittäminen ja 
mahdolliset keinot

Ohjauksessa 
saadun palautteen 

merkitys ja sen 
hyödyntäminen
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antamaan palautetta niillä alueilla, joissa opiskelijalla on kehitettävää. Potilaiden anta-

man palautteen myös nähtiin antavan laajemman kuvan opiskelijan osaamisesta sekä 

laajentavan opiskelijan arviointia. Lisäksi potilaiden opiskelijalle antama palaute antaa 

opiskelijalle mahdollisuuden reflektoida ja kehittää omaa osaamistaan. 

 

Kuvio 2. Yläluokan (Ohjauksessa saadun palautteen merkitys ja sen hyödyntäminen) muodos-
tuminen alaluokista ja pelkistyksistä. 

 

 

 

Ohjauksessa saadun palautteen 
merkitys ja sen hyödyntäminen

Palautteenannon tärkeys opiskelijan ammatillisessa kasvussa

• Ohjaajan oikea palautteenantotapa kasvattaa opiskelijan itseluottamusta.

• Palautteenanto ja arviointi on todettu merkittäväksi.

• Palautteenanto ja motivointi reflektoivaan ajatteluun ovat ohjauksen kannalta tärkeitä.

• Positiivinen palaute oli arvostettua ja opiskelijat arvostivat myös toiminnan kehittämiseen 
liittyviä kommentteja.

• Ohjaajan palaute on tärkeää itsetunnon ja ammatillisen identiteetin syntymisessä.

• Ohjaajan palautteenantotavalla on merkitystä.

Potilaiden palautteen mahdollinen hyödyntäminen 
opiskelijaohjauksessa ja arvioinnissa

• Potilaiden opiskelijalle antama palaute on hyödyllistä.

• Opiskelijat pitivät potilaiden ottamista palautteen antoon positiivisena kokemuksena.

• Kaikkien osallistujien mielestä potilaiden kuunteleminen opiskelijan arvioinnissa on 
tärkeää.

• Potilaiden antama palaute laajentaa opiskelijan arviointia.

• Potilaiden palaute antaa laajemman kuvan opiskelijan osaamisesta.

• Potilaiden mielestä he ovat parhaassa asemassa antamaan palaute niillä alueilla, joissa 
opiskelijalla on kehitettävää.

• Potilaiden antama positiivinen palaute parantaa opiskelijan itseluottamusta.

• Potilaiden panos opiskelijan arvioinnissa nähtiin potentiaalisesti hyödyllisenä 
ammatillisen kehityksen kannalta.

• Potilaiden palaute antaa mahdollisuuden reflektoida ja kehittää omaa osaamistaan.

• Potilaan palaute edistää opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelussa.

• Potilaiden palauteen ansiosta opiskelijoiden suoritus parani.
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5.2 Resurssien ja yhteistyön vaikutus    

 

Toinen analysoimastamme materiaalista muodostunut pääluokka on ”Resurssien ja yh-

teistyön vaikutus” ja se muodostui yläluokista ”Opiskelijaohjaukseen käytetyn ajan lisää-

minen”, ”Riittävien resurssien varmistaminen ja oikeanlainen kohdentaminen” ja ”Oppi-

laitosten ja harjoittelupaikkojen yhteistyön sekä opiskelijaohjauskoulutuksen merkitys”. 

Kuviossa 3 esittelemme kyseisen pääluokan muodostumisen edellä mainituista ylä-

luokista. Kuvio 4 havainnollistaa ”Opiskelijaohjaukseen käytetyn ajan lisääminen” –ylä-

luokan rakentumisen alaluokkien ja pelkistyksien pohjalta. 

 

 

Kuvio 3. Pääluokan (Resurssien ja yhteistyön vaikutus) muodostuminen yläluokista. 

 

Yläluokka ”Opiskelijaohjaukseen käytetyn ajan lisääminen” koostui kahdesta alaluo-

kasta, joita olivat ”Ohjaukseen käytetyn ajan tärkeys” sekä ”Ohjauskeskusteluun käyte-

tyn ajan tärkeys”. Ohjaukseen käytetyn ajan merkitykseen liittyvissä alkuperäislainaus-

ten pelkistyksissämme tulivat ilmi, että ohjaukseen ja ohjauskeskusteluun käytetty aika 

vaikuttaa ohjaukseen. Ohjaukseen käytetyn ajan pituus vaikuttaa ohjauksen onnistumi-

seen ja päivittäin yli 20 minuuttia ohjaukseen aikaa käyttävät ohjaajat arvioivat ohjaus-

osaamisensa paremmaksi kuin alle 20 minuuttia käyttävät. Analyysin mukaan yli 20 mi-

nuuttia päivittäin opiskelijaohjaukseen käyttävät ohjaajat myös olivat parempia ohjaus-

osaamiseltaan. Ohjauskeskusteluun käytetyn ajan pituus oli yhteydessä opiskelijaohjaa-

jan osaamiseen. Keskusteluihin päivittäin yli 20, 30 ja 60 minuuttia käyttävät opiskelija-

ohjaajat kokevat osaamisensa paremmaksi, kuin alle 20 minuuttia käyttävät. Osaamisen 

lisäksi kyseisten, yli 20 minuuttia päivässä keskusteluihin käyttävien ohjaajien arviointi-

osaaminen sekä ohjauskeskustelun ja ohjauksen tavoitteellisuuden ymmärtäminen arvi-

oitiin paremmaksi. 

 

Resurssien ja yhteistyön 
vaikutus

Opiskelijaohjaukseen käytetyn 
ajan lisääminen

Riittävien resurssien 
varmistaminen ja oikeanlainen 

kohdentaminen

Oppilaitosten ja 
harjoittelupaikkojen yhteistyön 

sekä 
opiskelijaohjauskoulutuksen 

merkitys
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Riittävien resurssien varmistaminen ja oikeanlainen kohdentaminen –yläluokitus raken-

tui kahdesta alaluokasta, joita olivat ”Resurssien oikeanlainen kohdentaminen ja varaa-

minen” ja ”Resurssien puutteen negatiivinen vaikutus opiskelijaohjaukseen”. Tärkeitä re-

sursseja olivat ohjaajien tukeminen, arvioiminen, jatkuva ja riittävä kouluttaminen, mah-

dollisuus osallistua opiskelijaohjauskoulutukseen, opiskelijaohjaukseen ja -keskustelui-

hin varattava aika sekä opiskelijaohjauskoulutukseen panostaminen ja sen tarjoaminen 

kaikille. Ajan puute ja työtaakka toimivat esteenä tehokkaalle ohjaukselle. Myös reflek-

tointiin täytyy varata aikaa ja kokeneiden työntekijöiden, opiskelijaohjaajien ja opiskelija-

vastaavien osaamista tulee hyödyntää. Opiskelijalla tulisi olla aina omaohjaaja saata-

villa. Resurssien ja ajan puute vaikuttavat opiskelijaohjaukseen hankaloittaen sitä. Orga-

nisaation tuki ja resurssit ovat tärkeitä ohjaussuhteen luomisessa. 

 

Resurssien ja yhteistyön vaikutus –pääluokan kolmanneksi yläluokaksi muodostui ”Op-

pilaitosten ja harjoittelupaikkojen yhteistyön sekä opiskelijaohjauskoulutuksen merkitys”. 

Tähän johtaneet alaluokat olivat ”Oppilaitoksen ja harjoittelupaikan yhteistyön hyödyntä-

misen tärkeys” sekä ”Opiskelijaohjauskoulutus tukee opiskelijaohjaajaa ja edistää opis-

kelijaohjaustaitoja kokonaisvaltaisesti”. Oppilaitoksen ja harjoittelupaikan yhteistyössä 

tärkeää oli ohjaavan opettajan tapaaminen ja ohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteistyö. 

Ohjaavan opettajan ollessa enemmän kontaktissa, voisivat opiskelijat saada enemmän 

tukea ja samalla ohjaajat arviointia. Ohjaavan opettajan opiskelijaohjaajalle antaman 

tuen ja opiskelijaohjaajan opiskelijalle antaman tuen väliltä on löydetty positiivinen yhteys 

ja ohjaajan ja opettajan toimiva yhteistyö on arvokasta. Ohjaajat toivoisivat säännöllisiä 

tapaamisia ohjaavan opettajan kanssa sekä saavansa näiltä palautetta ohjauksestaan. 

Opiskelijoiden mielestä oppilaitosten tulisi tukea opiskelijaohjaajia. 

 

Analyysimme mukaan opiskelijaohjauskoulutuksesta on hyötyä ja se auttaa opiskelija-

ohjaajaa monin eri tavoin ja sillä on positiivinen vaikutus kaikkiin ohjauksen osa-alueisiin. 

Opiskelijaohjauskoulutus on tärkeää ja sen käyneet kokevat ohjausosaamisensa parem-

maksi, tukevansa paremmin opiskelijan tiedon prosessointia, tukevansa kokonaisuuk-

sien muodostamista ja soveltamista sekä kokivat oman oppimiskäsityksensä parem-

maksi kuin koulutuksen käymättömät. Koulutuksen käyneet myös kykenevät arvioimaan 

ja motivoimaan opiskelijaa paremmin sekä kokevat ohjauskeskusteluosaamisensa pa-

remmaksi. Opiskelijaohjauskoulutuksen tulee keskittyä alueille, joissa ohjaajilla on kehi-

tettävää.  



12 

 

 

Kuvio 4. Yläluokan (Opiskelijaohjaukseen käytetyn ajan lisääminen) muodostuminen alaluokista 
ja pelkistyksistä. 

 

 

Opiskelijaohjaukseen käytetyn 
ajan lisääminen

Ohjauskeskusteluun käytetyn ajan tärkeys

•Yli 20 minuuttia päivässä ohjauskeskusteluihin käyttävien 
ohjausosaaminen on parempaa.

•Ohjauskeskusteluun enemmän aikaa käyttävät kokevat osaamisensa 
paremmaksi.

•Ohjauskeskusteluun yli 30min aikaa päivittäin käyttävät kokevat 
osaamisensa paremmaksi.

•Opiskelijaohjauskeskusteluihin yli 20min aikaa käyttäneet kokevat 
arviointi osaamisensa paremmaksi.

•Ohjauskeskusteluun käytetty aika on tärkeää.

•Enemmän aikaa ohjauskeskusteluun käyttävät voivat ymmärtää 
ohjauskeskustelun paremmin.

•Yli tunnin ohjauskeskusteluja pitävät kokevat olevansa taitavampia.

•Yli 20 min aikaa ohjauskeskusteluun käyttäneet arvioivat ohjauksensa 
tavoitteellisuuden paremmaksi.

Ohjaukseen käytetyn ajan tärkeys

•Enemmän aikaa ohjaukseen käyttävät arvioivat ohjausosaamistaan 
paremmaksi.

•Ohjaukseen yli 20 min aikaa käyttävät olivat parempia 
ohjausosaamiseltaan.

•Ohjaukseen vaikuttavat ohjauskeskusteluun käytetty aika.

