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Potilasturvallisuuden edistäminen on yhä tärkeämpi osa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
Potilasturvallisuus määritellään siten, että henkilön saama hoito ja palvelut edistävät hänen 
kokonaisvaltaista hyvinvointiaan, ja näistä aiheutuu hänelle mahdollisimman vähän haittaa. 
Simulaatiokoulutus on yksi vaikuttavimmista tavoista lisätä potilasturvallisuutta. 
Simulaatiokoulutuksessa harjoitellaan pääasiallisesti yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. 
Tiimityöskentelytaitojen harjaannuttaminen parantaa tutkitusti potilasturvallisuutta.  
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 
Opinnäytetyömme aiheen saimme tilaustyönä Oulun Seudun Yhteispäivystyksen (OSYP) 
simulaatiokouluttajilta. Heillä oli tarve uudelle palautelomakkeelle, jolla he voisivat kerätä palautetta 
ja kehittää omia simulaatiokoulutuksiaan. Opinnäytetyömme on myös osa ammatillista 
kehittymistämme ja osaamistamme sairaanhoitajina.  
 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli tuottaa strukturoitu, 
sähköinen palautelomake simulaatiokouluttajien käyttöön. Opinnäytetyössämme perehdyttiin 
simulaatiokoulutuksen, ei-teknisten taitojen, simulaatiopedagogiikan sekä palautelomakkeen 
rakentamisen teorioihin. Simulaatiokoulutuksen palautelomakkeen kehittämisen yhtenä 
tavoitteena oli myös se, että potilasturvallisuus paranisi koulutuksen palautteiden perusteella. 
Oppimistavoitteinamme näiden lisäksi oli oppia rakentamaan toimiva palautelomake työelämän 
tarpeisiin, perehtyä alan kotimaiseen sekä kansainväliseen kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin. 
Samalla opimme myös lähdekriittisyyttä. 
 
Rakensimme palautelomakkeen väittämät tutkittuun teoriatietoon perustuen. Testasimme 
alustavan lomakkeen OSYP:n simulaatiokoulutuksessa varsinaisilla loppukäyttäjillä, ja keräsimme 
testauksesta palautetta. Saamamme palaute oli pääosin yhtenäistä ja positiivista. Teimme 
lopulliseen lomakkeeseen pieniä muutoksia sanavalintoihin ja lisäsimme kaksi väittämää. 
Muokkasimme palautelomakkeen lopulliseen muotoon ja siirsimme sen sähköiseen muotoon 
Google Forms –alustalle. 
 
Sähköinen palautelomake tulee käyttöön OSYP:n simulaatiokoulutuksiin, ja sen avulla pyritään 
kehittämään koulutuksia. Oulun ammattikorkeakoululla on myös käyttöoikeus 
palautelomakkeeseen, ja alustavasti on ollut puhetta, että se tulisi käyttöön koulun simulaatio-
opettajille. Palautelomakkeen avulla myös opettajat voivat kehittää simulaatio-oppitunteja, ja saada 
kirjallista palautetta niistä. 
 

Asiasanat: simulaatiokoulutus, CRM-taidot, potilasturvallisuus, palautelomake  
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Improving patient safety is becoming a more and more important part of the Finnish health care 
system. Patient safety is defined as a person's wholesome wellbeing and that the care he/she gets 
causes her/him the least amount of disadvantage. Simulation training is one of the most influential 
ways to increase patient safety. In simulation training, you mainly practice your communication and 
co-operative skills. It is proven that practicing your co-operative skills increases patient safety. 
 
This thesis is made in collaboration with Oulu University Hospital. We got the subject for our thesis 
as a customization work from the simulation training instructors of Oulu University Hospital Emer-
gency and Acute Care Unit. They had a need for a new feedback form, which they could use to 
improve their simulation trainings and get general feedback from. This thesis is also a part of our 
own professional expertise as future registered nurses. 
 
The purpose of this thesis was to produce a structured electronic feedback form for the simulation 
instructors. Our aim was to get ourselves acquainted with the theory of simulation training, non-
technical skills, simulation pedagogy and how to produce a feedback form. The long-term goal of 
this thesis is to improve patient safety and the effectiveness of simulation training. In addition to 
these goals, our learning objective was to produce a functioning feedback form and orientate our-
selves with international and domestic researches as well as literature. 
 
We produced a feedback form, which claims were based on theory knowledge. We tested the pre-
liminary form with the end-users, they answered a few questions about the functionality of the form, 
and we modified it based on the given answers. After the feedback form was finished, we trans-
ferred it to Google Forms. 
 
The electronic feedback form will be used in Oulu University Hospital Emergency and Acute Care 
Units simulation trainings, and it is used to further develop the trainings. Oulu University of Applied 
Sciences also has a right to use the feedback form, and in preliminary discussions the school’s 
simulation teachers are interested in using it to get written feedback from students and to develop 
the simulation-based lessons. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: simulation training, CRM-skills, patient safety, feedback form 
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1 JOHDANTO 

Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen on tänä päivänä yhä tärkeämpi osa suomalaista 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Yksinkertaistettuna potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että 

potilaan saama hoito ja palvelut edistävät hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja aiheuttavat 

mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus koostuu useasta eri osa-alueesta; 

henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpitäminen, tilojen, laitteiden ja lääkkeiden tarpeenmukaisuus 

ja oikea käyttö sekä kirjaaminen ja tiedonkulku ovat osa potilasturvallisuuden kokonaisuutta. (STM 

2017, 12.) Nykyinen terveydenhuoltoalan peruskoulutus tarjoaa pohjan 

potilasturvallisuusosaamiselle. Potilasturvallisuustietoisuuden ja -taitojen kehittäminen on kuitenkin 

pitkälti työnantajana toimivan organisaation vastuulla. Oleellista onkin järjestää 

potilasturvallisuuskoulutusta osana oman työyhteisön henkilöstön kehittämistä, sillä sujuva 

moniammatillinen yhteistyö on keskeistä potilasturvallisuuden hallinnassa. (Helovuo, Kinnunen, 

Peltomaa & Pennanen 2011, 168-169.) 

 

Simulaatiolla tarkoitetaan taitojen harjoittelua turvallisesti aidonkaltaisessa ympäristössä. 

Simulaatioharjoittelu on kasvattanut suosiotaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana sekä 

terveydenhuoltoalan opiskelijoiden koulutuksessa, että ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. 

Simulaatiossa voidaan harjoitella sekä teknisiä taitoja, kuten potilaan hoitoa, kliinisiä kädentaitoja 

ja laitteiden käyttöä, että ei-teknisiä taitoja, kuten tiimin vuorovaikutustaitoja, turvallisesti ilman, että 

potilaalle aiheutetaan vaaratilanteita. Potilasturvallisuuden voidaan ajatella syntyvän 

terveydenhuoltoalan systeemien toimivuuden tuloksena. Ihmisten, teknologian ja organisaatioiden 

välinen vuorovaikutus on altis häiriötekijöille. Simulaatioharjoittelu parantaakin potilasturvallisuutta 

monilla sekä suorilla että epäsuorilla tavoilla. Kun osa-alueiden potilasturvallisuus paranee, 

kertautuvat vaikutukset koko systeemiin. (Rall & Dieckmann 2005, 274-275, 277, 279.) 

 

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin (PPSHP) Oulun Seudun Yhteispäivystys (OSYP) järjestää 

säännöllisesti henkilökunnalleen simulaatiokoulutuksia, joissa harjoitellaan mm. elvytystaitoja ja 

traumapotilaan hoitoa, sekä erityisesti tiimityöskentelytaitoja. Simulaatioharjoitukset ylläpitävät 

henkilökunnan ammattitaitoa ja parantavat hoidon laatua. Opinnäytetyön aiheen saimme OSYP:n 

simulaatiokouluttajilta. Heillä aiemmin käytössä ollut palautelomake oli vanhentunut, eikä vastannut 

enää tarvetta. Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa palautelomake simulaatiokouluttajien 
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käyttöön, jotta he voisivat analysoida koulutuksen onnistumista ja oppimistavoitteiden 

saavuttamista, sekä kehittää koulutustilaisuuksia vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.  

Opinnäytetyön aihe on kiinnostava siksi, että olemme omissa opinnoissamme harjoitelleet 

työelämässä tarvittavia taitoja simulaatio-oppimisen kautta ja nähneet ja kokeneet simulaatio-

oppimisen hyödyt. Simulaatiokoulutuksen tietoperustaan ja teoriaan tutustuminen on ollut 

mielenkiintoista ja avannut omia oppimiskokemuksiamme simulaatiossa. Lisäksi pian työelämään 

siirtyessämme haluamme ylläpitää ja kehittää ammattitaitoamme ja edistää potilasturvallisuutta, 

johon simulaatiokoulutus on oiva apuväline. Haluamme omalta osaltamme kehittää alueellamme 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille tarjottavaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta ja siten 

parantaa potilasturvallisuutta pitkällä tähtäimellä. 

 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä OSYP:n simulaatiokouluttajien sekä 

simulaatiokoulutuksiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja 

tuottaa simulaatiokoulutuksiin sähköisessä muodossa oleva, tutkittuun teoriatietoon perustuva 

palautelomake. Opinnäytetyömme sisältää OSYP:n simulaatiokoulutuksiin osallistumista 

tarkkailijan roolissa, tietoperustan sekä tutkimuksellisen osuuden, jossa palautelomakkeella 

keräämme palautetta varsinaisesta palautelomakkeesta. Palautelomakkeen testikäytöstä 

keräämäämme palautetta hyödynnämme varsinaisen palautelomakkeen kehittämisessä. 
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2 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää simulaatiokoulutukseen tarkoitettu 

palautelomake yhteistyössä OSYP:n simulaatiokoulutuksiin osallistuvien henkilöiden kanssa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä simulaatioharjoitteluun, CRM-taitoihin, 

simulaatiopedagogiikkaan sekä palautelomakkeen rakentamiseen. Nämä toimivat myös meidän 

välittöminä oppimistavoitteinamme sen lisäksi, että opimme rakentamaan toimivan 

palautelomakkeen työelämän tarpeisiin. Olemme perehtyneet alan kotimaiseen sekä 

kansainväliseen kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin. Aineistoja olemme hankkineet tekemällä 

hakuja erilaisista tietokannoista, kuten Melinda, Ebsco, PubMed, Ebook Central, Medic sekä 

Google Scholar. Olemme pyrkineet hakemaan mahdollisimman tuoretta materiaalia, mikä on 

kohtalaisen helppoa, koska erityisesti simulaatiokoulutuksesta on alettu tehdä tutkimusta vasta 

viime vuosien aikana. Pitkän aikavälin oppimistavoitteina voidaan pitää sitä, että opimme kriittisesti 

arvioimaan erilaisia lähdemateriaaleja sekä ymmärrämme palautelomakkeen rakennetta ja 

toimintaa. Lisäksi opimme palautteen keräämisen merkityksestä koulutuksen kehittämisessä.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata simulaatiokoulutuksen palautelomakkeen 

suunnittelua, testausta ja lopullisen palautelomakkeen tuottamista OSYP:n simulaatiokouluttajien 

käyttöön. Palautelomakkeen avulla on tarkoitus kehittää simulaatiokoulutuksia vastaamaan 

paremmin työelämän tarpeita. Tavoitteena on myös, että ainakin osia lomakkeesta voisi hyödyntää 

myös Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) simulaatio-opetuksessa ja sen kehittämisessä. Pitkän 

aikavälin tavoitteena voidaan pitää OSYP:n simulaatiokoulutuksiin osallistuvan henkilökunnan 

ammattitaidon kehittymistä, mikä heijastuu työelämään toimintatapojen muuttumisena ja sitä kautta 

yhteiskuntaan potilasturvallisuuden parantumisena. Lomakkeen käyttöönoton myötä voidaan myös 

kehittää ja parantaa OAMK:ssa tarjottavaa opetusta sekä näin ollen entisestään parantaa 

valmistuvien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ammattitaitoa. 
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3 SIMULAATIOKOULUTUS AMMATTITAIDON YLLÄPITÄJÄNÄ JA 

KEHITTÄJÄNÄ 

Potilasturvallisuus on maailmanlaajuinen huolenaihe (WHO 2017, 3). Potilas- ja 

asiakasturvallisuuden määritelmä ei ole yksiselitteinen, sillä se riippuu siitä, kuka ja missä 

ympäristössä määritettä käyttää (Helovuo ym. 2011, 13). Maailman terveysjärjestö WHO on 

pyrkinyt luomaan kansainvälistä määritelmää potilasturvallisuudelle. Lisäksi kansallisella tasolla 

terveydenhuollosta vastaavat tahot ovat määritelleet kriteerit potilas- ja asiakasturvallisuudelle. 

Suomessa potilasturvallisuudesta säädetään lailla ja asetuksilla. Lain mukaan terveydenhuollon 

toiminnan on oltava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustuvaa. Lisäksi sen on 

oltava laadukasta ja turvallista sekä asianmukaisesti toteutettua. (Terveydenhuoltolaki 

30.12.2010/1326.) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa puolestaan säädetään asioista, 

jotka terveydenhuollon toimintayksikön on täytettävä toteuttaessaan potilasturvallisuutta ja 

laadunhallintaa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden 

täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 5.4.2011/341).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt potilasturvallisuuden siten, että henkilön saama hoito, 

hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan, ja näistä 

aiheutuu hänelle mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuuden kokonaisuus koostuu 

osatekijöistä, jotka ovat ammattitaitoinen henkilökunta, tarkoituksenmukaiset tilat, laitteet, 

tarvikkeet ja lääkkeet sekä niiden oikeanlainen käyttö, ja kirjaamisen ja tiedonkulun turvaaminen. 

(STM 2017, 12, 18.) Potilasturvallisuuskulttuurin voidaan katsoa olevan monitasoinen ilmiö, jossa 

henkilöstön kokemukset ja näkemykset, työyhteisön sosiaaliset ilmiöt ja organisaation 

toimintaprosessit yhdistyvät. Se voidaan myös nähdä koko ajan muuttuvana ja muokkautuvana 

tilana, jonka luominen ja ylläpitäminen ovat koko henkilöstön tehtävä. (Reiman, Pietikäinen & 

Oedewald 2009, 65-66.) 

 

Simulaatiokoulutus on yksi vaikuttavimmista tavoista lisätä potilasturvallisuutta. Tulevaisuudessa 

simulaatiokoulutus tulisikin systemaattisesti integroida osaksi terveydenhuoltoalan henkilökunnan 

ja tiimien koulutusta. (Gaba 2007, 126-127.) Simulaatioharjoituksissa voidaan kehittää sekä am-

matillista osaamista, että kykyä hallita monimutkaisia tilanteita. Tällöin simulaatioharjoituksen 

keskiössä ovat kommunikaatio, johtaminen, päätöksenteko ja käyttäytyminen hätätilanteissa. 
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(Nurmi, Rovamo, Maisniemi, Markkanen 2013b, 175.) Esimerkiksi harjoittelemalla ei-teknisiä 

tiimityöskentelytaitoja, kuten tehokasta kommunikaatiota, voidaan potilasturvallisuutta parantaa 

(Chan, So, Ng, Chan, Ma, Chan, Leung & Ho 2016, 113). 

3.1 Simulaatiokoulutus ammattitaidon kehittäjänä 

Simulaatiolla tarkoitetaan tekniikoita, joilla oikeat kokemukset on korvattu ohjatuilla, todellisuuden 

oleellisia osia vuorovaikutteiseen tyyliin jäljittelevillä kokemuksilla (Gaba 2007, 126). Simulaatio-

harjoittelu terveydenhuoltoalalla perustuu siis ajatukseen, että oikeilla potilailla ei harjoitella 

hoitotilanteita. Simulaatiokoulutus mahdollistaa taitojen oppimisen turvallisissa oloissa ja 

riskittömästi (Salakari 2010, 15). Simulaatiokoulutuksen avulla hoitohenkilökunta oppii 

ennakoimaan tulevia tilanteita, ja näin virheet hoitotilanteissa vähenevät. Simulaatiossa voidaan 

harjoitella tarkoituksenmukaisesti tavallisia tilanteita, mutta myös kriittisiä tilanteita. (Rall 2013, 11.) 

Itse simulaatio ei kuitenkaan ole päämäärä, vaan simulaation voidaan ajatella olevan väline, joka 

on hyödyllinen vasta, kun se auttaa oppimaan (Blomgren 2015, 2239). Simulaatiokoulutuksen 

käyttö tuleekin aina sitoa johonkin oppimistavoitteeseen, jotta vältyttäisiin käyttämästä simulaatiota 

vain simulaation vuoksi (Rall & Dieckmann 2005, 274).  

 

Vaikka erilaisia anatomisia malleja on hyödynnetty lääketieteen opetuksessa jo satojen vuosien 

ajan, on varsinainen terveydenhuoltoalan simulaatiokoulutus käynnistynyt vasta 1900-luvun 

loppupuolella. Ilmailualan innovaatiot sekä elvytystaitojen, teknologian ja muovin kehitys ovat 

mahdollistaneet hoitotyön simulaatiokoulutuksen kehittymisen. Hoitotyössä simulaatiokoulutusta 

alettiin käyttää 1960-luvun lopulta alkaen, jolloin elvytystaitojen harjoitteluun kehitettiin erilaisia 

nukkeja. (Rosen 2008, 157-159.) 1980-luvulla David Gaba puolestaan kehitti tietokoneohjelmoidun 

nuken anestesiatyön harjoitteluun, joka mahdollisti harjoitusten toistamisen turvallisessa ja 

pedagogisesti pätevässä ympäristössä (Aggarwal, Mytton, Derbrew, Hananel, Heydenburg, 

Issenberg, MacAulay, Mancini, Morimoto, Soper, Ziv & Reznick 2010, 35). Simulaatioharjoittelun 

kehittämisessä keskityttiin pitkään simulaatioteknologian ja –aitouden parantamiseen 

opetuksellisen asiantuntemuksen ja pätevien ohjaajien merkityksen jäädessä taka-alalle. Nykyään 

teknisten taitojen lisäksi simulaatioharjoittelun keskiössä ovat inhimillisten tekijöiden vaikutusten 

ennakointi CRM-taitojen harjaannuttamisen kautta. Myös simulaatio-ohjaajien ja -opettajien 

koulutus on yhä tärkeämpi osa simulaatioharjoittelun kokonaisuutta. (Rall, van Gessel & Staender 

2011, 259; Rall 2013, 10-11, 18-19.)  
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Simulaatiokoulutuksen suosio kasvaa terveydenhoitoalan opetuksessa koko ajan (Zhang, 

Thompson & Miller 2011, 118; Chan ym. 2016, 109). Simulaatiokoulutus on opetusmetodina 

käytössä jo monessa terveydenhuoltoalan oppilaitoksessa. Simulaatiokoulutuksen hyödyt on 

huomattu myös jo työelämässä olevien ammattilaisten täydennyskoulutuksessa osaamisen 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä (Østergaard, Dieckmann & Lippert 2011, 240; Rosqvist & 

Lauritsalo 2013, 417). Simulaatio on tehokas opetusmenetelmä koulutettaessa aikuisia 

ammattilaisia, sillä se mahdollistaa ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi yhteistyöllä 

ratkaistavien monimutkaisten tilanteiden, kuten traumatiimien, toiminnan harjoittelun. Kriittisten 

tilanteiden ja nopeaa päätöksentekoa vaativien asioiden koulutukseen simulaatio sopii erityisen 

hyvin. (Nurmi ym. 2013b, 176.) Simulaatiossa osallistujat eri aloilta voivat oppia yhdessä toisiltaan 

(Zhang ym. 2011, 118). Simulaatiokoulutuksen yksi tärkeimmistä anneista on se, että sen avulla 

voidaan oppija saada huomaamaan ei-teknisten taitojen ja tiimityöskentelyn merkitys potilaan 

hoidon onnistumisen kannalta. Erityisesti debriefingissä eli jälkipuinnissa oppijan saama palaute ja 

itsereflektio omasta suorituksestaan auttavat asian sisäistämisessä. (Rall & Dieckmann 2005, 276.) 

Simulaatiokoulutuksessa ei kuitenkaan harjoitella pelkästään hätätilanteiden hoitamista, vaan yhtä 

tärkeää on tavallisten työtilanteiden harjoittelu, sillä rutiinitilanteiden hallitseminen ei-teknisten eli 

CRM-taitojen avulla voi estää niitä muuttumasta hätätilanteiksi (Østergaard ym. 2011, 240).  

 

Koska simulaatio koulutusmenetelmänä on resurssi-intensiivistä, tulisi sen käyttö pystyä 

perustelemaan vankalla tutkimustiedolla siitä, että simulaatio parantaa oppimistuloksia ja hoidon 

laatua. Tutkimuksia aiheesta on alettu tekemään vasta viime vuosina, ja luotettavia 

tutkimustuloksia onkin vielä niukasti käytettävissä. (Nurmi ym. 2013b, 175-176.) Tähän mennessä 

tehtyjen tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että simulaatiokoulutuksessa opitut taidot siirtyisivät 

työelämään parantaen hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. (Ford, Seybert, Smithburger, 

Kobulinsky, Samosky & Kane-Gill 2010, 1530; Boet, Bould, Fung, Qosa, Perrier, Tavares, Reeves 

& Tricco 2014, 581; Jansson, Ala-Kokko, Ohtonen, Meriläinen, Syrjälä & Kyngäs 2014, 275). 

Aiheesta tehtyjen tutkimusten aineistot ja menetelmät vaihtelevat kuitenkin niin paljon keskenään, 

että vertailevaa tutkimusta ei ole voitu tehdä. Aiheesta tarvitaankin lisää laadukasta tutkimusta, 

jotta siitä voidaan tehdä vahvempia johtopäätöksiä. (Fung, Boet, Bould, Qosa, Perrier, Tricco, 

Tavares & Reeves 2015, 442; Hegland, Aarlie, Strømme & Jamtvedt 2017, 14.) Koulutus on 

avainasemassa potilasturvallisuudessa, jota voidaan parantaa analysoimalla virheitä ja kriittisiä 

tapahtumia (Mellin-Olsen, Staender, Whitaker & Smith 2010, 592, 596). 

Simulaatiokoulutuksen rakenne on kolmiosainen: valmistautuminen eli briefing, harjoitus eli 

simulaatio ja jälkipuinti eli debriefing. Valmistautumisvaiheessa harjoituksen suorittajat perehtyvät 
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tehtävään joko yksin tai kouluttajan opastuksella. (Salakari 2010, 17.) Mikäli koulutustilanne 

videoidaan, tulee siitä ehdottomasti kertoa simulaatioon osallistujille. Yleensä videointia käytetään 

debriefingin tukena, jolloin harjoituksen eri vaiheisiin voidaan tarvittaessa palata ja käyttää sitä 

analysoinnin apuna. Lisäksi videoinnista on hyötyä, jos harjoitukseen osallistuva ryhmä on niin iso, 

etteivät kaikki voi harjoitella yhtä aikaa. Tällöin osa ryhmästä seuraa toisten harjoittelua videon 

välityksellä ja he voivat tehdä havaintoja ryhmän harjoituksesta. (Mattila, Suominen, Roivainen 

2013a, 78, 83.) Osallistujille esitellään harjoituspaikka ja siellä käytettävissä olevat välineet. Lisäksi, 

jos käytössä on simulaattorinukke, käydään läpi sen tekniset ominaisuudet ja rajoitukset. 

Osallistujille painotetaan harjoituksen olevan luottamuksellinen tilaisuus. Varsinaisessa 

harjoituksessa on kyse simuloidusta potilaan tutkimisesta ja hoitamisesta. (Handolin & Väisänen 

2007, 1165.) Harjoituksessa on tarkoitus kartuttaa kokemusta soveltamalla aiemmin opittuja 

teoreettisia taitoja. Jos simulaatioharjoitus tehdään ryhmässä, opitaan kädentaitojen lisäksi muun 

muassa kommunikaatiotaitoja ja tiimityöskentelyä. Kolmannen vaiheen eli debriefingin voidaan 

sanoa olevan koko simulaatioharjoittelun merkittävin vaihe. (Salakari 2010, 18.) Sen 

toteuttamiseen on olemassa erilaisia malleja, mutta pääasiallisesti sen tarkoitus on herätellä 

osallistujia itsereflektioon keskustelun ja analysoinnin kautta (Dieckmann, Lippert & Østergaard 

2013, 195). Siinä osallistujat pohtivat, mitä harjoituksessa tapahtui ja mitä siinä opittiin; missä 

onnistuttiin ja tehtiinkö virheitä. Simulaatiokoulutuksessa on hyvä muistaa, että virheet ovat osa 

oppimisprosessia ja niitä saa tehdä, tärkeintä on ottaa niistä opiksi. Lisäksi osallistujat arvioivat 

omaa suoritustaan ja saavat siitä palautetta sekä kouluttajalta että muilta harjoitukseen 

osallistuneilta. (Salakari 2010, 18; 60-62.) Kaikkein tärkeintä debriefingissä on kuitenkin analysoida 

harjoitus läpi pohtien syitä tekemiselle (Dieckmann ym. 2013, 197). 