•Ohjaukseen yli 20 min aikaa käyttävät olivat parempia 
ohjausosaamiseltaan.
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5.3 Ammattitaitoisen opiskelijaohjaajan merkitys 

 

Kolmas muodostamamme pääluokka on ”Ammattitaitoisen opiskelijaohjaajan merkitys”, 

joka rakentui neljästä yläluokasta. Yläluokkia ovat ”Opiskelijaohjaajan suhtautuminen 

ohjaajana toimimiseen”, ”Odotukset hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuuksista”, Opiske-

lijan tukeminen itsenäisenä toimijana ja tasavertaisena kollegana” ja ”Opiskelijan tukikei-

not”. Tässäkin alakappaleessa olemme kuvion avulla (Kuvio 5) havainnollistaneet pää-

luokan rakentumisen yläluokista. Kuvio 6 esittelee yhden yläluokan muodostumista ala-

luokista ja pelkistyksistä. 

 

Yläluokan ”Opiskelijaohjaajan suhtautuminen ohjaajana toimimiseen” muodostavat ala-

luokat ”Opiskelijaohjaajan osaamisen ja roolimallina toimimisen merkitys” sekä ”Opiske-

lijaohjaajan asenteen ja motivaation tärkeys opiskelijaohjauksen onnistumisessa”. Opis-

kelijaohjaajan osaamisessa ja roolimallina toimimisessa nousi analyysissämme esille 

ohjaajan riittävä koulutus ja kokemus sekä teoreettinen, kliininen ja eettinen osaaminen. 

Ohjaajan tulee olla hyvä roolimalli ja käyttäytyä ammatillisesti. Ohjaajan tulee olla opet-

taja joka ohjaamisen lisäksi myös motivoi opiskelijaa. Opiskelijat arvostivat ohjaajia, jotka 

päästävät heidät osallistumaan erilaisiin oppimistilanteisiin. Opiskelija-ohjaajasuhteessa 

ohjaajan motivaatio on tärkeässä roolissa ja ohjaajan myönteinen asenne vaikuttaa opis-

kelijaan positiivisesti. Analyysissämme opiskelijat toivat esille ohjaajan suuren vaikutuk-

sen opiskelijan motivoinnissa ja ohjaajien sekä henkilökunnan asenteilla ja käytöksellä 

on tärkeä merkitys oppimiskokemuksissa. Hyvä ohjaaja osaa myös motivoida opiskelijaa 

sairaanhoitajan ammattiin ja ohjaajan kyky samaistua valmistuvan opiskelijan rooliin on 

tärkeää. 

 

Odotukset hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuuksista –yläluokka muodostui ”Opiskelijoi-

den odotukset opiskelijaohjaajalta” ja ”Hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuudet” –ala-

luokista. Opiskelijoiden odotuksina ohjaajaltaan olivat ohjaajan riittävät valmiudet ohjaa-

jana toimimiseen, opiskelijan tavoitteisiin perehtyminen sekä ohjauskeskustelujen suun-

nitelmallisuus. Analysoimassamme materiaalissa opiskelijat totesivat tarvitsevansa 

enemmän tukea ohjaajilta. Hyvällä opiskelijaohjaajalla on merkittävä vaikutus opiskelijan 

motivaatioon, oppimiseen ja haasteista selviämiseen. Tärkeitä ohjaajan ominaisuuksia 

olivat ymmärtäväisyys, innokkuus, ammattitaito, kärsivällisyys, helposti lähestyttävyys, 

huumorintaju sekä kyky tukea ja rohkaista opiskelijaa. Harjoittelun onnistumisen kan-

nalta ohjaajan ohjauskeskusteluosaamisella on merkittävä vaikutus. Ohjaajan henkilö-

kohtaisten ominaisuuksien tärkeys nousi myös esille analyysissämme. 
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Yläluokaksi syntyi myös ”Opiskelijan tukeminen itsenäisenä toimijana ja tasavertaisena 

kollegana”. Tämän muodostivat alaluokat ”Valmistumisvaiheessa olevan opiskelijan tar-

peiden huomioiminen opiskelijaohjauksessa”, ”Opiskelijan itsenäisen toiminnan lisäämi-

nen ja ohjaajan vastuu toiminnasta” ja ”Opiskelijan toive tulla kohdelluksi tasavertaisena 

kollegana”. Valmistumisvaiheessa olevan opiskelijan ohjauksessa ohjaajan toivotaan 

kiinnittävän huomiota lähestyvään työelämään siirtymiseen. Loppuvaiheen opiskelijan 

stressin ja ahdistuksen huomiotta jättäminen voi vaikuttaa opiskelijan työelämään siirty-

misessä. Tässä vaiheessa ohjausympäristön ollessa turvallinen ja vastuuta sopivasti, on 

opiskelijan helpompi siirtyä työelämään. Opiskelija-ohjaajasuhde vaikuttaa opiskelijan it-

seluottamukseen tämän työelämän alkamisen lähestyessä. Ohjaajan toivotaan tiedosta-

van opiskelijan lähenevä valmistuminen ja antavan vapauksia sen mukaisesti sekä an-

tavan neuvoja työelämään sopeutumiseen ja kiinnittää huomiota opiskelijan tukemiseen 

muuttuvassa elämäntilanteessa. Valmistuvalle opiskelijalle ohjaajan antamalla palaut-

teella on suuri merkitys. 

 

Loppuvaiheen opiskelijan itsenäisen toiminnan lisääminen tuli myös ilmi analyysis-

sämme. Tärkeää on, että opiskelijan tulee voida työskennellä itsenäisesti, mutta kuiten-

kin ohjaajansa läheisyydessä. Ohjaajan tulisi antaa opiskelijalle vastuuta, jättämättä tätä 

kuitenkaan yksin. Ohjaajan tulee myös antaa opiskelijan pohtia asioita ja selvittää ongel-

mia itse, antamatta suoria vastauksia. Alaluokaksemme muodostui myös opiskelijan 

toive tulla kohdelluksi tasa-arvoisena kollegana. Opiskelijat toivoivat saavansa vastuuta 

ja tulla kohdelluiksi tasavertaisina kollegoina. Tärkeää olisi, että ohjaaja tuntuisi opiske-

lijalle enemmän tulevaisuuden kollegalta kuin vain ohjaajalta. Analysoimamme materi-

aalin mukaan hyvä ja ammattitaitoinen ohjaaja kohtelee opiskelijaansa tasavertaisena. 

 

Kolmannen pääluokkamme neljänneksi yläluokaksi rakentui ”Opiskelijan tukikeinot”. Ky-

seisen yläluokan muodostivat alaluokat ”Ohjaaja-opiskelijasuhteen ja hyvien ihmissuh-

teiden merkittävyys onnistuneessa opiskelijaohjauksessa” ja ”Opiskelijan tukemisen eri 

osa-alueet opiskelijaohjauksessa”. Toimiva ja ammatillinen ohjaaja-opiskelijasuhde on 

tärkeää ja tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Merkitys korostuu opiskelijan siirtyessä 

opinnoista työelämään. Hyvät ihmissuhteet harjoittelussa saavat opiskelijan tuntemaan 

itsensä tuetuksi. Analysoimassamme materiaalissa suurin osa opiskelijoista ei kuiten-

kaan nähnyt harjoittelussa esiintyneiden jännitteiden aiheuttavan hylätyn arvioinnin saa-

mista. Opiskelijaa tukeva ohjaussuhde on tärkeässä asemassa ja tärkeäksi tukemisen 

keinoksi näyttäytyi opiskelijan rohkaiseminen joka myös edesauttaa opiskelijan amma-

tillista kasvua. Muita tärkeitä analyysissämme esille nousseita tukemisen keinoja rohkai-

semisen lisäksi olivat opettaminen, selittäminen ja osaava ohjauskeskustelu.   
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Kuvio 5. Pääluokan (Ammattitaitoisen opiskelijaohjaajan merkitys) muodostuminen yläluokista. 

 

 

Kuvio 6. Yläluokan (Odotukset hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuuksista) muodostuminen ala-
luokista ja pelkistyksistä. 

Ammattitaitoisen 
opiskelijaohjaajan 

merkitys

Opiskelijaohjaajan 
suhtautuminen 

ohjaajana toimimiseen

Odotukset hyvän 
opiskelijaohjaajan 
ominaisuuksista

Opiskelijan tukeminen 
itsenäisenä toimijana 

ja tasavertaisena 
kollegana

Opiskelijan tukikeinot

Odotukset hyvän 
opiskelijaohjaajan ominaisuuksista

Opiskelijoiden odotukset opiskelijaohjaajalta

•Opiskelijaohjaajalla on oltava riittävät valmiudet.

•Ohjaajilta odotetaan tavoitteisiin perehtymistä.

•Ohjauskeskustelujen tulee olla suunniteltuja.

•Opiskelijat totesivat tarvitsevansa enemmän tukea ohjaajilta.

Hyvän opiskelijaohjaajan ominaisuudet

•Tärkeimmät ohjaajan ominaisuudet ovat kyky tukea ja 
rohkaista opiskelijaa.

•Ohjaajan ohjauskeskusteluosaamisella on merkittävä 
vaikutus harjoittelun onnistumisessa.

•Ohjaajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä.

•Hyvän ja tehokkaan ohjaajan ominaisuuksia ovat 
ymmärtäväisyys, innokkuus, helposti lähestyttävyys ja 
huumorintaju.

•Ohjaajalla on merkittävä vaikutus opiskelijan motivaatioon, 
oppimiseen ja haasteiden selvittämiseen.

•Ohjaajan tärkeitä ominaisuuksia ovat motivaatio, reiluus, 
ymmärtäväisyys, ammattitaito ja kärsivällisyys.
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6 Pohdinta 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Analysoimamme materiaalin tuloksissa ilmeni neljä asiaa, jotka ovat erityisen tärkeitä 

opiskelijaohjauksessa. Tulosten tarkastelussa etsimme aiheeseen liittyvää aikaisempaa 

tietoa joihin vertailla tuloksiamme ja löysimme viisi artikkelia, joiden sisältö tukee tutki-

muksemme tuloksia. Neljä tärkeimmiksi opiskelijaohjaukseen vaikuttaviksi seikoiksi nou-

sivat analyysissämme opiskelija-ohjaajasuhde, opiskelijaohjaajan asenne ja motivaatio, 

opiskelijaohjauskoulutus sekä ohjauskeskustelu. 

 

Toimiva ja ammatillinen opiskelija-ohjaajasuhde koettiin tärkeäksi ja se tukee opiskelijan 

ammatillisen kasvun lisäksi myös opiskelijan siirtymistä opinnoista työelämään. Hyvä 

opiskelija-ohjaajasuhde on samalla positiivinen ihmissuhde joka saa opiskelijan koke-

maan itsensä tuetuksi. Etenkin opiskelijaa rohkaiseva ja innostava suhde vaikuttaa opis-

kelijan itseluottamuksen paranemiseen, mikä on tärkeää ammatillisessa kasvussa. On-

nistunut opiskelija-ohjaajasuhde sisältää ohjaajan kyvyn oikeanlaiseen palautteen an-

toon ja motivointiin reflektoivaan ajattelutapaan. Analyysissä useasti esille tulleiden seik-

kojen pohjalta tulimme siihen tulokseen, että hyvän opiskelija-ohjaajasuhteen kulmakivi 

on ohjaajan opiskelijaa rohkaiseva ohjaustapa, joka vaikuttaa opiskelijaan ja tämän am-

matti-identiteetin kehittymiseen vielä pitkälle tulevaisuuteen. ”Opiskelijan ja ohjaajan vä-

linen vastavuoroinen suhde parhaimmillaan tukee sekä opiskelijan että myös ohjaajan 

ammatillista kasvua sekä molempien voimaantumista ja hyvinvointia sekä lopulta potilai-

den hyvää hoitoa”. (Romppainen, Marja 2012: 6.) 