3.2 CRM-taidot 

Termi CRM tulee sanoista Crew tai Crisis Resource Management. CRM-toiminnalla tarkoitetaan 

ennalta määriteltyihin pelisääntöihin perustuvaa yhteistyötä, jossa työryhmän sekä sisäisiä että 

ulkoisia resursseja hallitaan mahdollisimman tehokkaasti. CRM-taidot koostuvat ei-teknisistä 

taidoista, jotka voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: johtaminen, yhteistyö, tilannetietoisuus sekä 

päätöksenteko. (Helovuo 2009, 108-113; Helovuo ym. 2011, 183, 186-187.) CRM-taidot eivät ole 

pelkästään kommunikaatiotaitoja, vaan ne pyrkivät hyödyntämään myös teknologian käyttöä sekä 

kehittämään tehokkaita prosesseja. Eräänlaiset CRM-taitojen rakennuspilarit ovat mm. hierarkian 
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vähentäminen, debriefing, tiedettyjen ongelmien korjaaminen, monitorointi sekä ryhmän sisäinen 

kommunikointi. (Kosnik, Brown & Maund 2007, 27.)  

 

CRM otettiin käyttöön ilmailualalla vuonna 1979, kun huomattiin, että inhimilliset virheet, huono 

päätöksenteko, johtajuuden puute sekä puutteellinen kommunikointi olivat useiden lento-

onnettomuuksien syynä. CRM:n avulla pyritään tunnistamaan systeemissä olevia heikkouksia ja 

parantamaan turvallisuutta standardisoidun kommunikaation kautta. Myös terveydenhuollossa 

monien haittatapahtumien syynä on todettu olevan inhimilliset virheet, joten on ollut luontevaa ottaa 

CRM käyttöön potilasturvallisuuden kehittämisessä ja parantamisessa. (Aggarwal ym. 2010, 38; 

Hughes, Benenson, Krichten, Clancy, Ryan & Hammond 2014, 545; Gillman, Brindley, Paton-Gay, 

Engels, Park, Vergis & Widder 2016, 189; MacDonald 2016, 65.) CRM-taidot eivät kuitenkaan 

poissulje mahdollisuutta inhimilliseen virheeseen, vaan se tarjoaa keinoja virheiden hallintaan 

(Helovuo ym.  2011, 185). Erityisesti CRM-taidoista on hyötyä potilaan henkeä uhkaavissa 

hätätilanteissa, joissa eri aloja edustavien hoitotyöntekijöiden on työskenneltävä tehokkaasti ja 

koordinoidusti potilaan hengen pelastamiseksi (Carne, Kennedy & Gray 2012, 12; Fung ym. 2015, 

433; Isaak & Stiegler 2016, 305). Avoimuus on tärkein keino hoitovirheiden vähentämiseksi, sillä 

se tarkoittaa, että virheet saadaan näkyviin, jolloin niihin voidaan tarttua ja niistä voidaan ottaa 

opiksi (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011, 29). 

 

Ilmailualan piirissä kehitettiin miehistön CRM-koulutuksen ja osaamisen arvioinnin välineeksi 

NOTECHS-viitekehys, jossa määriteltiin miehistöltä vaadittavat ei-tekniset taidot. NOTECHS-

viitekehys on toiminut suunnannäyttäjänä ei-teknisten taitojen käyttöön otossa myös 

terveydenhuollon piirissä. (Helovuo 2009, 109; Helovuo ym. 2011, 186.) Erityisesti anestesiologit 

ovat vieneet ei-teknisten taitojen kehittämistä terveydenhuollossa eteenpäin, ja muokanneet 

NOTECHS-viitekehyksestä omalle alalleen soveltuvan version, ANTS (Anesthetist Non-Technical 

Skills) -järjestelmän (Rall & Dieckmann 2005, 273-274; Fletcher, Flin, McGeorge, Glavin, Maran & 

Patey 2003, 580). Yhdistettäessä ANTS-järjestelmä lääketieteellisen tiedon sekä kliinisten taitojen 

kanssa voidaan sekä päivittäiset työtilanteet että hätätilanteet hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti. 

ANTS-järjestelmän voidaan katsoa olevan työkalu, jonka avulla käytännön työn suorittamiseen 

tarvittavia toimintatapoja voidaan arvioida. (ANTS System v1.0 2012, 3.) 

 

Ei-tekniset taidot ovat tiedollisia ja sosiaalisia taitoja, joiden avulla moniammatillinen tiimi viestii 

työtehtäviä suorittaessaan. Ei-tekniset taidot jaetaan neljään pääluokkaan; johtaminen, yhteistyö, 

tilannetietoisuus ja päätöksenteko (taulukko 1), joihin jokaiseen liittyy resurssien tehokkaan 
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hallinnan käytäntöjä. Johtaminen ja yhteistyö ovat pääasiallisesti sosiaalisia prosesseja, kun taas 

tilannetietoisuutta ja päätöksentekoa voidaan pitää enemmän tiedonkäsittelytaitoina. Johtamiseen 

kuuluvat työtehtävän ennakoiva suunnittelu ja toiminnan aktiivinen ohjaaminen sen aikana. Näin 

ryhmä pystyy tunnistamaan toiminnan kannalta kriittisimmät työvaiheet. Lisäksi ryhmällä on selkeät 

yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat, joiden mukaan toimia. (Helovuo 2009, 110.) Jotta ryhmä toimii, 

se vaatii koordinointia. Koordinointia on mm. priorisointi, ennakointi, työkuorman hallinta ja 

sovittuun päämäärään ohjaaminen. Hyvä koordinointi ehkäisee väärinkäsityksiä siitä, että joku muu 

on vastuussa tietystä tehtävästä ja näin se jää tekemättä. On hyvä säilyttää myös kokonaiskuva 

työtehtävistä pysähtymällä välillä, ja käydä läpi tehdyt tehtävät. Koordinoija pitää huolen, että 

pysähdyksiä pidetään. (Helovuo ym. 2011, 197.) Harjoituksen johtaja toimii koordinoijana. Johtaja 

on tietoinen omasta koordinointivastuustaan, mutta tarvittaessa kuka tahansa ryhmästä voi tuoda 

esille huomioitavia asioita. (Helovuo 2009, 110.) 

 

Yhteistyö kohdistuu muiden ryhmänjäsenten huomiointiin sekä avoimen viestintäilmapiirin 

luomiseen. Ryhmässä toimitaan yhdessä asiantuntijaryhmänä, eikä olla vain ryhmä asiantuntijoita. 

Jo pelkkä me-muodon käyttö puheessa luo ilmapiirin ryhmälle, ja se käsittää koko ryhmän yhtenä 

yksilönä. Organisaatiot, joissa vallitsee hierarkia samassa työryhmässä työskentelevien välillä, 

tulisi keskittyä yhteistyötä tukevan ilmapiirin rakentamiseen. (Helovuo 2009, 110; Helovuo ym. 

2011, 196-197.) Viestintä on siis kaikkein tärkein osa yhteistyötä. Tehokkaasti toimiva ryhmä jakaa 

aktiivisesti tietoa toistensa kanssa. Terveydenhuoltoalalla huomaa silloin tällöin ajatuksen, että 

hyvän tiimin ei tarvitse kommunikoida keskenään, vaan työ sujuu ilmankin. Vaarana kuitenkin on, 

että kynnys kommunikointiin kasvaa, jolloin se on pois potilasturvallisuudesta. Viestintää ei voi olla 

liikaa. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos ajattelee jonkin asian ehkä olevan mainitsemisen arvoinen, 

se kannattaa sanoa ääneen. Suullinen viestintä on kuitenkin altis häiriöille ympäristöstä, sekä sille 

kuinka viesti tulkitaan. Viestinnän tulisi olla kaksisuuntaista, jolloin vastaanottaja ei vain vastaanota 

viestiä, vaan myös kuittaa viestin saaduksi. Näin viestin antanut saa varmistuksen siitä, että viesti 

on ymmärretty oikein. Kaksisuuntaista viestintää tulisi käyttää aina, kun on kyse potilaan 

turvallisuudesta ja on mahdollisuus viestin väärinymmärrykseen. Pelkkä ok ei riitä, vaan esimerkiksi 

lääkemääräys tulisi toistaa niin kuin se määrättiin. On myös tärkeää ajoittaa viesti oikein, sillä 

viestin vastaanottaja ei välttämättä pysty ottamaan sitä vastaan, jos hänellä on useita muita 

tehtäviä kesken. Viestintään liittyy vahvasti myös assertiivisuus, eli määrätietoinen oman 

mielipiteen esille tuominen. 
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TAULUKKO 1. Ei-tekniset taidot ANTS-järjestelmän mukaisesti (Helovuo ym. 2011, 188; Fletcher 
ym. 2003, 583). 

Kategoriat Elementit 

Johtaminen Suunnittelu ja valmistautuminen 

Priorisointi 

Standardien asettaminen ja säilyttäminen 

Resurssien tunnistaminen ja hyödyntäminen 

Yhteistyö Toimintojen koordinointi ryhmässä 

Tiedon jakaminen 

Auktoriteetti ja assertiivisuus 

Valmiuksien arviointi 

Toisten huomioiminen 

Tilannetietoisuus Tiedon hankinta 

Havaitseminen ja ymmärtäminen 

Ennakointi 

Päätöksenteko Vaihtoehtojen muodostaminen 

Riskien arviointi ja valinta 

Seuranta ja uudelleenarviointi 

 

Kyseessä ei ole johtajan kyseenalaistaminen, vaan vain oman mielipiteen esille tuominen selkeästi. 

Assertiivisuus on tärkeää silloin, kun ryhmässä vallitsee hierarkia. Jokaisella ryhmän jäsenellä tulisi 

olla mahdollisuus tuoda esille huomio tai havainto, joka voi olla merkittävä tilanteen onnistuneen 

hoitamisen kannalta. (Helovuo 2009, 110-111; Helovuo ym. 2011, 189-191, 194-195.) 

 

Tilannetietoisuus on yksinkertaisimmillaan sitä, että kaikki ryhmässä työskentelevät ovat tietoisia 

siitä, mitä ympärillä tapahtuu (Helovuo ym 2011, 198). Yhden ihmisen huomiokyky ei usein ole 

riittävä pitämään yllä todenmukaista tilannekuvaa, vaan se vaatii tiedon jakamista ja aktiivista 

kommunikointia (Helovuo 2009, 111). Tilannetietoisuuteen liittyy myös kyky tunnistaa 

vaaratilanteita ennakoivia merkkejä. Ennen vaaratilannetta on usein havaittavissa keskimäärin 

neljä varoitussignaalia, joita ovat muun muassa kommunikaation puute, ristiriitaiset tiedot, ei tuoda 

esille eriäviä näkemyksiä, stressi, hämmennys, väsymys ja poikkeaminen toimintamalleista. 

(Helovuo ym 2011, 198-199.) Mikäli varoitussignaalit tunnistetaan, voidaan välttyä 

haittatapahtumilta (Helovuo 2009, 112). 
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Päätöksenteolla tarkoitetaan kaiken saatavilla olevan tiedon tehokasta hyödyntämistä 

laadukkaiden päätösten tekemiseksi. Päätöksenteko voidaan ajatella prosessina, johon liittyvät 

seuraavat vaiheet: ongelman määritteleminen, vaihtoehtojen muodostaminen, riskien ja hyötyjen 

arviointi, valinta ja toimeenpano sekä seuranta ja uudelleenarviointi. (Helovuo 2009, 112-113.) 

Joskus päätöksen tekoon on aikaa, joskus ei, jolloin eri näkökulmia voi jäädä huomioimatta. Usein 

saatetaan ajatella, että päätöksen teko on hoitavan lääkärin tehtävä, ja viestintäkin on usein 

yksisuuntaista lääkäriltä hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunta kuitenkin viettää usein enemmän 

aikaa potilaan kanssa ja tekee havaintoja. Näin ollen myös hoitajien tieto potilaasta tulisi ottaa 

huomioon, ja vuorovaikutuksen tulisi olla molemminpuolista. Oikean tiedon saaminen oikeaan 

aikaan on yksi potilasturvallisuuden haasteista. On tutkittu, että jos jälkikäteen tilannetta 

arvioidessa huomataan päätöksen olleen erehdys, on päätöksen tekijällä ollut liian vähän tietoa tai 

virheelliset tiedot tilanteesta. Usein myös huomataan, että jollakulla muulla ryhmästä olisi ollut 

oikeaa tietoa tai tieto olisi ollut muuten saatavilla. Tiedon kulku on siis ollut puutteellista. Hyvä 

ryhmätyö ja päätöksenteko edellyttävät siis hyvää vuorovaikutusta. Toimivassa tiimityössä hyvällä 

yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella varmistetaan olemassa olevan tietotaidon ja kokemuksen 

tehokas hyödyntäminen tilanteen hoitamiseksi. (Helovuo ym. 2011, 200-201.) 

3.3 Simulaatiopedagogiikka 

Koulutuksen ja ohjauksen laatua voidaan parantaa, kun tunnetaan teoriat, joihin oppiminen 

perustuu. Jotta simulaatio-opetuksen oppimiselle antama lisäarvo voidaan nähdä, ja jotta 

simulaatio-opetuksen tarjoama hyöty voidaan maksimoida, tulee ensin ymmärtää, mitä laadukas 

oppiminen ja opettaminen ovat, ja mille oppimisteorioille simulaatiokoulutus perustuu. (Parker & 

Myrick 2009, 324, 328; Eteläpelto, Collin & Silvennoinen 2013, 21.) Nykyaikainen oppimiskäsitys 

perustuu konstruktivistiseen käsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisesti omaa tietämystään 

rakentavana yksilönä. Lisäksi viime vuosina on alettu painottamaan myös oppimisen sosiaalista ja 

yhteisöllistä puolta. Oppiminen voidaan nähdä monimuotoisena ja –tasoisena ilmiönä, jossa 

oppijan kehitystaso, oppimisen kohde, tilanne ja paikka vaikuttavat siihen, miten opitaan. Eri 

oppimisteorioilla ja -malleilla on erilaisia vaikutuksia siihen, miten opetus on järjestetty, ja siten niillä 

on erilaisia pedagogisia seuraamuksia. (Eteläpelto ym. 2013, 21-23.) 
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Oppimisteoriat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joista jokainen käsittelee oppimista ja 

opettamista eri näkökulmasta. 1900-luvun alkupuolella kehitetyssä behavioristisessa 

oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään opettajalta oppijalle siirtyvän tiedon ja taidon 

karttumisena, jossa korostetaan opettajan ohjeita, palkkioita ja rangaistuksia. Nykyään 

behavioristista oppimiskäsitystä pidetään rajoittuneena, koska se ei ota huomioon ymmärtävää 

oppimista ja syvällistä järkeilyä, joita tarvitaan useissa sekä arjen, että työelämän 

ongelmanratkaisutilanteissa ja oppimistehtävissä. 1980-luvulla sai alkunsa kognitiivis-

konstruktivistinen oppimiskäsitys, jota voidaan pitää behaviorismille vastakkaisena koulukuntana. 

Kognitiivis-konstruktivistisessa käsityksessä oppiminen nähdään osaamisen kehittymisenä, jossa 

korostetaan oppijan sisäisiä tekijöitä, kuten motivaatiota. Oppiminen nähdään yksilöllisenä 

prosessina, johon vaikuttaa oppijan aiempi osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. (Eteläpelto ym. 

2013, 23-27.) 

 

Aikuisten oppimista kuvaavan progressiivisen pedagogiikan käsitykset ovat pitkälti yhteneväiset 

kognitiivis-konstruktivistisen käsityksen kanssa. Keskeistä näille molemmille teorioille on se, että 

oppija nähdään aktiivisena, yksilöllisiä tulkintoja opetettavista aiheista tekevänä osapuolena. 

Oppiminen rakentuu aiemmalle tiedolle, ja opittavia asioita syväprosessoidaan ulkoa opettelun 

sijaan. Oppiminen perustuu sisäiseen motivaatioon, eikä ulkoiseen pakkoon. (Eteläpelto ym. 2013, 

30-31.) 

 

1990-luvulta lähtien oppimisteorioiden keskiössä ovat puolestaan olleet sosiaalisen oppimisen 

teoriat. Siinä oppiminen ymmärretään yhteisön ja yksilön identiteettien rakentumisena, jossa mm. 

tila, paikka ja aika vaikuttavat siihen, miten asia opitaan, ja miten opittu asia siirretään käytäntöön. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen yksilön oppimista edistäviä teorioita on sittemmin kehitetty useita, 

mutta yhteistä niille on se, että yhteisöllinen oppiminen vaikuttaa positiivisten mekanismien kautta. 

Eri oppimisteoriat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan taitava opettaja hyödyntää niitä kaikki yhtä 

aikaa. Simulaatio-ohjaajien tulisikin perehtyä erilaisiin oppimiskäsityksiin ja –teorioihin, ja koostaa 

näistä itselleen malli, johon ohjaustyönsä perustaa. (Eteläpelto ym. 2013, 23-28, 33.) 

 

Simulaatio-oppimisessa pyritään käyttämään hyväksi oppimisen tilannesidonnaisuutta siten, että 

simulaatiotehtävä jäljittelee mahdollisimman pitkälle oikeaa tilannetta. Harjoituksen aika, paikka ja 

käytettävissä oleva välineistö tulisi muistuttaa autenttista tilannetta niin pitkälle kuin mahdollista. 

Simulaatio-opetuksessa hyödynnetään myös aikuispedagogiikassa ja aikuisten 

työssäoppimisessa vallitsevia malleja, joille yhteistä on reflektiivisyys. Reflektiivisyydellä 
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tarkoitetaan opitun ja koetun kriittistä pohdiskelua sekä oman toiminnan tietoista ja itsekriittistä 

arviointia sekä siihen perustuvan oman toiminnan ohjausta. Koska simulaatiossa usein 

harjoitellaan uusia toimintamalleja ja hoitosuosituksia, oppiminen edellyttää oppijalta 

reflektiivisyyttä aiempiin toimintamalleihin nähden, jotta simulaatioharjoitus saavuttaisi sille asetetut 

tavoitteet. Simulaatioharjoittelussa ohjaajan tulee huolehtia siitä, että oppiminen tukee oppijan 

minäkäsitystä ja identiteetin rakentamista ja oppijoilla on mahdollisuus vertaistukeen. Oppijalla 

tulee olla mahdollisuus ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja olla aktiivinen toimija. 

Oppimisympäristön tulee olla haastava, mutta turvallinen. (Eteläpelto ym. 2013, 28-30, 37.) 

Simulaatioharjoituksessa oppijat voivat aktiivisesti ottaa osaa keskusteluun ja oppimiseen, ja 

harjoituksessa on mahdollista oppia myös vertaisiltaan (Kelly & Hager 2015, 379). 

 

Kiire, aikapaine ja kohtuuttomat suoritusvaatimukset rajoittavat usein oppimista työpaikoilla, sillä 

ne eivät mahdollista yhteisiä keskusteluja ja oman työn arviointia, mitkä ovat työssäoppimisen 

lähtökohtia. Simulaatioissa voidaan harjoitella autenttisessa ympäristössä potilasturvallisesti sekä 

erilaisia toimenpidetaitoja, että erityisesti ei-teknisiä taitoja. Laadukas simulaatiokoulutus pitää 

sisällään myös ammatissaan kokeneet ja pedagogisesti pätevät ohjaajat, joiden tehtävänä on 

tukea, kannustaa, antaa palautetta ja luoda oppimiselle myönteinen ilmapiiri, jossa omat virheet ja 

keskeneräisyys voidaan ottaa oppimisen lähtökohdaksi. (Eteläpelto ym. 2013, 38-39, 49.) 

3.4 Oulun Seudun Yhteispäivystyksen simulaatiokoulutukset  

OSYP:n simulaatiokoulutukset ovat suunnattu heidän työntekijöilleen ammattitaidon ylläpitämiseksi 

ja kehittämiseksi. Simulaatioissa pääpaino ei ole kliinisten taitojen suorittamisessa, vaikkakin 

simulaattorinukkea hoidetaan kuten oikeaa ihmispotilasta. Keskeistä simulaatioharjoituksissa ovat 

ei-teknisten eli CRM-taitojen, kuten johtajuuden, kommunikaation ja tiimityöskentelyn 

harjoitteleminen. Harjoituksiin osallistuu sekä lääkäreitä että hoitajia, ja ne ovatkin luonteeltaan 

moniammatillisia. Simulaatioharjoitukset pohjautuvat oikeisiin potilastapauksiin. Koulutuksen aluksi 

kouluttajat käyvät läpi harjoituksen käytännöt, yleiset toimintaperiaatteet sekä sen, että harjoitus on 

luottamuksellinen tilanne ja kaikkia osallistujia koskee vaitiolovelvollisuus. Ennen harjoitusta 

osallistujat saavat tutustua simulaattoriin ja harjoittelutilan välineistöön. Harjoituksen päätteeksi 

pidetään debriefing, jonka aikana simulaatioon osallistuneet saavat käydä läpi simulaation kulkua. 

He myös miettivät omaa sekä ryhmän toimintaa, missä onnistuttiin, ja mitä olisi voitu tehdä toisin. 

(Piispanen & Vallineva 2017.) 
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4 KOULUTUKSEN ARVIOINTI 

Koulutuksella pyritään ennakoimaan sekä työelämässä että yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia 

ja tarpeita. Oleellista on nähdä yhteiskunnalliset muutostrendit ja työelämän kehityssuunnat, joiden 

pohjalta on mahdollista ennakoida työn muutosta ja ammattitaitovaatimusten kehittymistä. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on osa organisaation strategiaa, jossa osaamista kehitetään 

vastaamaan tavoitteeksi asetettua osaamista. Organisaation osaamisen kehittäminen ja ylläpito 

edellyttää jatkuvaa osaamisen arviointia. (Helakorpi 2006, 9, 43, 46.) Jotta arviointi olisi uskottavaa 

ja mielekästä, arvioinnin avulla saatujen johtopäätösten tulisi aina johtaa kehittämistoimiin (Raivola 

2004, 14).   

 

Arvioinnin menetelmät ja merkitys ovat muuttuneet aikojen saatossa. Aikaisemmin arvioinnissa 

luotettiin ulkoiseen, mahdollisimman puolueettomaan arviointiin, kun taas nykyään suositaan 

enemmän sisäistä arvon määrittelyä, kuten itse- ja vertaisarviointeja ja keskustelevia 

arviointimenettelyjä. Arvioinnin tarkoitus on antaa arvo tarkasteltavalle asialle. Arviointia tulisi aina 

tarkastella osana muuta pedagogista toimintaa. Arviointi tulisi aidosti liittää osaksi oppimista ja sen 

tulisi helpottaa oppimista, avata silmiä uudelle ja edesauttaa virhekäsityksistä luopumista. (Atjonen 

2007, 20, 23-24.) Omaa edistystä arvioidessamme helpointa on verrata omaa suoritusta muiden 

suoritukseen. Tämä voi osoittaa miten oma oppimamme tai suoritus poikkeaa muista. Vertaamalla 

näitä voimme saada tietoa siitä, missä on ponnisteltava enemmän, sekä luoda keskustelua muiden 

kanssa miksi he päätyivät omiin ratkaisuihinsa ja päätelmiinsä. Arviointi ei itsessään kehitä, mutta 

se on tärkeä kehittämisen ja kehittymisen työkalu. (Huotari 2007, 282.) 