 

Analyysissämme opiskelijaohjaukseen vaikuttavina tekijöinä korostuivat myös opiskeli-

jaohjaajan oma asenne ja motivaatio opiskelijaohjaukseen. Ohjaajan myönteinen 

asenne ja motivaatio vaikuttivat opiskelijaan ja olivat tärkeässä asemassa opiskelijan 

omaan motivaatioon liittyen. Hyvä ohjaaja motivoi opiskelijaa sairaanhoitajan ammattiin. 

Ohjaajien lisäksi myös työympäristön ja henkilökunnan asenteet ja käytös vaikuttavat 

opiskelijan oppimiskokemuksiin. Analysoimassamme materiaalissa opiskelijat toivat 

esille ohjaajan ammatillisen asennoitumisen tärkeyttä opiskelijoita kohtaan. Opiskelijat 

toivoivat ohjaajan tuntuvan heille ohjaajan lisäksi myös tulevaisuuden kollegalta ja koh-

televan heitä näin tasavertaisena. 
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Opiskelijaohjauskoulutuksesta ja sen vaikutuksesta muodostui runsaasti pelkistyksiä, 

jotka korostavat opiskelijaohjauskoulutuksen tärkeyttä opiskelijaohjaajan osaamiseen, 

joka vaikuttaa opiskelijaohjaukseen. Analyysimme materiaalissa tuli ilmi, että opiskelija-

ohjauskoulutukseen osallistuneet ohjaajat kokivat ja arvioivat ohjausosaamisensa pa-

remmaksi kuin koulutuksen käymättömät. Ohjauskoulutuksen käyneet myös kykenivät 

ohjaamaan, tukemaan ja motivoimaan opiskelijaa paremmin. Opiskelijaohjauskoulutuk-

sesta todettiin kiistatta olevan hyötyä. Tämä ei mielestämme sinällään ollut yllättävä asia, 

mutta opiskelijaohjauskoulutuksen tärkeyden noustessa runsaasti esille, huomasimme 

sen sisällössä ja tarjoamisessa olevan parantamisen varaa. Opiskelijaohjauskoulutusta 

tulisikin kehittää jatkuvasti ja sisällön tulisi keskittyä sellaisille alueille, joissa ohjaajilla on 

kehitettävää. Koulutusta tulisi pyrkiä tasavertaisesti tarjoamaan kaikille. Sairaanhoitaja –

lehden (2012) artikkelissa esitellyn opiskelijaohjauskoulutuksen mukaan ohjaajakoulutus 

koettiin erittäin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Koulutuksessa saatiin uutta motivaatiota 

ohjaajana toimimiseen ja uusia keinoja opiskelijan kohtaamiseen. Artikkelissa mainitaan 

myös ohjaajien rohkeuden ja valmiuden toimia ohjaajina lisääntyneen ja ohjaaminen oli 

tullut positiivisella tavalla haasteellisemmaksi. Ohjaus myös alettiin ymmärtää koko työ-

yhteisön ja yksikön asiana. (Kalasniemi, Maarit – Latvala, Raija – Pakarinen, Ritva – 

Pasanen, Miia – Piitulainen, Riitta – Tanskanen, Kirsi – Väistö, Ritva 2012: 22-24.) 

 

Ohjauskeskustelu ja siihen käytetty aika muodostuivat opiskelijaohjaukseen vaikuttaviksi 

asioiksi. Tuloksista kävi ilmi, että ohjauskeskusteluihin käytetyllä ajalla on yhteys ohjaa-

jan osaamiseen. Yli 20 minuuttia päivittäin ohjauskeskusteluihin käyttävät kokivat oh-

jausosaamisensa paremmaksi kuin alle 20 minuuttia käyttävät. Kokeneet ja opiskelija-

ohjauskoulutuksen käyneet ohjaajat myös ymmärsivät ohjauskeskustelujen ja niiden laa-

juuden merkityksen. 

6.2 Opinnäytetyöprosessin kulku 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi loppukeväästä 2016 tulevan aiheemme ja toteutusme-

netelmän varmistumisella. Samalla aloimme alustavasti pohtimaan tulevaa aikataulua 

sekä opinnäytetyön suunnitelman valmistumista. Aloitimme suunnitelman työstämisen 

syksyn 2016 aikana ja se valmistui loppuvuodesta 2016. Prosessin aikana olemme pyr-

kineet hyödyntämään ohjaavan opettajamme asiantuntemusta sekä oppilaitoksemme 

tarjoamia tukikeinoja esimerkiksi erilaisten opinnäytetyö-työpajojen merkeissä. Myös 

opinnäytetyöprosessiin kuuluneet suunnitelma- ja toteutusseminaarit koimme hyödylli-

siksi ja saimme niistä tarvittavaa ohjausta ja itseluottamusta työmme jatkamiseksi. 
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Suunnitelman tekemisen aikana aloimme etsiä materiaalia kirjallisuuskatsauksemme ai-

neistoksi. Oikeanlaisen ja sisäänottokriteeriemme täyttävän aineiston löytämiseen käy-

timme runsaasti aikaa. Aika oli kuitenkin riittävää eikä loppunut kesken. Loppuvuoden 

2016 ja alkuvuoden 2017 aikana tutkimuskysymyksemme muuttuivat jatkuvasti mukau-

tuen löytämämme aineiston ja sen tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen mukaan. 

Suunnitelmavaiheen alussa tutkimuskysymyksiämme oli vielä neljä, jotka kuitenkin ka-

ventuivat kahteen ja lopulta yhteen kattavaan tutkimuskysymykseen. Olemme koko pro-

sessin ajan pyrkineet selkeään ja loogiseen etenemiseen. 

6.3 Luotettavuus 

 

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman luo-

tettavaa tietoa. Luotettavuutta arvioitaessa selvitetään, kuinka totuudenmukaista tutki-

muksella tuotettu tieto on. Tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon ja sen hyödyntämisen 

kannalta luotettavuuden arviointi on välttämätöntä. Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta tarkasteltaessa voidaan käyttää neljää erilaista kriteeriä, jotka ovat uskottavuus 

(credibility), vahvistettavuus (dependability, auditability), refleksiivisyys ja siirrettävyys 

(transferability). (Kylmä & Juvakka 2012: 127.) 

 

Uskottavuudessa on kyse tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuuden osoittamisesta 

tutkimuksessa. Tutkimuksen tekijä varmistaa, että tulokset vastaavat tutkimukseen osal-

listuneiden käsityksiä itse tutkimuskohteesta ja uskottavuutta voidaan vahvistaa keskus-

telulla ja arvioinnilla osallistujien kanssa tutkimuksen ja sen tulosten eri vaiheissa. Us-

kottavuutta voidaan vahvistaa esimerkiksi myös keskustelemalla tuloksista toisten sa-

maa aihetta tutkivien kanssa sekä pitämällä tutkimuspäiväkirjaa jossa tutkija pohtii ja ar-

vioi valintojaan. Myös tutkimuksen tekijän pitkä ajan käyttö tutkimuskohteen parissa vah-

vistaa uskottavuutta. Uskottavuuden korostamiseksi tutkija voi myös hyödyntää triangu-

laatiota. (Kylmä & Juvakka 2012: 128.) Oman tutkimuksemme uskottavuutta vahvistavia 

tekijöitä olivat kaksi projektin työstäjää, aktiivinen keskustelu, työpajat, opettajien konsul-

tointi ja suhteellisen pitkä ajankäyttö tutkimuksen parissa. Nämä estivät meitä tulemasta 

sokeaksi omalle tutkimuksellemme (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010: 159).  

 

Vahvistettavuudella tarkoitetaan tutkimusprosessin kirjaamista siten, että toisella tutki-

jalla on mahdollisuus seurata prosessin etenemistä pääpiirteissään. Muistiinpanoista on 

tutkijalle hyötyä tutkimuksen raporttia kirjoitettaessa, sillä niistä löytyy tiedot esimerkiksi 

tutkimuksessa käytetyistä haastatteluista, menetelmällisistä ratkaisuista sekä analyytti-

sista oivalluksista. Laadullinen tutkimus pohjautuu usein avoimeen suunnitelmaan, joka 
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tutkimuksen edetessä tarkentuu. Tämä lisää tutkimuspäiväkirjan merkitystä laadulli-

sessa tutkimuksessa. (Kylmä & Juvakka 2012: 129.) Työssämme vahvistettavuus ilmeni 

tutkimussuunnitelmalla, joka ohjasi meitä pysymään aiheessa. 

 

Refleksiivisyydessä on kyse siitä, että tutkija on tietoinen omista lähtökohdistaan tutki-

muksen tekijänä. Hänen on osattava arvioida kuinka itse vaikuttaa tutkimusprosessiinsa 

ja aineistoonsa tutkimusta tehdessään. Tutkijan on myös tutkimusraportissaan kuvattava 

tutkimuksen lähtökohdat. (Kylmä & Juvakka 2012: 129.) Myös refleksiivisyydessä koros-

tui tutkimussuunnitelmamme, joka auttoi meitä muistamaan lähtökohdat ja tavoitteet 

työlle. 

 

Tutkimuksen tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan mahdollisuutta siirtää tutkimuksen 

tulokset muihin vastaaviin tilanteisiin. Jotta lukijan on mahdollista arvioida tulosten siir-

rettävyyttä, on tutkijan annettava riittävästi kuvailevaa tietoa tutkimuksen ympäristöstä ja 

osallistujista. (Kylmä & Juvakka 2012: 129.) Julkaisemme opinnäytetyömme Theseuk-

sessa. Tulemme julkaisemaan kaikki käyttämämme aineistot ja lähteet tässä opinnäyte-

työssä. 

 

6.4 Eettisyys 

 

Etiikka on tieteen ala, joka kohdistuu moraalisiin kysymyksiin ja niiden tutkimiseen. 

Etiikka voidaan jakaa analyyttiseen, kuvailevaan ja normatiiviseen etiikkaan. Tutkimus-

etiikan ollessa kyseessä on yleisin lähtökohta normatiivinen etiikka, joka pyrkii vastaa-

maan kysymykseen, mitkä ovat oikeat ja siten myös noudatettavat eettiset säännöt. Nor-

matiivisen etiikan teoriat ilmentävät aina jotain tiettyjä moraalisia arvoja ja sääntöjä. Am-

mattietiikan näkökulmasta tutkimusetiikan normit on mahdollista jakaa kolmeen pääryh-

mään: normeihin, jotka ilmentävät tiedon luotettavuutta ja totuuden etsimistä, normeihin 

jotka ilmentävät tutkittavien ihmisarvoa sekä tutkijoiden välisiä suhteita ilmentäviin nor-

meihin. (Kuula, Arja 2006: 22-25.) 

 

Kun tutkimustarkoituksessa kerätään tietoa ihmisistä tai ihmisiltä, ovat normit aina tär-

keitä. Tutkijoita ohjaavat tiedon luotettavuutta ja totuuden etsimistä ilmentävät normit 

jotka saavat tutkijat noudattamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä esittämään 

oikeellisia ja luotettavia tuloksia jotka ovat yhteisön tarkistettavissa. Tiedon tarkistetta-

vuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavat oleellisesti tutkimusaineiston keruu, arkistointi ja 
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käsittely. Normit, jotka ilmentävät tutkittavien ihmisarvoa, korostavat tutkittavien itsemää-

räämisoikeutta ja vahinkojen välttämistä. Tärkeätä on myös toisten tutkijoiden kunnioit-

taminen ja huomioiminen ja tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentävät normit parantavat 

yhteisöllisyyttä. Tutkimusetiikan voidaan ajatella koskevan tutkittavien suojaan ja aineis-

ton keruuseen liittyviä kysymyksiä, tieteellisen tiedon käyttöä, vaikutuksia sekä sovelta-

mista koskevia kysymyksiä ja tiedeyhteisössä tieteen sisäisiä asioita. (Kuula, Arja:2006: 

22-25.)  Tätä opinnäytetyötä tehdessämme emme plagioineet toisten töitä ja ilmoitimme 

väittämiemme ja aineistojen lähteet. 

6.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys 

 

Tekemämme tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijaohjauksen kehittämi-

sessä etenkin sairaalaympäristössä. Tutkimuksemme tuotti runsaasti havaintoja eri osa-

alueista jotka vaikuttavat opiskelijaohjaukseen opintojen eri vaiheissa. Työmme tukee jo 

aikaisemmin tärkeiksi havaittuja seikkoja sekä esittelee ja korostaa myös meidän mie-

lestämme huomioon otettavia asioita. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena meillä 

oli havainnollistaa ja tuoda esille onnistuneen opiskelijaohjauksen tärkeimmät kulmaki-

vet, joista hyvää opiskelijaohjausta voidaan lähteä rakentamaan. 

 

6.6 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet ja haasteet 

 

Tutkimuksemme aihe on ajankohtainen ja jatkuvan kehityksen alla. Opiskelijaohjauskäy-

tänteet ovat erilaisia ja haasteena onkin yhden, toimivan mallin luominen. Tutkimuk-

semme tuloksia voisi olla hyvä tutkia erillisinä osa-alueina vielä lisää ja etsiä ja yhdistää 

niistä toimivia kokonaisuuksia yhtenäiseksi ohjauskäytänteeksi. Haasteina yhteneväis-

ten käytäntöjen ja mallien luomiselle opiskelijaohjauksessa näemme opiskelijaohjausta 

tarjoavien yksiköiden erot resursseissa. Jatkossa voisikin olla tarpeen selvittää, kuinka 

toimiva opiskelijaohjauskäytäntö saataisiin tasapuolisesti kaikkialle. 

 

Kiinnostavana jatkotutkimuksen aiheena näimme potilaiden hyödyntämisen opiskelija-

ohjauksen palautteen annossa. Potilaiden hyödyntämistä palautteen antajina voisi tutkia 

enemmän ja selvittää toimisiko tällainen menetelmä Suomessa. 

6.7 Opinnäytetyö oppimisprosessina 

 

Oppimisprosessina opinnäytetyö oli mielestämme hyödyllinen. Työ erosi aikaisemmin 

tekemistämme oppimistehtävistä muun muassa sen laajemman aikavälin ja opiskelijan 
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oman luovuuden hyödyntämisen suomilla ”vapauksilla”. Myös työn tarkoituksellisuus toi 

opinnäytetyön tekemiseen oman viehätyksensä ja teki prosessista mieluisan. 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme opimme myös yleisesti tutkimuksen tekemisestä sen kai-

killa osa-alueilla. Asioita olivat esimerkiksi huomioon otettavat seikat, aikataulut, korrek-

tius ja virallisuus. Teimme työmme parityönä ja koimme sen olevan parempi ratkaisu 

kuin työn tekeminen yksilöinä tai ryhmässä. Parityöskentelyssä kollegiaaliset taitomme 

kehittyivät ja työstämme tuli yleisesti sisällöltään ja näkökulmaltaan laajempi. Tällaisen 

virallisen työn työstäminen, etenkin opintojemme loppuvaiheessa myös lujittaa tunnet-

tamme tulevaisuuden hoitotyön ammattilaisina. 
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Tiedonhaku: 

 

Hakutaulukko 
 

Tietokanta Hakusanat Osumat Otsikon perus-
teella valitut 

Abstraktin perus-
teella valitut 

Sisällön mukaan 
valitut 

Valitut 

Cinahl Nursing, student*, 
mentor* 
 
guided clinical 
practice, student, 
mentor 
 
advanced practice 
nurse, student, 
mentor 
 
nursing student, 
practice, mentor* 

313 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
 
128 

1 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

1 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
1 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

2 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
 

Medline Nursing students, 
mentors 
 
Nursing student, 
mentor, advanced 
 
nursing, mentor, 
developing 
 
Developing, Nurs-
ing student, prac-
tice 
2011-2016, eng-
lanti 
 

97 
 
 
1 
 
 
21 
 
 
12 
 
 
45 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

1 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
1 

1 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
1 
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Developing, men-
toring, nursing 
2011-2016, eng-
lanti 

Medic opisk*, hoit*, ohj* 
 
hoit*, syventävä*, 
ohj* 
 
opisk*, syventävä*, 
ohj* 
 
opisk*, kehittämi-
nen, ohj* 

44 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

1 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

1 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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Valitun aineiston kuvaus: 
 

Tutkimuksen lähde Tutkimuksen tarkoitus Aineiston laatu Tulokset 
Callaghan, Lynne – Heath, Val – 
Whittlesea, Emma & Williamson, 
Graham R 2010: Improving stu-
dent support using Placement De-
velopment Teams: staff and stu-
dent perceptions. Journal of Clini-
cal Nursing. 2010. 828-836. 

Tarkoituksena oli tutkia kokemuk-
sia opiskelijoiden tukemisesta, 
uuden rakenne muutoksen jäl-
keen, jonka oli suunniteltu tuke-
van opiskelijoita ja ohjaajia harjoit-
telussa. 

13 PDT henkilöä, kuudesta NHS 
Acute Trusts yksiköstä, joista 
kuusi oli akateemisia PDT johta-
jia, kolme strategisia PDT johtajia 
ja kolme ylihoitajaa sekä yksi SHA 
manageri. Opiskelijoiden määrää 
ei tutkimuksessa kuvattu. Opiske-
lijat valittiin sattuman varaisesti 
kolmannen vuoden aikuisista sai-
raanhoitajaopiskelijoista yhdestä 
yliopistosta.  

Viisi teemaa nousi esille sairaan-
hoitajaopiskelijoiden kohdalla. Ne 
olivat 1. Henkilöstön tukea antava 
ja tukematon käytös. 2. Varattu 
ohjaaja. Opiskelijat olivat ottaneet 
puheeksi heille varatun ohjaajan 
tärkeydestä. 3. Harjoittelupaikko-
jen jakautuminen. 4. Opiskelijoi-
den tuoma hyöty harjoittelupai-
kalle. 5. Tunne siitä, että on hal-
linta omasta oppimiskokemuk-
sesta. 

Chapman, Linda – James, Jayne 
& McMahon-Parkes, Kate 2016: 
The views of pa-tients, mentors 
and adult field nursing students on 
patients’ participation in student 
nurse assessment in practice. 
Nurse Education in Practice 16. 
2016. 202-208. 

Tarkoituksena oli arvioida potilai-
den, hoitajien, ohjaajien ja harjoit-
telussa olevia aikuisia sairaanhoi-
taja opiskelijoiden kokemuksia 
potilaista ja hoitajista. 

Otannassa oli neljä potilasta, neljä 
sairaanhoitajaohjaajaa ja viisi ai-
kuista sairaanhoitaja opiskelijaa. 

Aineiston analyysistä nousi esille 
kolme pääteemaa. Nämä olivat 
potilaan palautteen arvo, hoito ja 
suojelu sekä palautteen aitous. 
Tuloksissa todettiin potilaan pa-
lautteesta voisi olla apua opiskeli-
jan arvioinnissa. 

Foster, Helen – Marks-Maran, Di 
& Ooms, Ann 2015: Nursing stu-
dents’ expectations and experi-
ences of mentorship. Nurse Edu-
cation Today. 2015. 18-24. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 
saada parempi ymmärrys opiske-
lijoiden ohjaajiin liittyvistä odotuk-
sista ja kokemuksista ja tunnistaa 
minkälainen ohjaajan antama tuki 
on opiskelijoiden mielestä arvok-
kainta. Tutkimuksessa haluttiin 
myös selvittää ohjaavan opettajan 
rooli ohjauksessa ja miten yli-
opisto voisi entisestään parantaa 

Tutkimus tehtiin kahdessa 
osassa. Ensimmäisessä osassa 
otanta oli 12 sattumanvaraisesti 
valittua opiskelijaa. Toisessa vai-
heessa kysely lähetettiin 129 vii-
meistä vuotta opiskelevalle sai-
raanhoitajaopiskelijalle, joista 
vastasi 45% 
 

Opiskelijoiden kokemukset olivat 
suurimmaksi osin positiivisia. Ar-
vostetuimmat ominaisuudet oh-
jaajassa olivat opettaminen ja se-
littäminen sekä ohjaus ja roh-
kaisu. Tuki ohjaavilta opettajilta ei 
nähty niin arvokkaana kuin ohjaa-
jan antama tuki. Opiskelijoiden 
mielestä yliopiston pitäisi tukea 
ohjaajaa paremmin. 
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opiskelijoiden kokemuksia oh-
jauksesta.  

Huhtala, Saija – Karjalainen, Tuija 
– Kääriäinen, Maria – Ruotsalai-
nen, Heidi – Sivonen, Pirkko & 
Tuomikoski, Anna-Maria 2015: 
Opiskelijaohjaajien arviot omasta 
ohjausosaa-misestaan. Hoito-
tiede. 2015. 27 (3). 183-198. 

Tarkoituksena oli kuvata kuinka 
opiskelijaohjaajat arvioivat omaa 
ohjausosaamistaan ja siihen liitty-
viä tekijöitä. 

Kohderyhmänä oli erään sairaan-
hoitopiirin hoitohenkilöstö (3865), 
joista vastausprosentti oli 16% 
(622) 

Tuloksissa selvisi, että opiskelija-
ohjaajat arvioivat ohjausosaami-
sensa hyväksi tai tyydyttäväksi. 
Ohjauskoulutuksen käyneet ar-
vioivat osaamisensa paremmaksi 
kuin ne, jotka eivät käyneet. Yli 20 
minuuttia aikaa päivittäiseen oh-
jaukseen ja ohjauskeskusteluun 
käyttävät arvioivat ohjausosaami-
sensa parhaimmaksi jokaisella 
ohjausosaamisen osa-alueella. 