4.1 Palautteen kerääminen 

Ylimmästä johtajasta aina työntekijään asti on tarve saada palautetta, se on keskeinen osa elä-

mää ja ilman sitä on mahdotonta elää. Se on mukana kaikessa toiminnassa. (Ranne 2006, 9.) Kun 

saa palautetta, työn merkitys kasvaa. Palautteen avulla kaikki saavat mahdollisuuden vaikuttaa, se 

on vuoropuhelua ja kun uskalletaan antaa palautetta, voidaan kuulla missä on onnistuttu ja missä 

ei. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2011, 18, 24, 37.) Palaute auttaa säilyttämään työn ja kehityksen 

suunnan. Omalle toiminnalleen saattaa sokeutua ilman palautetta, jolloin kehitys hidastuu tai jopa 

pysähtyy. Palauteprosessi (kuvio 1) muodostuu seuraavista vaiheista: palautteen hankinta, 
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palautteen anto ja vastaanotto, palautteen käsittely ja palautteen vaikutus toimintaan. Palautteen 

hankinta jää usein kapeaksi, mikä johtuu siitä, että palautetta hankitaan liian satunnaisesti ja 

niukasti. Mitä säännöllisemmin ja laajemmin palautetta kerätään, antaa se monipuolisemman ja 

todellisuutta paremmin vastaavan kuvan toiminnasta. Hänellä, joka vastaanottaa palautteen ja 

käsittelee sen, on valta käsitellä palautetta niin kuin tahtoo. Jos palaute vastaa ennakkokäsityksiä 

toiminnasta, se vahvistaa sitä eikä muutosta välttämättä tarvita. Jos palaute taas ei vastaa 

ennakkokäsityksiä toiminnasta, antaa se mahdollisuuden tarkastella ja muuttaa toimintaa. 

Neljännen vaiheen ja mahdollisten korjaustoimintojen jälkeen palautevaiheet alkavat alusta. 

(Ranne 2006, 22-23, 28-29, 31.) 

 

KUVIO 1. Palauteprosessin vaiheet (Ranne 2006, 28). 

Palautteen kerääminen koulutukseen osallistuneilta on tärkeä osa laadukasta opetusta. Palaut-

teen perusteella koulutusta on mahdollista arvioida ja kehittää, ja sen avulla saadaan tietoa muun 

muassa koulutuksen merkityksestä simulaatioon osallistuneiden ammatillisessa kehityksessä. 

Simulaatiokoulutuksessa palautetta kerätessä tulee simulaatiokoulutuksen rakenne ottaa 

huomioon siten, että palaute kerätään mieluiten debriefingin lopuksi, jotta lomakkeen täyttäminen 

ei häiritse koulutuksen tärkeintä osaa. Palautelomakkeessa voidaan käyttää sekä strukturoituja että 

avoimia kysymyksiä. (Nurmi, Rovamo & Jokela 2013a, 96.) 
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4.2 Palautelomakkeen laatiminen 

Kyselyt ovat lomakkeisiin perustuvia, etukäteen strukturoituja aineistonkeruumenetelmiä halutusta 

aiheesta (Luoto 2009, 1647). Kyselyä pidetään tehokkaana sekä aikaa ja vaivaa säästävänä 

menetelmänä aineiston hankkimiseksi. Hyvin suunnitellun kyselyn aineiston tallentaminen ja 

analysointi tapahtuvat nopeasti. Kyselyn avulla kerätyn aineiston käsittelyyn on myös olemassa 

valmiita analyysitapoja ja raportointimuotoja, jolloin tutkijan työ helpottuu entisestään. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 195.) 

 

Kyselylomakkeen laatiminen aloitetaan perehtymällä aiheen kirjallisuuteen ja teoriaan. 

Kirjallisuuden avulla määritellään keskeiset käsitteet, pohditaan tutkimusongelmaa ja 

täsmennetään tutkimuksen teemoja. (Heikkilä 2014, 45-46; Luoto 2009, 1648-1649.) Kyselylomake 

rakentuu tutkijan tekemälle ajatusrakennelmalle, joka on sitä vahvempi, mitä enemmän on 

käytettävissä tutkittavaa ilmiötä koskevaa teoriaa ja aiempia tutkimuksia (Vehkalahti 2014, 22). 

Aiheen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen on tärkeää, koska sillä rakennetaan 

kyselytutkimuksen perusta. Jotta voimme mitata palautelomakkeella oikeita asioita, tulee meidän 

tuntea teoria, jolle kyseltävät asiat perustuvat. 

 

Kysymysten huolellinen suunnittelu on lomakkeen rakentamisen yksi tärkeimmistä vaiheista, sillä 

huonosti suunniteltu tai puutteellinen lomake voi vesittää koko tutkimuksen onnistumisen (Heikki-

lä 2014, 45; Vehkalahti 2014, 20). Kysymysten tulisi olla selkeitä ja yksinkertaisia. Lomakkeen 

testaus on myös tärkeää, sillä se usein paljastaa lomakkeessa olevat mahdolliset epäselvyydet ja 

puutteet. (Luoto 2009, 1649-1650.) Testaustilanteessa vastaajat ottavat kantaa kysymysten ja 

ohjeiden selkeyteen ja yksiselitteisyyteen, vastausvaihtoehtojen toimivuuteen sekä vastaamiseen 

kuluneeseen aikaan. Saadun palautteen perusteella lomaketta muokataan vielä ennen varsinaista 

käyttöönottoa. (Heikkilä 2014, 58.)  

 

Kyselyn toteutamme pääasiallisesti asteikkoon perustuvilla kysymyksillä. Tällaisen strukturoidun 

kyselyn etuna on se, että vastauksia voidaan mielekkäästi vertailla, vastaaminen on helppoa ja 

vastauksia on helpompi käsitellä ja analysoida (Hirsjärvi ym. 2009, 200; Heikkilä 2014, 49). 

Sisällytämme kyselylomakkeeseen myös muutamia avoimia kysymyskohtia, jolla vastaaja voi 

antaa vapaata palautetta kouluttajille. Kyselylomakkeen pituus on pidettävä maltillisena, jotta 

vastaajat jaksavat intensiivisen koulutuksen jälkeen vastata ajatuksella kysymyksiin. 
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5 PALAUTELOMAKE OULUN SEUDUN YHTEISPÄIVYSTYKSEN 

SIMULAATIOKOULUTTAJILLE 

Palautelomakkeessamme on kyse mielipidemittarista, jolla mitataan koulutukseen osallistujan 

arviota omasta oppimisestaan. Asenteita ja mielipiteitä mitattaessa on tärkeää korostaa sitä, että 

vastaajat vastaavat kysymyksiin sen mukaan, mitä mieltä asiasta todella ovat (Heikkilä 2014, 54). 

Pääasiallisesti käytämme suljettuja kysymyksiä, sillä valmiit vastausvaihtoehdot selkeyttävät 

mittausta ja helpottavat kerätyn tiedon analysointia. Avoimia kysymyksiä käytämme lomakkeen 

lopussa, sillä niiden avulla voidaan saada sellaista tietoa, mikä ei tule ilmi suljetuilla kysymyksillä. 

Yleisimmin kyselytutkimuksissa käytetään Likertin asteikkoa, jota mekin käytämme 

palautelomakkeessamme. Käytettävän asteikon tulisi muodostaa yksiulotteinen asteikko jostakin 

ääripäästä toiseen. Tyypillisesti tällaisessa asteikossa on viisi vastausvaihtoehtoa, mikä on yleensä 

sopiva määrä käsiteltäväksi kerrallaan. Likertin asteikossa keskimmäisen vaihtoehdon tulee olla 

neutraali ilmaus. (Vehkalahti 2014, 25, 35,37.) Valitsimme vastausvaihtoehdoiksi: täysin samaa 

mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain eri mieltä sekä täysin eri mieltä. 

Alustava palautelomake liitteenä (liite 1). 

5.1 Palautelomakkeen rakentaminen 

Koska simulaatiokoulutusten opillinen pääpaino on CRM-taidoissa, rakennamme 

palautelomakkeen samoille teemoille kuin ANTS-järjestelmässä. Yläkategoriat ovat siis 

johtaminen, yhteistyö, tilannetietoisuus ja päätöksenteko. Teimme väittämiä myös harjoituksen 

debriefing-osuudesta, koska se on koko simulaatiokoulutuksen merkittävin osa-alue. Lisäksi 

lopuksi kysymme muutaman yleisen kysymyksen ja annamme mahdollisuuden antaa vapaata 

palautetta.  

 

Esitämme palautelomakkeessa seuraavat väittämät: 

 

Johtaminen: 

• Johtajan rooli oli ryhmässä selkeä. 

• Johtaja ohjasi aktiivisesti ryhmää simulaation aikana. 
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Yhteistyö: 

• Pystyin jakamaan tilanteesta tekemäni huomiot muiden kanssa. 

• Viestintä ryhmässä oli kaksisuuntaista. 

 

Tilannetietoisuus: 

• Olin tietoinen ympärilläni tapahtuvista asioista. 

• Ryhmän kommunikointi oli aktiivista. 

 

Päätöksenteko: 

• Kaikkien ryhmän jäsenten havainnot otettiin huomioon päätöksen teossa. 

• Kaikki saatavilla oleva tieto hyödynnettiin. 

 

Debriefing-osio: 

• Sain kokonaiskuvan simulaatiotilanteesta. 

• Sain palautetta simulaation ohjaajilta ja muilta ryhmän jäseniltä toiminnastani. 

• Keskustelun ilmapiiri oli positiivinen. 

• Debriefingissä pohdittiin syitä toiminnalle. 

 

Yleisissä kysymyksissä kysymme muun muassa sitä, oliko simulaatioharjoituksen 

potilastapauksen vaikeusaste sopiva vai ei. Jos vastaaja vastaa ei, pyydetään häntä arvioimaan 

myös se, oliko tapaus liian helppo vai vaikea. Näin kouluttajat voivat säätää tapausten 

vaikeusastetta tulevissa koulutuksissa. Lisäksi kysymme sitä, kokiko simulaatiokoulutukseen 

osallistuja harjoituksen tarpeelliseksi ja kokiko hän harjoituksen edistäneen ammattitaitoaan. Jotta 

ammattilaiset kokevat harjoituksen motivoivaksi, pitää sen olla vaikeusasteeltaan sopiva, ja 

osallistujan pitää kokea harjoitus tarpeelliseksi (Nurmi ym. 2013b, 177). 

 

Asetimme palautelomakkeelle laatukriteereitä, jotta voisimme arvioida palautelomakkeen laatua. 

Laatukriteereiksi määrittelimme sen, että palautelomakkeessa esittämämme väittämät ja 

vastausvaihtoehdot ovat helposti ymmärrettäviä, lomakkeessa ei olisi turhia väittämiä ja niitä olisi 

sopivasti. Lisäksi palautelomakkeen täyttämiseen ei saisi mennä liikaa aikaa. Kysymme näitä 

asioita, kun keräämme palautetta varsinaisesta palautelomakkeesta.  
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5.2 Palautelomakkeen testaaminen 

Kyselylomakkeet olisi ehdottomasti testattava ennen varsinaista käyttöönottoa. Kun testaus 

suoritetaan kohderyhmään kuuluvilla loppukäyttäjillä, saadaan todenmukainen käsitys siitä, onko 

ohjeet ja kysymykset ymmärretty oikein, onko lomakkeessa turhia kysymyksiä, ja onko jotain 

oleellista unohtunut kysyä. Testaajajoukon ei tarvitse olla suuri, vaan oleellista on, että suurimmat 

ongelmat saadaan korjattua ennen lomakkeen ottamista käyttöön. (Vehkalahti 2014, 48.)  

 

Palautelomakkeen palautelomakkeessa (liite 2) kysymme seuraavia asioita: 

• Olivatko väittämät helposti ymmärrettäviä? 

• Olivatko vastausvaihtoehdot helposti ymmärrettäviä? 

• Koitko, että lomakkeessa oli turhia väittämiä? 

• Oliko väittämiä liian vähän, sopivasti, liikaa? 

• Koitko että lomakkeen vastaamiseen meni liikaa aikaa? 

• Vapaata palautetta. 

 

Testasimme alustavaa palautelomaketta OSYP:n simulaatiokoulutuksessa 20.11.2018. 