Kaihlanen, Anu-Marja – 
Lakanmaa, Riitta-Liisa & 
Salminen, Leena 2013: The tran-
sition from nursing student to reg-
istered nurse: The mentor’s possi-
bilities to act as a supporter. 
Nurse Education in Practice 13. 
2013. 418-422. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli ku-
vailla ohjaajan antama tuki sai-
raanhoitajaopiskelijan siirtyessä 
opiskelijasta sairaanhoitajaksi. 

Otannassa oli 16 valmistuvaa sai-
raanhoitajaopiskelijaa. 

Tuloksissa ilmeni, että opiskelijat 
toivoivat oikeanlaista palautetta ja 
kommunikointia viimeisellä har-
joittelujaksollaan. Opiskelijat toi-
voivat saavansa ohjaajalta oma-
kohtaisia neuvoja roolin vaihdok-
sesta. Ohjaajien tulisi huomioida 
se, kuinka lähellä opiskelijan val-
mistuminen on. 

Kälkäjä, Maria – Kääriäinen, Ma-
ria – Ruotsalainen, Heidi – Sivo-
nen, Pirkko – Tuomikoski, Anna-
Maria & Vehkaperä, Anne 2016: 
Opiskelijaohjauskäytännöt, -re-
surssit ja ohjaajat terveysalalla: 
opiskelijaohjaajien näkökulma. 
Hoitotiede. 2016. 28 (3). 229-242. 

Tarkoituksena oli kuvata ohjaajien 
ominaisuuksia, opiskelijaohjaus-
käytäntöjä, -resursseja ja ohjaus-
motivaatiota terveysalan opiskeli-
jaohjaajien arvioimana. 

Otannassa oli erään sairaanhoito-
piirin hoitohenkilöstö (3865), joista 
vastausprosentti oli 16% (622) 

Ohjauskeskusteluun käytetyllä 
ajalla, ohjausroolilla ja opiskelija-
ohjauskoulutuksella oli merkittävä 
yhteys opiskelijaohjaukseen.  
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Aineiston analyysi: Alkuperäisilmaisut ja pelkistykset 

Alkuperäinen ilmaisu: Pelkistys: 

Ohjausosaamiseen oli yhteydessä ohjausrooli, opiskelijaohjauskoulu-

tus sekä ohjaukseen ja ohjauskeskusteluun käytetty aika. 

Ohjaukseen vaikuttavat ohjausrooli. 

Ohjaukseen vaikuttavat opiskelijaohjauskoulutus. 

Ohjaukseen vaikuttavat ohjauskeskusteluun käytetty aika. 

Opiskelijavastaavat osasivat paremmin vastavuoroisen ohjauskeskus-

telun kuin opiskelijaohjaajat. 

Opiskelijavastaavat osasivat ohjauskeskustelun paremmin kuin 

opiskelijaohjaajat. 

Opiskelijavastaavat hallitsivat paremmin analyyttiset ohjauskeskuste-

lut opiskelijoiden kanssa kuin opiskelijaohjaajat. 

Opiskelijavastaavat hallitsevat ohjauskeskustelun paremmin 

kuin opiskelijaohjaajat. 

Ohjauksen tavoitteellisuuden arvioivat paremmaksi myös ne vastaajat, 

jotka käyttivät ohjauskeskusteluun aikaa 20-29 minuuttia, 30-59 mi-

nuuttia tai enemmän päivän aikana. 

Yli 20 min aikaa ohjauskeskusteluun käyttäneet arvioivat ohjauk-

sensa tavoitteellisuuden paremmaksi. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet arvioivat tavoitteellisen ohjaus-

osaamisensa paremmaksi kuin ohjauskoulutuksen käymättömät. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet kokevat ohjausosaami-

sensa paremmaksi. 

Yli 20 minuuttia aikaa päivittäiseen ohjaukseen ja ohjauskeskustelui-

hin käyttävät arvioivat ohjausosaamisena parhaimmaksi kaikilla oh-

jausosaamisen osa-alueilla. 

Enemmän aikaa ohjaukseen käyttävät arvioivat ohjausosaamis-

taan paremmaksi. 

Opiskelijaohjaajat kokevat haastavana seurata hoitotyön koulutuksen 

muutoksia, tuntea opetussuunnitelmien tavoitteita sekä ymmärtää 

koulutusohjelman ja käytännön ympäristön odotuksia ja yhteen sovit-

taa niitä. 

Ohjaajien mielestä hoitotyön koulutuksen muutoksien, opetus-

suunnitelmien tavoitteiden ja käytännön odotuksien yhteen sovit-

taminen on haastavaa. 
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Ohjauskeskustelun vaikutus ohjatun harjoittelun onnistumiseen on 

huomattava. 

Ohjauskeskustelu on tärkeä harjoittelun onnistumisessa. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet arvioivat tiedon prosessoinnin 

tukemisen paremmaksi kuin koulutuksen käymättömät (p< 0,001). 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet tukevat paremmin opiske-

lijan tiedon prosessointia. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet arvioivat tukevansa opiskelijoi-

den kokonaisuuksien yhteisöllistä muodostamista ja soveltamista pa-

remmin kuin ohjauskoulutuksen käymättömät (p< 0,001). 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet kokevat tukevansa parem-

min kokonaisuuksien muodostamista ja soveltamista. 

Ohjauskeskusteluja 20-29 minuuttia päivässä käyttävät arvioivat osaa-

misensa heikommaksi kuin yli tunnin käyttävät (p = 0,018). 

Yli tunnin ohjauskeskusteluja pitävät kokevat olevansa taitavam-

pia. 

Opiskelijavastaavat tiedostivat oman oppimiskäsityksensä paremmin 

kuin opiskelijaohjaajat (p = 0,035). 

Opiskelijavastaavat tiedostavat oppimiskäsityksen ohjaajia pa-

remmin. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet tiedostivat oman oppimiskäsityk-

sen paremmin kuin ohjauskoulutuksen käymättömät (p<0,001). 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet kokivat oppimiskäsityk-

sensä paremmaksi. 

Sen sijaan opiskelijan kokonaisuuksien yhteisöllisen muodostamisen 

ja soveltamisen tukemisessa ja opiskelijaohjaajien oman oppimiskäsi-

tyksen tiedostamisessa on kehitettävää. 

Opiskelijan kokonaisuuksien muodostamisen ja soveltamisen tu-
kemista ja ohjaajien oppimiskäsityksen tiedostamista pitää kehit-
tää. 

Ohjauskoulutuksella on merkitystä ohjaushaasteiden huomaamisessa 

ja niistä selviytymisessä, sillä ohjauskoulutuksen käyneet kykenevät 

mukauttamaan ohjaustaan tilanteiden mukaan, yhdistämään teorian ja 

käytännön sekä ovat motivoituneempia löytämään aikaa opiskelijan 

ohjaukseen ja tukemiseen. 

Ohjauskoulutuksesta on hyötyä. 
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Opiskelijavastaavat toimivat tiiviimmässä yhteistyössä oppilaitosten 

kanssa kuin opiskelijaohjaajat (Hallin & Danielson 2008, Sulosaari 

2010), joten he mahdollisesti tuntevat paremmin oppilaitosten opetus-

suunnitelmia ja osaamistavoitteita. 

Opiskelijavastaavat ovat mahdollisesti parempia ohjaajia. 

Kuitenkin myös opiskelijaohjaajilta odotetaan opiskelijan osaamista-

voitteisiin perehtymistä ja ohjausta niiden mukaisesti (Sulosaari 2010, 

Jokelainen ym. 2011, Hall-Lord ym. 2013). 

Ohjaajilta odotetaan tavoitteisiin perehtymistä. 

Tiivis oppilaitosyhteistyö, jota opiskelijavastaavat tekevät organisaa-

tiossa, voi edistää opiskelijaohjaajan opiskelijaohjausosaamista ja sitä 

tulisikin yksiköissä kehittää. 

Oppilaitosyhteistyö voi edistää ohjaajan opiskelijaohjausosaa-

mista. 

Opiskelijaohjaajan ohjauskeskusteluosaaminen on merkittävä osa on-

nistunutta ohjaussuhdetta ja sen vaikutus ohjatun harjoittelun onnistu-

miseen on huomattava. 

Ohjaajan ohjauskeskusteluosaamisella on merkittävä vaikutus 

harjoittelun onnistumisessa. 

Opiskelijat eivät välttämättä koe työnteon aikana käytyjä keskusteluja 

ohjauskeskusteluina. Ohjauskeskustelujen suunnitelmallisuutta tulisi-

kin lisätä, jotta ne tavoitteellisemmin tukisivat opiskelijan oppimista. 

Ohjauskeskustelujen tulee olla suunniteltuja. 

Opiskelijavastaavat sekä ohjauskoulutuksen käyneet arvioivat ohjaus-

keskusteluosaamisensa paremmaksi kaikilla osa-alueilla kuin opiske-

lijaohjaajat tai koulutuksen käymättömät. 

Ohjauskoulutuksen käyneet kokevat ohjauskeskusteluosaami-

sensa paremmaksi. 

Opiskelijan ammatilliseen kehittymisen kannalta palautteenannolla ja 

arvioinnilla on todettu olevan erityisesti merkitystä (Carlson ym. 2009), 

Palautteenanto ja arviointi on todettu merkittäväksi. 
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siksi opiskelijat tarvitsevat välitöntä, jatkuvaa (Jokelainen ym. 2013) ja 

tilannesidonnaista palautetta (Carlson ym. 2009), joka on kehittävää. 

Tähän voi vaikuttaa osaltaan palautteen antamisen esteet kuten, ajan-

puute, kasvokkain annettavan kriittisen palautteen vaikeus ja pelko 

kriittisen palautteen vaikutuksista opiskelijan tulevaisuuteen sekä opis-

kelija-ohjaajasuhteeseen (Wells & McLoughlin 2013). 

Palautteen anto voidaan kokea vaikeana ja sen pelätään vaikutta-

van opiskelija-ohjaajasuhteeseen. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa korostuu päivittäinen ohjauskeskuste-

luaika. Päivässä yli 20 minuuttia aikaa ohjauskeskusteluihin käyttävien 

ohjausosaaminen oli parempaa kaikilla ohjausosaamisen osa-alueilla 

kuin vähemmän aikaa käyttävien. 

Ohjaukseen yli 20 min aikaa käyttävät olivat parempia ohjaus-

osaamiseltaan. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että opiskelijaohjauksen 

yksi keskeinen haaste on ohjaukseen varatun ajan puute (Carlson ym. 

2009, Huybrecht ym. 2011, Jokelainen ym. 2013). 

Ohjauskeskusteluun käytetty aika on tärkeää. 

Opiskelijaohjaukseen tulisi varata riittävästi resursseja, erityisesti oh-

jaajille aikaa ohjauskeskusteluihin ja opiskelijan kanssa yhdessä työs-

kentelyyn. 

Ohjauskeskusteluihin tulee varata riittävästi resursseja ja aikaa. 

Toisaalta ne opiskelijaohjaajat, jotka käyttävät päivässä enemmän ai-

kaa ohjauskeskusteluun voivat ymmärtää paremmin ohjauskeskuste-

lun merkityksen opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa, tavoitteel-

lisessa ohjaamisessa, ohjauskeskustelussa ja palautteen antamisessa 

ja opiskelijan arvioinnissa ja käyttävät enemmän aikaa ohjauskeskus-

teluun. 

Enemmän aikaa ohjauskeskusteluun käyttävät voivat ymmärtää 

ohjauskeskustelun paremmin. 
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Myös opiskelijaohjauskoulutuksien järjestäminen ja sisältö vaihtelevat 

organisaatioittain. Suomessakin olisi syytä pohtia tarvittaisiinko yhte-

näistä, kaikille opiskelijaohjaajille tarkoitettua ohjauskoulutusta, jotta 

opiskelijaohjausta saataisiin yhtenäistettyä ja laatua parannettua. 

Opiskelijaohjauksen yhtenäistämisestä voi olla hyötyä. 

Ohjauskeskusteluun 20-29 minuuttia käyttävät arvioivat osaamisensa 

heikommaksi kuin yli tunnin käyttävät. 

Ohjauskeskusteluun enemmän aikaa käyttävät kokevat osaami-

sensa paremmaksi. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet arvioivat osaamisensa parem-

maksi kuin koulutuksen käymättömät. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet kokevat osaamisensa pa-

remmaksi. 

Ohjauskeskusteluun 30-59 minuuttia tai enemmän päivittäin käyttävät 

arvioivat osaamisensa paremmaksi kuin 20-29 minuuttia käyttävät. 

Ohjauskeskusteluun yli 30min aikaa päivittäin käyttävät kokevat 

osaamisensa paremmaksi. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet arvioivat opiskelijalähtöisen pa-

lautteenanto- ja arviointiosaamisen paremmaksi kuin koulutuksen käy-

mättömät. 

Opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet kokevat arviointi osaami-

sensa paremmaksi. 

Alle 20 minuuttia päivässä ohjauskeskusteluun käyttävät arvioivat 

opiskelijalähtöisen palautteenanto- ja arviointiosaamisensa heikom-

maksi kuin 20-29 minuuttia, 30-59 minuuttia tai enemmän aikaa käyt-

tävät. 

Opiskelijaohjauskeskusteluihin yli 20min aikaa käyttäneet koke-

vat arviointi osaamisensa paremmaksi. 

Opiskelijavastaavat arvioivat kehittävän palautteenanto- ja arviointi-

osaamisensa paremmaksi kuin opiskelijaohjaajat. 

Opiskelijavastaavat kokevat arviointiosaamisensa opiskelijaoh-

jaajia paremmaksi. 

Sen sijaan opiskelijan kokonaisuuksien yhteisöllisen muodostamisen 

ja soveltamisen tukemisessa ja opiskelijaohjaajien oman oppimiskäsi-

tyksen tiedostamisessa on kehitettävää. 

Opiskelijaohjaajien oppimiskäsityksien tiedostamisessa on kehi-

tettävää. 
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Ohjauskoulutuksen käyneet arvioivat osaamisensa paremmaksi kai-

killa näillä osa-alueilla kuin koulutuksen käymättömät. 

Ohjauskoulutuksen käyneet arvioivat osaamisensa paremmaksi. 

Ohjauskoulutuksessa mahdollisesti kiinnitetään huomiota ohjaajan 

omaan oppimiskäsitykseen sekä oppimisteorioihin, joiden tuntemus 

auttaa ohjauksessa.   

Ohjauskoulutus auttaa ohjauksessa. 

Opiskelijaohjausosaamisessa on kehitettävää opiskelijan kokonai-

suuksien yhteisöllisen muodostamisen ja soveltamisen tukemisessa, 

opiskelijaohjaajan oman oppimiskäsityksen tiedostamisessa, tavoit-

teellisessa ohjauksessa, analyyttisessä ja suunnitelmallisessa ohjaus-

keskustelussa sekä opiskelijalähtöisessä palautteenannossa ja arvi-

oinnissa. 

Opiskelijaohjausosaamisessa on kehitettävää. 

Opiskelijavastaavat arvioivat ohjausosaamisensa parhaimmaksi ja 

heidän osaamista tulee työyksiköissä hyödyntää. 

Opiskelijavastaavien osaamista tulisi hyödyntää. 

Ohjauskoulutukseen tulee panostaa, joka vahvistaa opiskelijaohjaa-

jien ohjausosaamista. 

Opiskelijaohjaajien ohjauskoulutukseen tulee panostaa. 

Opiskelijaohjaukseen tulee varata riittävästi resursseja, erityisesti oh-

jaajan ja opiskelijan väliseen ohjauskeskusteluun. 

Opiskelijaohjaukseen tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja. 

Terveysalan opiskelijoiden ohjauksessa ja sen kehittämisessä tulee 

hyödyntää kokeneiden hoitajien kliinistä osaamista sekä opiskelijavas-

taavien opiskelijaohjauskäytäntöjen ja toimintatapojen tuntemusta. 

Kokeneiden ohjaajien osaamista tulee hyödyntää. 
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Opiskelijaohjaajilla tulee olla mahdollisuus osallistua opiskelijaohjaus-

koulutukseen, jotta opiskelijaohjauskäytännöt ja toimintatavat tunnet-

taisiin paremmin sekä ohjausresurssit saadaan tehokkaasti käyttöön. 

Opiskelijaohjauskoulutukseen osallistuminen on tärkeää. 
 

Onnistunut opiskelijaohjaus edellyttää harjoittelupaikoissa selkeitä oh-

jauskäytäntöjä (Omansky 2010, Jokelainen ym. 2011), kuten ohjaus-

prosessin kuvausta, yhteisiä sääntöjä ohjaukselle (ks Haapa ym. 

2014), yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa (Vuorinen ym. 2005) 

sekä opiskelijan työyksikköön perehdyttämisen käytäntöjä (ks. Haapa 

ym. 2014). 

Selkeät ohjauskäytännöt ovat tärkeitä. 

Lisäksi opiskelijaohjaajan ja opiskelijan tehtävät ja vastuut tulisi mää-

ritellä. 

Tehtävät ja vastuut täytyy määritellä. 

Ohjaajat ovat epävarmoja vaatimuksista mitä heiltä odotetaan opiske-

lijaohjaajana (Landmark ym. 2003, Paton & Binding 2009) ja he kai-

paavat selkeitä ohjeita ja käytäntöjä opiskelijaohjaukseen (Hautala ym. 

2007). 

Opiskelijaohjauksessa selkeät ohjeet ja käytännöt ovat tärkeitä. 

Opiskelijaohjauksen selkeä kuvaus helpottaa tehokasta ohjausta, pa-

rantaa opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia (Jokelainen ym. 2011) 

sekä selkeyttää ohjaajan työnkuvaa (Omansky 2010). 

Opiskelijaohjauksen selkeä kuvaus on tärkeää. 

Ohjaajat kaipaavat myös tukea opettajilta ohjaajana toimimiseen 

(Bourbonnais & Kerr 2007) ja onnistunut opiskelijaohjaus edellyttääkin 

yhteistyötä ohjaajien ja opettajien välillä (Vuorinen ym. 2005) 

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö on tärkeää. 
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Organisaation tuki (Kilcullen 2007, Jokelainen ym. 2011) ja riittävät re-

surssit (Myal ym. 2007, Jokelainen ym. 2011) ovat tärkeitä onnistu-

neen ohjaussuhteen luomisessa. 

Organisaation tuki ja resurssit ovat tärkeitä ohjaussuhteen luomi-

sessa. 

Kuitenkin niin kansainvälisissä (mm. Younge ym. 2008, Liu ym. 2010, 

Omansky 2010, Huybrecht ym. 2011, Chanf ym. 2013) kuin kansal-

lisissakin tutkimuksissa (Luojus 2011) on tuotu selkeästi esille ajan-

puute ja vähäiset resurssit opiskelijaohjauksessa. 

Ajanpuute ja vähäiset resurssit vaikuttavat opiskelijaohjaukseen. 

Kiireen ja riittämättömien resurssien vuoksi opiskelijaohjausta ei aina 

ole mahdollista toteuttaa riittävän hyvin eikä ohjaajilla ole mahdollista 

tarjota opiskelijoille riittävästi oppimistilanteita, jotka mahdollistavat op-

pimisen. (Myal ym. 2007, Omansky 2010.) 

Vähäinen aika ja resurssit hankaloittavat opiskelijaohjausta. 

Opiskelijaohjaajan edellytyksenä onkin hoitotyön teoreettinen, kliini-

nen ja eettinen osaaminen (Meretoja ym. 2006). 

Ohjaajan teoreettinen, kliininen ja eettinen osaaminen on tärkeää. 

Vahva kliininen osaaminen tuo varmuutta opiskelijaohjaukseen ja ko-

keneemmat ohjaajat osaavat mahdollisesti suunnitella työtään tehok-

kaammin, jolloin resursseja ohjaukseen jää enemmän. 

Ohjaajan vahva kliininen osaaminen ja alan kokemus on tärkeää. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että oh-

jauskoulutus auttaa opiskelijaohjaajia tuntemaan paremmin opiskelija-

ohjauskäytännöt ja toimintatavat opiskelijan ja opettajan kanssa.  

Opiskelijaohjauskoulutus auttaa opiskelijaohjaajia. 

Työyksikössä tuleekin huomioida opiskelijaohjaajia valittaessa, että 

ohjaajalla on riittävät valmiudet toimia opiskelijaohjaajana. 

Opiskelijaohjaajalla on oltava riittävät valmiudet. 
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Koko hoitohenkilökunnalle tulee myös tarjota systemaattisesti opiske-

lijaohjauskoulutusta, myös vähemmän työkokemusta omaaville. 

Opiskelijaohjauskoulutusta tulee tarjota kaikille. 

Ohjaajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat merkittävä tekijä opiske-

lijaohjauksessa (Luojus 2011). 

Ohjaajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä. 

Sen sijaan opiskelijavastaavat ja opiskelijaohjauskoulutuksen käyneet 

arvioivat persoonalliset ohjauspiirteensä paremmiksi. 

Opiskelijaohjauskoulutus tukee opiskelijaohjaajaa. 

Ohjaajan myönteinen asenne opiskelijaohjaukseen on tärkeää. Ohjaajan myönteinen asenne on tärkeää. 

Myönteinen asenne näkyy opiskelijan oppimismotivaation lisääntymi-

senä sekä halukkuutena hakeutua yhteisiin oppimistilanteisiin (Oino-

nen 2000). 

Ohjaajan myönteinen asenne vaikuttaa opiskelijaan positiivisesti. 

Opiskelijoiden motivointiin voi vaikuttaa ohjauksen riittämättömät re-

surssit ja ohjaajan ohjausosaaminen. Ohjaavat haluaisivat ohjata opis-

kelijoita mahdollisimman hyvin ja tarjota oppimiskokemuksia, mutta 

liian suuri työmäärä ja riittämätön ohjaukseen varattu aika tekevät oh-

jauksesta haastavaa (Omansky 2010). 