Simulaatioon osallistui kahdeksan henkilöä, joista sairaanhoitajia oli viisi, lääkäreitä kaksi ja 

lääkintävahtimestareita yksi. Teimme palautelomakkeiden mukaan myös saatekirjeen (liite 3). 

Saatekirjeellä on hyvä motivoida vastaajaa osallistumaan sekä taustoittaa tutkimusta ja 

vastaamisen tärkeyttä. Saatekirjeessä ilmoitetaan muun muassa tutkimuksen toteuttajat, 

tutkimuksen tavoite sekä tutkimustietojen käyttötapa. (Heikkilä 2014, 59.) Saatekirjeessä 

esittelimme itsemme ja kerroimme opinnäytetyön aiheesta. Ohjeistimme osallistujia vastaamaan 

ensin varsinaiseen palautelomakkeeseen, ja sitten antamaan palautetta lomakkeesta erillisellä 

kaavakkeella. Lopuksi kerroimme vielä palautteen antamisen olevan vapaaehtoista, ja että palaute 

annetaan nimettömänä ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti kokonaistuloksina.  

5.3 Palautteen käsittely ja palautelomakkeen muokkaaminen 

Kaikki kahdeksan simulaatioharjoitukseen osallistujaa vastasivat sekä varsinaiseen 

palautelomakkeeseen että antoivat palautetta lomakkeesta. Lisäksi saimme suullista palautetta 

simulaatiokouluttajilta. Kouluttajat pyysivät pohtimaan, onko palautelomakkeessa tarpeellista kysyä 

jo suullisesti läpi käytyjä CRM:n osa-alueita uudestaan kirjallisessa muodossa. Koemme kuitenkin, 
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että CRM osa-alueiden onnistumisesta kysyminen palautelomakkeessa on tärkeää, sillä sen 

ansiosta kerätty data antaa mahdollisuuden tarkastella simulaatiokoulutusta kokonaisuutena 

jälkeenpäin. Suullinen palaute jää vain suulliseksi. Jos osa palautteesta kerättäisiin suullisesti ja 

osa kirjallisesti, tieto jää vain osan kouluttajien tietoon, sillä kouluttajat vaihtuvat ja heitä on useita. 

 

Palautelomakkeen palautelomakkeen vastaukset olivat yhtenäisiä. Ensimmäiseen kohtaan, 

olivatko väittämät helposti ymmärrettäviä, kaikki vastasivat kyllä. Ensimmäisestä väittämästä 

johtajan rooli oli selkeä, saimme palautetta, että tarkoitetaanko väittämällä koko 

simulaatioharjoituksen johtajaa vai hoitotyön johtajaa. Toiseen kohtaan kaikki vastasivat kyllä, 

vastausvaihtoehdot olivat helposti ymmärrettäviä. Kolmanteen kohtaan, koitko että lomakkeessa 

oli turhia väittämiä, kaikki vastasivat ei. Tässä kohtaa huomasimme, että palautelomakkeen 

palautelomakkeeseemme oli tullut pieni virhe, ja kolmannessa kohdassa kysyttiin 

lisäkysymyksenä, jos vastasit ei, niin tarkentaisitko mikä väittämä oli mielestäsi turha. 

Lisäkysymyksen olisi pitänyt mennä, että jos vastasit kyllä, niin tarkentaisitko mikä väittämä oli 

mielestäsi turha. Kaikki olivat kuitenkin ymmärtäneet kysymyksen, emmekä saaneet yhtään 

tarkennusta, joten olemme sisällyttäneet kysymyksen opinnäytetyömme raporttiin ja ottaneet sen 

huomioon palautelomakkeen kehittämisessä. Neljänteen kohtaan, oliko väittämiä liian vähän, 

sopivasti vai liikaa, seitsemän vastaajaa vastasi, että väittämiä oli sopivasti. Yksi vastaaja oli 

jättänyt kohdan vastaamatta. Viidenteen kohtaan, koitko että lomakkeen vastaamiseen meni liikaa 

aikaa, kaikki vastasivat ei. Vapaata palautetta kohdassa saimme palautetta, että väittämät olivat 

hyvin mietittyjä. Saatujen vastausten perusteella voimme todeta, että varsinainen palautelomake 

vastaa hyvin sille asetettuja laatukriteereitä.  

 

Saamamme palaute huomioon ottaen, olemme kuitenkin päättäneet lisätä kaksi väittämää, sillä 

näin kerätään enemmän tarkempaa tietoa, mutta vastausaika ei silti ole liian pitkä. OSYP:n 

simulaatiokoulutuksissa lääkäri johtaa koko simulaatioharjoitusta ja hoitotyötä johtaa yksi hoitajista. 

Tämä aiheutti ristiriitaa, joten poistimme väittämän johtajan rooli oli selkeä, sen epämääräisyyden 

vuoksi. Vaihdoimme myös väittämän olin tietoinen ympärilläni tapahtuvista asioista, muotoon 

pysyin tietoisena ympärilläni tapahtuvista asioista. Uudessa muodossa väittämä kuvaa paremmin 

tietoisuutta tilanteesta jatkumona. Jaoimme väittämän, sain palautetta simulaatio ohjaajilta ja muilta 

ryhmän jäseniltä kahteen osioon, jotta väittämien vastaukset ovat paremmin kouluttajien 

analysoitavana. Lisäksi lisäsimme väittämän briefingistä, sain riittävästi tietoa koulutuksesta ja 

oppimistavoitteista, koska simulaatiokoulutus on kolmivaiheinen ja meillä ei ollut yhtään väittämää 

ensimmäisestä vaiheesta. Halusimme palautelomakkeella kerätyn tiedon kuvaavan 
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simulaatiokoulutusta kokonaisuutena, joka ei onnistu, mikäli briefing-osiota ei käsitellä. Muutoin 

pidimme palautelomakkeen loput yleistä-osion kysymykset entisenlaisena. 

5.4 Valmis palautelomake 

Kyselyn tilaaja toivoi, että kyselylomake olisi sähköisessä muodossa, jolloin vastausten 

tallentaminen ja analysointi olisi mahdollisimman helppoa. Lisäksi kyselyn toivottiin olevan 

ilmainen. Näiden reunaehtojen puitteissa valitsimme toteutustavaksi Google Forms –

kyselytyökalun. Sähköisesti vastattavat kyselylomakkeet toimivat parhaiten, kun vastaajajoukko on 

valikoitunut ja motivoitunut joukko, johon ollaan muutoinkin yhteydessä (Luoto 2009, 1648-1651). 

 

Valmiin palautelomakkeen väittämät ovat: 

 

Briefing: 

• Sain riittävästi tietoa koulutuksesta ja oppimistavoitteista. 

 

Johtaminen: 

• Johtaja ohjasi aktiivisesti ryhmää simulaation aikana. 

 

Yhteistyö: 

• Pystyin jakamaan tilanteesta tekemäni huomiot muiden kanssa. 

• Viestintä ryhmässä oli kaksisuuntaista. 

 

Tilannetietoisuus: 

• Olin tietoinen ympärilläni tapahtuvista asioista. 

• Ryhmän kommunikointi oli aktiivista. 

 

Päätöksenteko: 

• Kaikkien ryhmän jäsenten havainnot otettiin huomioon päätöksen teossa. 

• Kaikki saatavilla oleva tieto hyödynnettiin. 

 

Debriefing-osio: 

• Sain kokonaiskuvan simulaatiotilanteesta. 
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• Sain palautetta simulaation ohjaajilta toiminnastani. 

• Sain palautetta muilta ryhmän jäseniltä toiminnastani. 

• Keskustelun ilmapiiri oli positiivinen. 

• Debriefingissä pohdittiin syitä toiminnalle. 

 

Olemme vieneet valmiin palautelomakkeen (liite 4) Google Forms -muotoon. Google Forms -

kyselyn luominen vaatii Google-käyttäjätunnukset, jonka loimme simulaatiokouluttajille heidän 

luvallaan. Syötimme palautelomakkeen kokonaisuudessaan Google Forms -kyselylomakkeeksi, 

joka oli tilaajan toive. Google Forms antaa vastauksista valmiita grafiikoita, joten vastauksia on 

helppo tulkita ja analysoida. Google Forms -kyselyyn voi jakaa linkin joko sähköpostitse tai linkin 

voi jokainen vastaaja kirjoittaa omalla puhelimellaan selaimen URL-kenttään ja päästä näin käsiksi 

kyselyyn. Mikäli osallistujalla ei ole älypuhelinta käytettävissä, voi hän vastata 

palautelomakkeeseen briefing-tilassa olevalla tietokoneella. 
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6 PROJEKTIN TOTEUTUS 

Yksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyövaihtoehdoista on toiminnallinen opinnäytetyö. 

Toiminnallinen opinnäytetyö pyrkii ohjeistamaan, järkeistämään tai opastamaan käytännön työtä ja 

se voikin olla esimerkiksi perehdyttämisopas tai jokin muu kirjallinen ohjeistus. Työelämästä saatu 

opinnäytetyön aihe tukee ammatillista kasvua, ja toiminnallisella opinnäytetyöllä tulisikin olla 

työelämän tilaaja. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyy käytännön toteutus ja sen raportointi. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää myös määritellä sen kohderyhmä, sillä tuote tulee 

aina jollekin käyttöön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10, 16, 38.) 

 

Toiminnalliselle opinnäytetyölle on luontevaa perustaa projektiorganisaatio. Pelin (2011, 18; 23) 

määrittelee projektin asiakkaiden konkreettisiin tarpeisiin pohjautuvaksi työkokonaisuudeksi, joka 

tehdään kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Projekti on suunnitelmallinen kokonaisuus, 

jolle asetetaan ajalliset, sisällölliset, laadulliset sekä taloudelliset tavoitteet. Projektia voidaan pitää 

onnistuneena, kun se saavuttaa sille asetetut sisällölliset ja laadulliset tavoitteet budjetin ja 

aikataulun puitteissa. (Pelin 2011, 35). 

6.1 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyönä syntyvän palautelomakkeen kohderyhmä on ensisijaisesti simulaatiokoulutuksiin 

osallistuvat OSYP:n henkilökunnan jäsenet. He tulevat vastaamaan palautelomakkeeseen 

koulutuksien jälkeen. Keskustelun alla on myös OAMK:n mahdollisuus käyttää ainakin osia 

lomakkeesta palautteen keräämiseen opiskelijoiden simulaatiossa tapahtuvasta oppimisesta. Näin 

ollen OAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat olisivat opinnäytetyömme toinen, joskin 

toissijainen, kohderyhmä. 

 

Palautelomakkeen hyödynsaajat ovat ensisijaisesti OSYP:n simulaatiokouluttajat, joiden käyttöön 

palautelomake menee. Kouluttajat voivat käyttää lomaketta työkaluna arvioidessaan koulutuksien 

onnistumista sekä yleisesti simulaatiokoulutusten kehittämisessä. Myös OAMK:n simulaatio-

opetuksesta vastaavat opettajat voivat mahdollisesti hyödyntää lomaketta opetuksen 

parantamiseen, kehittämiseen ja palautteen keräämiseen. 
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Hyödynsaajina voidaan pitää myös palautelomakkeeseen vastaavia koulutukseen osallistuneita 

yhteispäivystyksen työntekijöitä, sillä vastaamalla he voivat reflektoida oppimaansa, ja saada 

paremman hyödyn simulaatiokoulutuksesta. Laajemmin arvioituna palautelomakkeen 

kehittämisestä ja käyttöönotosta hyötyy koko OSYP:n asiakaskunta, kun henkilökunnan valmiudet 

hoitaa potilaita paranevat simulaatiokoulutuksen myötä. 

6.2 Projektiorganisaatio ja johtaminen 

Opinnäytetyöprojektiorganisaatiomme rakenne käy ilmi kuviosta 2. Projektiorganisaatiomme 

varsinaisen projektiryhmän muodostavat me opinnäytetyön tekijät. Emme valinneet ryhmällemme 

projektijohtajaa, vaan päätimme viedä projektia eteenpäin yhdessä. Emme kokeneet mielekkääksi 

valita toista meistä projektipäälliköksi, koska tällöin toinen olisi alisteisessa asemassa 

projektipäällikköön nähden. Toisaalta tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa projekti ei etene, koska 

kumpikaan ei ota asioiden eteenpäin viejän roolia. Tiedostamme kuitenkin sen, että opinnäytetyön 

työstäminen ja valmiiksi saattaminen ovat meidän vastuullamme.  

 

Projektiorganisaatioomme kuuluvat varsinaisen projektiryhmän lisäksi ohjausryhmä, 

asiantuntijaryhmä, tukiryhmä sekä tilaaja. Opinnäytetyön tilaaja on PPSHP:n Medisiininen 

tulosalue. Jarmo Lohela toimi projektin alussa yhteyshenkilönä tilaajan ja opinnäytetyön tekijöiden 

välillä. Ohjausryhmä koostuu lehtori Piia Hyvämäestä, joka toimii sisällönohjaajana sekä yliopettaja 

Kaisa Koivistosta, joka toimii metodiohjaajana. Ohjaajien tehtävä on ohjata opinnäytetyöprosessia 

ja –projektia auttaen ongelmakohdissa ja kannustaen eteenpäin. Asiantuntijaryhmän muodostavat 

OSYP:n simulaatiokouluttajat, joita ovat muun muassa Petteri Piispanen, Mika Vallineva sekä Juha 

Hautamaa. He ohjaavat ja antavat palautetta opinnäytetyöprosessin aikana, jotta opinnäytetyönä 

valmistuva palautelomake vastaisi heidän tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Asiantuntijaryhmää voidaan projektin edetessä kasvattaa tarpeen mukaan mm. äidinkielen ja 

englanninkielen opettajilla sekä muilla OAMK:n henkilökuntaan kuuluvilla asiantuntijoilla. 

Tukiryhmän muodostavat puolestaan vertaisarvioinnista vastaavat opiskelijakollegat. 

  



  

30 

 

KUVIO 2. Projektiorganisaatio. 

6.3 Projektin aikataulutus 

Aloitimme opinnäytetyöprosessimme lokakuussa 2017 käymällä keskustelua työn tilaajan eli 

OSYP:n simulaatiokouluttajien kanssa sähköpostitse (taulukko 2). Saimme alustavaa tietoa siitä, 

mistä heidän simulaatiokoulutuksissaan on kyse, ja mitä he palautelomakkeelta toivovat. 

Pääsimme myös seuraamaan yhtä simulaatiokoulutuspäivää. Saimme käsityksen siitä, mitä 

simulaatiokoulutuksessa tapahtuu ja minkälaista koulutusta varten olemme palautelomaketta 

rakentamassa. Seuraavaksi aloimme perehtymään aiheeseen kirjallisuuden ja tieteellisten 

tutkimusten avulla ja aloimme kirjoittaa opinnäytetyön suunnitelmaa ja alustavaa tietoperustaa. 

Olemme käyneet keskustelua työn tilaajan kanssa myös prosessin aikana siitä, minkälaisen 

palautelomakkeen ja mihin muotoon he sen haluavat. Alustavaa palautelomaketta aloimme 

rakentaa jo opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa. Tämän alustavan palautelomakeversion 
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käytimme testikäytössä OSYP:n simulaatiokoulutuksessa. Testausvaiheeseen rakensimme myös 

toisen palautelomakkeen, jolla testikäyttäjät antoivat palautetta alustavasta palautelomakkeesta. 

Saadun palautteen perusteella muokkasimme lomaketta vielä ennen lopullista versiota. Kun 

palautelomake ja opinnäytetyön raportti ovat valmiit, esittelemme ne työn tilaajalle. 

 

 

TAULUKKO 2. Opinnäytetyön toteutuksen aikataulutus. 

Tehtävä Aikataulu 

Yhteissuunnittelu 10/2017 

Tutustuminen simulaatiokoulutukseen  17.10.2017 

Aiesopimuksen allekirjoittaminen 21.3.2018 

Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitelman 

tekeminen  

11/2017-11/2018 

Opinnäytetyön yhteistyösopimus 19.11.2018 

Palautelomakkeen testikäyttö 20.11.2018 

Opinnäytetyön raportointi 11/2018-01/2019 

Opinnäytetyön esittäminen 01-02/2019 

 

6.4 Projektin kustannusarvio 

Opinnäytetyöprojektimme kustannusarvio sisältää ainoastaan henkilöstökuluja. Opiskelijan opin-

näytetyön työpanos on 15 opintopistettä eli 405 tuntia. Koska tällä opinnäytetyöllä on kaksi teki-

jää, on kokonaistuntimäärä 810 tuntia. OAMK on määrittänyt opinnäytetyötä tekevän opiskelijan 

laskennalliseksi tuntipalkaksi 10 €/tunti, jolloin kahden opiskelijan henkilöstökulut ovat yhteensä 

8100,00 €. Ohjaavien opettajien työpanos koostuu metodiohjaajan sekä sisällönohjaajan 

työpanoksista. Metodiohjaajan työtuntimäärä on 30 tuntia, sekä lisäksi työkohtaista ohjausta 18 

tuntia. Sisällönohjaajalle on myös varattu työkohtaista ohjausta 18 tuntia. Yhteensä ohjaavien 

opettajien työpanos on siis 66 tuntia. Opettajan laskennallinen tuntipalkka on 45 €, jolloin opettajien 

henkilöstökulut ovat yhteensä 2970,00 € (taulukko 3). 

 

Olemme huomioineet mahdollisuuden, että tarvitsemme myös muiden OAMK:n henkilöstön, 

esimerkiksi äidinkielen- tai englanninkielen opettajien, ohjausta. Heidän yhteiseksi työpanokseksi 
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olemme laskeneet kolme tuntia, jolloin 45 €:n tuntipalkalla kokonaiskustannus on 135,00 €. 

Toivomme saavamme palautetta myös opinnäytetyön toimeksiantajalta eli simulaatiokouluttajilta. 

Simulaatiokouluttajat työskentelevät pääsääntöisesti esimiestehtävissä, joten tuntipalkaksi 

olemme arvioineet 15 €. Olemme ajatelleet, että jokainen kolmesta simulaatiokouluttajasta käyttäisi 

noin tunnin työajastaan opinnäytetyömme lukemiseen ja palautteen antamiseen. Näin 

toimeksiantajan henkilöstökulut ovat 45 €. 

 

 

TAULUKKO 3. Projektin kustannusarvio. 

Henkilöstökulut Kustannus 

Tekijät 

Ohjaavat opettajat 

Muu OAMK:n henkilökunta 

Toimeksiantaja 

2 x 405 h x 10 €/h = 8100,00 € 

48 h + 18 h x 45 €/h = 2970,00 € 

3 h x 45 €/h = 135,00 € 

3 x 1 h x 15 €/h = 45,00 € 

Yhteensä 11 250,00 € 

 

6.5 Riskienhallinta 

Olemme analysoineet opinnäytetyöprosessiin liittyviä riskejä ja uhkia, ja koonneet ne alla olevaan 

taulukkoon (taulukko 4). Projektiamme uhkaaviksi riskeiksi arvioimme aikataululliset, tekniset sekä 

organisaatioon ja henkilöstöön, työnjakoon ja sopimuksiin liittyvät riskit. Riskien todennäköisyyttä 

arvioimme asteikolla pieni, siedettävä, kohtalainen, suuri, erittäin suuri. Riskein vakavuutta ja 

uhkaavuutta projektille arvioimme asteikolla pieni, siedettävä, kohtalainen, vakava, 

katastrofaalinen. Lisäksi listasimme jokaisen riskin kohdalta vaikutukset projektiin, miten 

varaudumme riskiin ja minkälaisia korjaustoimenpiteitä voimme suorittaa, jos riski tapahtuu.  

 

Aikataulullisilla riskeillä tarkoitamme projektin aikataulun venymistä. Sen todennäköisyys on suuri, 

ja projekti onkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusuunnitelmasta. Tämä riski on vakava ja sen 

uhka projektillemme on vakava, koska valmistumisemme ja työelämään siirtymisemme venyy, jos 

projektin loppuun saattaminen tulevaisuudessa siirtyy suhteettoman paljon. Tähän uhkaan voimme 

varautua jättämällä aikatauluun väljyyttä, jota olemmekin alusta asti jättäneet, joten aikataulun 
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viivästyminen ei ole vielä vakavasti uhannut projektiamme. Lisäksi, jos näyttää siltä, ettemme pysy 

suunnitellussa aikataulussa, arvioimme aikataulutusta uudelleen projektin aikana, kuten olemme 

projektin edetessä tehneetkin. 

 

Teknisiksi riskeiksi arvioimme lähinnä OAMK:n tarjoaman pilvipalvelun kaatumisen, johon työmme 

on tallennettu. Todennäköisyys tälle riskille on pieni, mutta tapahtuessaan sen vakavuus projektille 

olisi katastrofaalinen ja se uhkaisi projektiamme vakavasti, sillä joutuisimme aloittamaan 

kirjoitusprosessin alusta, jolloin projektimme viivästyisi huomattavasti. Olemme varautuneet riskiin 

tekemällä varmuuskopiota myös muihin kohteisiin, kuten muistitikulle.  

 

Organisaatioon ja henkilöstöön liittyy aina riskejä, kun aikatauluja pitää sovittaa useamman ihmisen 

kesken. Opettajat sekä OSYP:n henkilökunta ovat kiireisiä, joten tämä aiheuttaa kohtalaisen riskin 

projektillemme. Vakavuus projektillemme on kuitenkin siedettävä, sillä me olemme kuitenkin 

projektin tekijät. Toisaalta riskin uhkaavuus projektillemme on vakava, sillä tarvitsemme palautetta 

ohjaavilta opettajilta sekä asiantuntijaryhmältä projektin valmiiksi saamiseksi. Riskiin voimme 

varautua informoimalla ja muistuttamalla osapuolia sekä itse toimimalla aktiivisena osapuolena 

yhteistyössä eri tahojen kanssa. Korjaustoimenpiteitä emme pysty tekemään tämän riskin suhteen, 

sillä on toisesta osapuolesta kiinni heidän aktiivinen roolinsa projektissa.  

 

Työnjakoon liittyvät riskit ovat aina otettava huomioon, kun projektissa on useampi tekijä. 

Olemmekin arvioineet riskin todennäköisyyden kohtalaiseksi. On mahdollista, että projektin 

kuluessa työnjako vinoutuu niin, että se alkaa haitata projektin etenemistä ja äärimmäisessä 

tapauksessa jopa keskeyttää sen. Emme kuitenkaan ajattele, että molempien tekijöiden pitäisi 

tehdä töitä projektin eteen juuri saman verran, vaan ennemminkin ajattelemme, että molemmilla on 

omat vahvuutensa tässä projektissa ja etenemme niiden puitteissa. Riskin vakavuus 

projektillemme on siedettävä ja uhkaavuus pieni, sillä pystymme keskustelemaan asiasta ja 

asettamaan yhteisiä tavoitteita projektin edetessä. Korjaustoimenpiteinä voimme arvioida 

työvaiheita ja jakaa tehtäviä uudelleen. Meillä on kuitenkin yhteinen päämäärä opinnäytetyön 

tekemisestä ja valmistumisesta, joka motivoi yhteiseen työskentelyyn. 

 

Koska teemme opinnäytetyömme tilaustyönä, on aina riskinä, että osapuolet eivät pääse 

yhteisymmärrykseen projektista. Tällaiset sopimuksiin liittyvät riskit ovat mielestämme tämän 

projektin kohdalla pieniä, sillä opinnäytetyön aihe on tullut työn tilaajalta, ja heillä on selkeä tarve 

palautelomakkeelle. Vakavuuden projektille arvioimme siedettäväksi ja uhkaavuuden 
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kohtalaiseksi. Olemme varautuneet riskiin solmimalla sekä aiesopimuksen että varsinaisen 

yhteistyösopimuksen työn tilaajan kanssa kirjallisesti. 
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TAULUKKO 4. Riskianalyysitaulukko. 