Opiskelijan kannalta riittävät resurssit ohjauksessa ovat tärkeitä. 

Ilman riittävää koulutusta ja kliinistä kokemusta ohjaaja voi kokea on-

nistuneen ohjauksen edellytykset haastavana ja ohjaajien pedagogiset 

taidot voivat olla puutteelliset ja hoitotyön osaaminen riittämätöntä. 

Ohjaajan riittävä koulutus ja kokemus on tärkeää. 

Puutteellisten taitojen vuoksi ohjaajat voivat kokea muun muassa pa-

lautteen annon ja opiskelijan motivoinnin reflektoivaan ajatteluun vai-

keaksi, joiden on kuitenkin katsottu olevan keskeisimpiä oppimisen 

menetelmiä (Vuorinen ym. 2005). 

Palautteenanto ja motivointi reflektoivaan ajatteluun ovat ohjauk-

sen kannalta tärkeitä. 
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Karjalaisen ym. (2015) mukaan ohjauskeskusteluun käytetyllä ajalla 

on yhteys opiskelijaohjaajien ohjausosaamiseen. Heidän tutkimukses-

saan päivässä yli 20 minuuttia aikaa ohjauskeskusteluihin käyttävien 

ohjausosaaminen oli parempaa kaikilla ohjausosaamisen osa-alueilla 

kuin vähemmän aikaa käyttävien. 

Yli 20 minuuttia päivässä ohjauskeskusteluihin käyttävien oh-

jausosaaminen on parempaa. 

Tulevaisuudessa on tärkeää, että opiskelijaohjaukseen varataan riittä-

vät resurssit ja kaikilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua opiskelija-

ohjauskoulutukseen, jonka sisältö on suunniteltu vastaamaan opiske-

lijaohjaajien koulutustarpeita (Chang ym. 2015).  

Riittävät resurssit ja mahdollisuus osallistua suunniteltuun opis-

kelijaohjauskoulutukseen ovat tärkeitä. 

Tämä tutkimus osoittaa, että opiskelijaohjauskoulutuksella on vaiku-

tusta osa-alueisiin, joissa on tässä tutkimuksessa katsottu opiskelija-

ohjaajilla olevan kehitettävää. 

Opiskelijaohjauskoulutuksella on vaikutus ohjauksen alueilla, 

joissa on kehittämisen varaa. 

Riittävällä koulutuksella ja opiskelijaohjauksen systemaattisella kehit-

tämisellä voidaan saada ohjaukseen varatut resurssit paremmin hyö-

dynnettyä ja kohdennettua oikein. 

Riittävä koulutus ja ohjauksen systemaattinen kehittäminen on 

tärkeää resurssien hyödyntämisessä. 

Opiskelijaohjauksessa tulee myös hyödyntää kokeneiden hoitotyönte-

kijöiden kliinistä osaamista ja opiskelijavastaavien ohjausosaamista. 

Kokeneiden työntekijöiden ja opiskelijavastaavien osaamista tu-

lee hyödyntää. 

Opiskelijaohjauskoulutukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus 

kaikkiin opiskelijaohjauskäytännöt, -resurssit, -ominaisuudet ja – moti-

vaatio osa-alueisiin. 

Opiskelijaohjauskoulutuksella on positiivinen vaikutus kaikkiin 

ohjauksen osa-alueisiin. 

Ohjauskoulutusta tulee tarjota osa-aluille, joissa tutkimusten mukaan 

ohjaajilla on kehitettävää. 

Ohjauskoulutuksen tulee keskittyä alueille, joissa ohjaajilla on ke-

hitettävää. 
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Although clear guidelines have been introduced related to the account-

ability and responsibilities of a mentor (NMC, 2008b) it has been widely 

agreed that mentorship includes more than supervision and also in-

volves building professional relationships between the mentor and the 

mentee, consisting of nurturing, and includes educative and protective 

elements (Spouse 1996; Watson 1999 cited in Aston and Molassiotis, 

2003). 

Suomennos 

Ammatillinen suhde ohjaajan ja opiskelijan välillä on tärkeää. 

Effective communication systems are essential to cope with issues and 

changes that may affect mentorship. 

Suomennos 

Toimivat kommunikaatiotavat ovat olennaisia ongelmista selviy-

tymiseksi. 

All but one student felt that a mentor should be a good role model and 

all but two students felt that a mentor should always act in a profes-

sional manner. 

Suomennos 

Ohjaajan tulee olla hyvä roolimalli ja käyttäytyä ammatillisesti. 

The majority of the students disagreed or disagreed somewhat that 

they don't want any tension with their mentor in fear of failing practice. 

Suomennos 

Suurin osa opiskelijoista ei nähnyt jännitteiden aiheuttavan hylä-

tyn arvion saamista. 

Students identified that teaching and explaining was clearly a mentor's 

role they valued (n=40); support and supervision offered by mentors 

when in clinical placement was also commonly identified by students 

Ohjauksessa tärkeää on opettaminen, selittäminen, tukeminen ja 

rohkaiseminen. 
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(n = 44); and a theme, and a word used by 25 respondents was “en-

couragement’’. 

Students clearly differentiated encouragement from what they labelled 

as support. 

Suomennos 

Etenkin rohkaiseminen nähtiin tukemisena. 

Ten students provided the following recommendations for the improve-

ment of standards and that would enable mentors to fulfil their roles: 

• regular mentor updates 

• study days for mentors 

• assessment of mentors 

Suomennos 

Ohjaajien tukeminen, jatkuva kouluttaminen, koulutuspäivät ja 

ohjaajien arvioiminen oli opiskelijoiden mielestä tärkeää. 

It has been suggested that a good and effective mentor is enthusiastic, 

understanding, approachable and someone with a good sense of hu-

mour (Gray and Smith, 2000; Carr, 2008), and who is professional and 

confident. 

Suomennos 

Hyvän ja tehokkaan ohjaajan ominaisuuksia ovat ymmärtäväi-

syys, innokkuus, helposti lähestyttävyys ja huumorintaju. 

Lack of time available for mentoring students alongside the demands 

of the clinical workload appears to be a barrier to effective mentorship 

(Hurley and Snowden, 2008; Myall et al., 2008). 

Suomennos 

Ajan puute ja työtaakka toimivat esteenä tehokkaalle ohjaukselle. 
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Most students found it important to meet with their link lecturer while 

they are in practice and reported an understanding the role of the link 

lecturer. 

Suomennos 

Opiskelijat pitivät tärkeänä ohjaavanopettajan tapaamisia harjoit-

telun aikana. 

Students recognised the difficult role mentors have and felt that the 

university could support mentors better. 

Suomennos 

Opiskelijoiden mielestä koulujen tulisi tukea ohjaajia. 

Several students wrote that increased contact with the link lecturer 

would make them feel more supported and would provide an oppor-

tunity for the university to monitor the quality of the mentors, the clinical 

environment and practice.  

Jos ohjaavaopettaja olisi enemmän kontaktissa, opiskelijat koki-

sivat enemmän tukea ja samalla ohjaajien laatua voitaisiin tark-

kailla. 

The literature shows that mentors request regular visits from link lec-

turers to clinical placements, and wanted feedback on their own per-

formance (Jokelainen et al., 2012), which is what students in this study 

recommended. 

Ohjaajat toivovat säännöllisiä tapaamisia ohjaajanopettajan 

kanssa sekä toivovat saavansa palautetta ohjauksestaan. 

Beneficial changes such as increasing the status of being a mentor, 

providing additional support through the use of practice facilitators/ed-

ucators as well as continuous education and feedback to mentors 

could improve the students' experiences. 

Ohjaajalle annettu palaute voi parantaa opiskelijan kokemuksia. 

This idea is supported by Kerridge (2008) who found a direct positive 

correlation between support provided by link lecturers to the mentor 

and the mentor support received by the student. 

Ohjaavanopettajan ohjaajalle antaman tuen välillä ja ohjaajalta 

opiskelijalle antaman tuen välillä on löydetty positiivinen yhteys. 
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I think the mentor should be a teacher and motivate us, to help us pro-

gress, to guide us in practice. 

Ohjaajan tulee olla opettaja, joka ohjaa ja motivoi. 

Reported benefits of patient and carer involvement in preregistration 

nursing assessment within university settings are that it has allowed 

students to gain greater insight into service user experience, and en-

hanced their ability to reflect on their own values and communication 

skills (Duxbury and Ramsdale, 2007; Terry, 2012). 

Potilaiden opiskelijalle antama palaute on hyödyllistä. 

Davies and Lunn (2009) reported that although some students were 

initially hesitant about receiving feedback from patients as part of their 

formative assessment in practice, overall they found the experience 

positive. 

Opiskelijat pitivät potilaiden ottamista palautteen antoon positii-

visena kokemuksena. 

All participants agreed that allowing the patients' voice to be heard dur-

ing the assessment of students in clinical practice was important; I was 

quite honoured to be asked…sometimes as a patient you are not al-

ways included in everything, (Patient 3). 

Kaikkien osallistujien mielestä potilaiden kuunteleminen opiske-

lijan arvioinnissa on tärkeää. 

Mentors suggested that patient feedback as a source of evidence on 

the students' competence and professional behaviours provided an al-

ternative outlook from their own; .… It‘s getting the view of somebody 

else rather than a mentor or a colleague, and individuals having care 

delivered to them, and how they have actually felt, because our per-

ceptions are totally different from the patients, (Mentor 1). 

Potilaiden antama palaute laajentaa opiskelijan arviointia. 
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One mentor described an occasion when the patient's perspective pro-

vided the mentor with unexpected insights into the performance of a 

student. This in turn altered her perception of the student's practice; I 

think it changed … [pause]....it changed my view of the student, so 

therefore perhaps, you know, that did help her practice. 

Potilaiden palaute antaa laajemman kuvan opiskelijan osaami-

sesta. 

Patients asserted that they were best situated to provide feedback to 

the student on their experiences and perceptions of the care given; 

She might think a patient feels totally different to what they do; I mean 

if a patient does feel anxious but actually doesn't show it, the only way 

that she is going to actually get that feedback is by the patient…I would 

hope that just by the interaction with stuff like this, it will sort of make 

her aware of anything she needs to improve on, (Patient 2). 

Potilaiden mielestä he ovat parhaassa asemassa antamaan pa-

laute niillä alueilla, joissa opiskelijalla on kehitettävää. 

” Positive feedback from patients increased student confidence in re-

lation to their performance; It helps to know that … I have communi-

cated effectively; that I am getting across the right information 

Potilaiden antama positiivinen palaute parantaa opiskelijan itse-

luottamusta. 

” Although positive feedback was appreciated, students valued com-

ments which identified areas for improvement; How else are we going 

to know where we've done things right and where we've done things 

wrong? (Student 1). 

Positiivinen palaute oli arvostettua ja opiskelijat arvostivat myös 

toiminnan kehittämiseen liittyviä kommentteja. 

Overall the participants confirmed the value of patient's contribution 

towards the assessment of student‘s practice and also recognised its 

potential usefulness as part of their own professional development. 

Potilaiden panos opiskelijan arvioinnissa nähtiin potentiaalisesti 

hyödyllisenä ammatillisen kehityksen kannalta. 
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This feedback also clearly contributes towards the demonstration of 

meeting the students' learning outcomes and professional develop-

ment in practice. 

Potilaan palaute edistää opiskelijan ammatillista kasvua harjoit-

telussa. 

Nevertheless, students in our study recognised that such feedback 

could be re-framed as an opportunity to reflect upon and develop their 

practice. 

Potilaiden palaute antaa mahdollisuuden reflektoida ja kehittää 

omaa osaamistaan. 

This is supported by the views of students in Davies & Lunn's study 

(2009) who found patient feedback non-threatening and non-judge-

mental, and felt that the feedback they received on their communica-

tion skills in practice, lead to positive changes in their performance on 

placement. 

Potilaiden palauteen ansiosta opiskelijoiden suoritus parani. 

A well-functioning student - mentor relationship supports students’ pro-

fessional growth (Crawford et al., 2000; Saarikoski et al., 2005; Shen 

and Spouse, 2007; Theobald and Mitchell, 2002; Lauder et al., 2008). 

Toimiva ohjaaja-opiskelija -suhde tukee ammatillista kasvua. 

If increased responsibility, stress and anxiety in a student’s new life 

situation are ignored, then this can complicate their adaptation to work-

ing life (Watson et al., 2008). 

Loppuvaiheen opiskelijan stressin ja ahdistuksen huomiotta jät-

täminen voi vaikuttaa työelämään siirtymisessä. 

Many of the students felt that the student-mentor relationship is cru-

cially important in the role change experience. 

Opiskelija-ohjaaja -suhde on erittäin tärkeää työelämään siirryttä-

essä. 

They noted that the mentor has a great effect on how students manage 

to adapt to new challenges in the final clinical practice and how moti-

vated the student is to learn. 

Ohjaajalla on merkittävä vaikutus opiskelijan motivaatioon, oppi-

miseen ja haasteiden selvittämiseen. 
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…if the mentor supports the student in her or his learning, the student 

will most certainly get excited about the subject and be motivated to 

also learn new things in the future.”(Student 14) 

Ohjaajan tuki opiskelijan oppimisessa edesauttaa opiskelijaa tu-

levaisuudessa. 

“.from the mentor the student can get a so-called role model who rep-

resents the kind of a nurse I want to become!” (Student 10) 

Ohjaajan on tärkeää toimia roolimallina. 

“...when the role change process has been started in a safe environ-

ment, without the full responsibility of the work, it makes it much easier 

to continue working after graduation.” (Student 9) 

Valmistumisvaiheessa ohjausympäristön ollessa turvallinen ja 

vastuuta sopivasti, on opiskelijan helpompi siirtyä työelämään. 

Students clearly wished for the possibility to work independently, but 

in such away that the mentor can, for example, guide the student to 

find some other or a better way to act when necessary. 

Opiskelijan tulee voida työskennellä itsenäisesti, mutta ohjaajan 

läheisyydessä. 

They also stressed that letting students assume more responsibility is 

an important part of a mentor’s role. 

Opiskelijan tulee voida toimia itsenäisesti. 

“I hope that my mentor will be aware of my upcoming graduation and 

give me the possibility to work more freely.” 

Ohjaajan tulisi tiedostaa lähenevä valmistuminen ja antaa va-

pauksia sen mukaisesti. 

I also hope that she will make me think about things on my own, even 

the more troubling issues, and not give me complete answers.” (Stu-

dent 2) 

Ohjaajan on annettava opiskelijan pohtia asioita itse, antamatta 

suoria vastauksia. 

Students felt that the way in which the mentor gives feedback in the 

final clinical practice is an important factor in the development of the 

student’s self-confidence. 

Ohjaajan oikea palautteenantotapa kasvattaa opiskelijan itseluot-

tamusta. 
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Students thought that the mentor’s feedback and communication 

needs to be open and confidential because it can slow the role change 

if given with a negative tone or by talking behind the student’s back. 

Ohjaajan palautteenantotavalla on merkitystä. 

Students also hoped for some advice on how to adapt to the working 

environment. 

Ohjaajilta toivotaan neuvoja työympäristöön sopeutumiseen. 

In most cases, students listed the most important quality of the mentor 

as encouragement, which the mentor should provide to support the 

student’s professional growth. 

Opiskelijan rohkaiseminen on tärkeä tukemisen keino opiskelijan 

ammatillisessa kasvussa. 

Students repeatedly noted the importance of the mentor’s general level 

of motivation in acting as the graduating student’s mentor. 

Ohjaajan oma motivaatio on tärkeässä roolissa. 

The mentor should be ‘supportive’.I hope that my mentor in the final 
clinical practice will be encouraging, enable learning, be supportive, 
provide the possibility for the student’s professional growth and sup-
port the role change process from student to nurse.” 
(Student 12) 

Ohjaajan tulee olla opiskelijaa tukeva ja antaa mahdollisuus am-

matilliseen kasvuun. 

Students hoped that the mentor would recognize how soon they would 

be graduating. 

Ohjaajien pitää ottaa huomioon, että opiskelija valmistuu pian. 

Students wanted to see the mentor as a future colleague rather than 

just as a person involved in their final clinical practice. 

Ohjaajan tulisi tuntua opiskelijalle enemmän tulevaisuuden kolle-

galta kuin vain ohjaajana. 

Students hoped the mentor would treat the student as an equal co-

worker. 

Opiskelijoiden toiveena olisi kohtelu tasa-arvoisena kollegana. 
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In using the term equality, students also meant that they wanted to be 

given opportunities to assume responsibility in nursing and they 

wanted to be treated as any other person in the working unit. 

Opiskelijat toivoivat saavansa vastuuta ja tulla kohdelluiksi tasa-

vertaisina kollegoina. 

The good mentor gives responsibility in nursing to the nursing student 

but does not leave the student alone. 

Ohjaajan tulee antaa opiskelijalle vastuuta, mutta ei jättää tätä yk-

sin. 

The good mentor challenges the nursing student to think critically the 

possible problems in nursing. 

Ohjaajan tulee antaa opiskelijan selvittää itse ongelmia. 

The supportive student mentor relationship, as well as the mentor’s 

actions and characteristics, plays a valuable role in this stage of a nurs-

ing student’s education. 

Opiskelijaa tukeva ohjaussuhde on tärkeässä asemassa. 

This means that mentors should pay more attention to role change 

support, her/his actions as a mentor and qualities of the mentor. 

Ohjaajan tulee kiinnittää huomiota opiskelijan työelämään siirty-

miseen tukemisessa. 

The mentor and the nursing students should have time during clinical 

practice for the reflection. 

Reflektointiin täytyy varata aikaa. 

Teachers’ and mentors’ fruitful collaboration and sharpening the re-

sources for it is also valuable e.g. mentor education and shared reflec-

tion days either in clinical practice or at the polytechnic. 

Ohjaajan ja opettajan toimiva yhteistyö on arvokasta. 

The final clinical practice has great meaning because I feel that it’s my 

last chance to show what kind of nurse I’m going to be. Then the feed-

back I get from my mentor will have important meaning for how I expe-

rience my graduation. 

Ohjaajan palautteella on valmistuvalle opiskelijalle suuri merki-

tys. 
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Students hoped that mentors would identify with the role of being a 

graduating nurse and, in that way, ease the role change process. 

Ohjaajan samaistuminen valmistuvan opiskelijan rooliin on tär-

keää. 

Students also brought up the need to get some advice about the role 

change from the mentor based on his or her own personal experiences 

with the role change. 

Opiskelijat toivoivat saavansa neuvoja työelämään siirtymisessä. 

The good mentor knows how to motivate the nursing student to nursing 

profession. 

Hyvä ohjaaja osaa motivoida sairaanhoitajan ammattiin. 

Students noted that the mentor has a major impact on the student’s 

motivation to learn and on her or his ability to adapt to new situations. 

Opiskelijat toivat esille ohjaajan suuren vaikutuksen opiskelijan 

motivoinnissa. 

Students also reported that feedback from the mentor has a crucial 

impact on their self-confidence (cf. Casey et al., 2004; Lauder et al., 

2008) and that their professional identity develops in the final clinical 

practice. 

Ohjaajan palaute on tärkeää itsetunnon ja ammatillisen identitee-

tin syntymisessä. 

In this study, students mentioned encouragement and an ability to sup-

port the student in the role change and in their professional growth as 

the most important qualities in a mentor. 

Tärkeimmät ohjaajan ominaisuudet ovat kyky tukea ja rohkaista 

opiskelijaa. 

Students reported that a mentor’s motivation to act as a mentor as well 

as his or her expertise, fairness, understanding and patience are also 

notable qualities. 

Ohjaajan tärkeitä ominaisuuksia ovat motivaatio, reiluus, ymmär-

täväisyys, ammattitaito ja kärsivällisyys. 

Students appreciated mentors and other ward staff facilitating their ac-

cess to interesting learning experiences during placements, voicing 

that they were keen to learn new skills or observe unusual activities: 

Opiskelijat arvostivat ohjaajia, jotka päästavät heidät erilaisiin op-

pimistilanteisiin. 
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Students believed that they would be better supported if HEI staff vis-

ited them to talk about their experiences. 

Lack of mentoring experience reduced the level and type of support 

seen as vital by students in facilitating learning on placement. 

Ohjaajan kokemattomuus vähentää tuen saamisen määrää. 

To circumvent this, some placement areas allocated two mentors to 

each student to ensure students were more likely to have an assigned, 

named mentor. 

On tärkeää, että opiskelijalla on aina omaohjaaja saatavilla. 

Attitudes and behaviour of ward staff and mentors were crucial in form-

ing students’ placement learning experiences, and our findings are 

thus relevant to those involved in student support nationally and inter-

nationally. 

Ohjaajien ja henkilökunnan asenteilla sekä käytöksellä on tärkeä 

merkitys oppimiskokemuksissa. 

Implicit in our students’ conversations were concerns about how their 

relationships with mentors might affect their practice assessment. 

Opiskelijat ovat huolissaan opiskelija-ohjaaja -suhteen vaikutuk-

sesta arviointiin. 

Increased student numbers can negatively affect practice learning, and 

our students made direct reference to this. 

Lisääntyneet opiskelijamäärät voivat vaikuttaa opiskelijan oppi-

miseen negatiivisesti. 

When placements are ‘overloaded’ with students, this can affect the 

quality of students’ practice placement experience (Magnusson et al. 

2007, Mallik & Hunt 2007) and their ability to learn in practice. 

Liialliset opiskelijamäärät voivat vaikuttaa opiskelijan oppimisko-

kemukseen. 

  

Students in this study identified that their support needs were fourfold, 

centring on support from clinical mentoring staff and their behaviour; 

mentor and placement allocation and their need for control over the 

learning experience. 

Opiskelijat totesivat tarvitsevansa enemmän tukea ohjaajilta. 
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Good interpersonal relationships made students believe that they were 

well supported. 

Hyvät ihmissuhteet saavat opiskelijan tuntemaan itsensä tue-

tuksi. 

Students talked about the importance of effective mentoring which has 

been highlighted as imperative (Kilcullen2007). 

Tehokas ohjaus on tärkeää. 

 