Riski Toden-

näköi- 

syys 

Vaka- 

vuus 

Uhkaavuus 

projektille 

Vaikutukset,  

varautuminen ja  

korjaustoimenpiteet 

Aikataululliset riskit Suuri Vakava Vakava Projektin viivästyminen 

Jätetään aikatauluun väljyyttä 

Aikataulun uudelleen arviointi 

Tekniset riskit Pieni Katastro- 

faalinen 

Vakava Projektin viivästyminen 

Projektin varmuuskopiointi useaan 

lähteeseen 

Projektin uudelleen aloitus 

Organisaatioon ja 

henkilöstöön liittyvät 

riskit 

Kohtalai-

nen 

Siedettävä Vakava Projekti ei etene 

Ajoissa informointi, muistuttami-

nen, opiskelijan aktiivisuus 

Ei korjattavissa, opiskelija ei pysty 

vaikuttamaan 

Työnjakoon liittyvät riskit Kohtalai-

nen 

Siedettävä Pieni Projektin keskeytyminen 

Keskustelu, itsearviointi, yhteisten 

tavoitteiden asettaminen 

Työvaiheiden uudelleen arviointi 

ja jakaminen 

Sopimuksiin liittyvät riskit Pieni Siedettävä Kohtalainen Uuden tilaajan etsiminen 

Aiesopimuksen kirjoittaminen, 

etukäteen suunnittelu 

Projektin tarjoaminen uudelle 

tilaajalle 
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyöprosessin yhtenä tuloksena voidaan pitää meidän tekijöiden tiedon karttumista 

itse aihepiiristä, mutta myös tiedonhausta ja lähdemateriaalin kriittisestä arvioinnista. Lisäksi 

opimme yhteistyötaitoja sekä projektin organisointia ja hallintaa. Tämän projektin tuotoksena 

syntyy tämä opinnäytetyöraportti sekä valmis ja työelämää palveleva palautelomake, jota voidaan 

aidosti hyödyntää OSYP:n sekä mahdollisesti OAMK:n simulaatiokoulutuksien kehittämisessä. 

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Validiteetti tarkoittaa sitä, että mitataanko mittarilla sitä mitä pitikin mitata ja se on ensisijainen 

luotettavuuden peruste. Mittariin täytyy olla valmiina tekemään muutoksia, jotta se toimisi 

luotettavasti. Reliabiliteetti kertoo siitä, kuinka tarkasti mitataan. (Vehkalahti 2014, 41.) 

Testaaminen on tietynlainen koeajo, jolla mitataan metodin validiteettia sekä reliabiliteettiä, ja sillä 

pyritään myös paljastamaan ongelmia sisältöön ja pisteytykseen liittyen. Koeajon aikana on hyvä 

kiinnittää huomiota kommentteihin ja reaktioihin, sillä niistä saattaa saada vihjeitä mittarin 

ongelmista. Mikäli nousee esille, että mittariin täytyy tehdä muutoksia, pitäisi tarvittavat muutokset 

tehdä. Se, että jokin on reliaabeli, ei välttämättä takaa sen validiteettiä. Kun tutkitaan sisällön 

validiteettiä, kiinnostus on siinä, kuinka hyvin mittari mittaa edustettavaa kohdetta. (Waltz, 

Strickland, & Lenz 2010, 145, 146, 165.) Palautelomakkeemme luotettavuudesta kertoo se, että 

väittämät perustuvat tietoperustaan. Palautelomakkeemme luotettavuutta lisää, että se on testattu 

loppukäyttäjällä. Saimme ensimmäisellä testauskierroksella yhtenäisiä vastauksia, ja muutokset 

olivat pieniä, joten emme kokeneet tarpeelliseksi testata lomaketta uudelleen. Yhtenäiset 

vastaukset palautelomakkeen palautelomakkeessa lisäävät palautelomakkeen validiteettiä. 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt keskeisiä lähtökohtia hyvälle tieteelliselle 

käytännölle, joita ovat muun muassa rehellisyys, kunnioitus, huolellisuus ja tarkkuus. Tutkijan on 

otettava huomioon muiden tutkijoiden tekemä työ, ja viitattava niihin asianmukaisella tavalla. 

Tutkijan on hankittava tarvittavat tutkimusluvat, sekä tutkijan tulee raportoida tuloksista asetettujen 

vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6, viitattu 29.11.2018.) 

Kirjoittaessamme toiminnallisen opinnäytetyön tietoperustaa, olemme toimineet tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti. Olemme suunnitelleet 
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opinnäytetyön, noudattaneet suunnitelmaa sekä olemme raportoineet opinnäytetyöstämme 

asiaankuuluvalla tavalla. Olemme myös kirjoittaneet tarvittavat yhteistyö- ja 

tekijänoikeussopimukset tilaajaan kanssa. Palautelomakkeen testaukseen osallistuneet henkilöt 

antoivat palautetta vapaaehtoisesti ja anonyymisti. 

 

Tekijänoikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen on sillä, joka sen on luonut. Kun teoksesta 

saatetaan osia yleisölle, tulee alkuperäinen tekijä ilmoittaa. Alkuperäisen tekijän teosta ei 

myöskään saa muuttaa niin, että se loukkaa tekijää. (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.) 

Tekstissämme olemme käyttäneet monipuolisesti lähteitä, kuten alkuperäistekstejä ja lakeja sekä 

viitanneet niihin OAMK:n opinnäytetyöohjeiden mukaisesti.  

7.2 Arviointi 

Simulaatiokoulutus on vielä uusi käsite, joka jonkin verran hankaloitti opinnäytetyötämme. Tietoa 

oli osittain hankalaa löytää, ja sitä oli ripotellen, mitä mielestämme pitkä lähdeluettelomme puoltaa. 

Saimme kuitenkin luotua laajan tietoperustan sekä simulaatiokoulutukselle, että palautelomakkeen 

rakentamiselle. Tietoperustassa olemme hyödyntäneet monipuolisesti lähteitä. Olemme käyttäneet 

muun muassa kirjoja, artikkeleita, kansainvälisiä tutkimuksia sekä lakeja. Aiheen rajaaminen oli 

haastavaa, sillä emme halunneet jättää mitään oleellista pois, mikä johtikin siihen, että jo 

suunnitelma vaiheessa tietoperusta oli hyvin laaja. Muokkasimme työtämme opettajien antaman 

palautteen ja tilaajan esittämien toiveiden perusteella. 

 

Tavoitteena oli tuottaa palautelomake OSYP:n simulaatiokouluttajille, jonka saavutimme. 

Tavoitteena oli myös tuottaa palautelomake sellaiseksi, että simulaatiokouluttajat siitä todella 

hyötyisivät ja pystyisivät sen avulla kehittämään simulaatiokoulutuksia. Saadun palautteen 

perusteella palautelomake saavutti myös sille asetetut laatukriteerit. Itse toivomme, että 

palautelomaketta pystytään käyttämään pitkälle tulevaisuudessakin, ja että data, mitä se antaa 

otetaan huomioon simulaatiokoulutuksen kehittämisessä. Toivomme myös, että 

opinnäytetyöstämme on hyötyä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.  
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7.3 Ammatillinen kasvu ja kehittämisehdotukset 

Aloitimme opinnäytetyöprosessimme syksyllä 2017, hieman sattuman ja onnen kautta. Tulemme 

molemmat hyvin erilaisista taustoista, on ollut koulun vaihtoa ja taukoa opinnoista. Löysimme 

toisemme opettajan avulla, ja aloimme suunnittelemaan opinnäytetyötämme. Olimme alussa 

kunnianhimoisia aikataulun suhteen, ja suunnittelimmekin saavamme jo 2017 loppuun mennessä 

opinnäytetyön suunnitelman tehtyä. Meistä kumpikaan ei ollut projektin johtaja, vaan teimme töitä 

yhdenvertaisina. Tämä ei aiheuttanut ongelmia työn etenemisessä, sillä kannustimme toisiamme 

kirjoittamaan ja pyrimme järjestämään yhteistä aikaa työlle. Meistä osin riippumattomista 

aikataulullisista syistä suunnitelman valmistuminen kuitenkin venyi marraskuulle 2018, joka näin 

jälkikäteen ajateltuna ei haitannut ollenkaan, sillä sen ansioista saimme panostettua suunnitelman 

tietoperustaan.  

 

Kiinnostuimme opinnäytetyön aiheesta, sillä meillä itsellämmekin on koulussa 

simulaatiokoulutuksia ja aihe on ajankohtainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Simulaatio-

oppiminen on tulevaisuutta, sillä opetuksessa painopiste on siirtymässä pois perinteisestä luento-

opettamisesta ja kirjaoppimisesta. Tietoperustaa tehdessämme opimme itse valtavasti 

simulaatiokoulutuksesta ja sen historiasta, sekä simulaatiokoulutuksen merkityksestä oppimiselle. 

Koemme myös, että meillä itsellämme on nyt paremmat valmiudet osallistua työelämässä 

simulaatiokoulutuksiin, koska ymmärrämme mitä sinne mennään harjoittelemaan ja oppimaan. 

Haluamme myös viedä tietoa eteenpäin simulaatiokoulutuksesta tulevassa työyhteisössämme. 

 

Jatkotutkimusideana voisi pitää palautelomakkeella kerätyn datan analysointia ja tulevaisuudessa 

simulaatiokoulutuksen kehittyessä uuden ja päivitetyn lomakkeen rakentamista. 

Simulaatiokoulutuksen vaikutuksesta terveydenhuoltoalan ammattilaisten ammattitaitoon ja 

potilasturvallisuuteen on vain vähän tutkimuksia. Tätä voisikin tutkia enemmän ja tarkemmin, jotta 

vertailevia tutkimuksia voitaisiin tehdä. 
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ALKUPERÄINEN PALAUTELOMAKE SIMULAATIOHARJOITUKSESTA LIITE 1 

 

Ympyröi omaa käsitystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat:  

1: Täysin samaa mieltä  2: Osittain samaa mieltä  

3: Ei samaa eikä eri mieltä  4: Osittain eri mieltä  5: Täysin eri mieltä 

 

JOHTAMINEN 

A.  Johtajan rooli ryhmässä oli selkeä. 
 

1 2 3 4 5 
 

B. Johtaja ohjasi aktiivisesti ryhmää simulaation aikana. 
 

1 2 3 4 5 
 

YHTEISTYÖ 

C.  Pystyin jakamaan tilanteesta tekemäni huomiot muiden kanssa. 
 

1 2 3 4 5 
 

D.  Viestintä ryhmässä oli kaksisuuntaista. 
 

1 2 3 4 5 
 

TILANNETIETOISUUS 

E. Olin tietoinen ympärilläni tapahtuvista asioista. 
 

1 2 3 4 5 
 

F.  Ryhmän kommunikointi oli aktiivista. 
 

1 2 3 4 5 
 

PÄÄTÖKSENTEKO 
G.  Kaikkien ryhmän jäsenten havainnot otettiin huomioon päätöksenteossa. 

 
1 2 3 4 5 
 

H. Kaikki saatavilla oleva tieto hyödynnettiin. 
 

1 2 3 4 5 
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DEBRIEFING 

I.  Sain kokonaiskuvan simulaatiotilanteesta. 
 

1 2 3 4 5 

 
J. Sain palautetta simulaation ohjaajilta ja muilta ryhmän jäseniltä toiminnastani. 

 
1 2 3 4 5 

 
K.  Keskustelun ilmapiiri oli positiivinen. 

 
1 2 3 4 5 

 
L.  Debriefingissä pohdittiin syitä toiminnalle. 

 
1 2 3 4 5 

 

 

YLEISTÄ 

Oliko potilastapauksen vaikeusaste sopiva?   Kyllä   Ei  

Mikäli vastasit ei, oliko tapaus   liian helppo liian haastava 

 

Koitko harjoituksen hyödylliseksi?   Kyllä   Ei 

 

Edistikö harjoitus ammattitaitosi kehittymistä?   Kyllä   Ei 

 

Opitko uusia kliinisiä taitoja?    Kyllä   Ei 

Mikäli vastasit kyllä, tarkentaisitko, mitä taitoja opit? 
 

 

Palautetta kouluttajille:   
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PALAUTETTA PALAUTELOMAKKEESTA LIITE 2 

Rengasta sopivin vaihtoehto. 

 

1. Olivatko väittämät helposti ymmärrettäviä?  Kyllä   Ei 

 Jos vastasit ei, niin tarkentaisitko, mikä väittämä oli epäselvä ja miten? 

          

          

          

 

2. Olivatko vastausvaihtoehdot helposti ymmärrettäviä? Kyllä   Ei 

 Jos vastasit ei, niin tarkentaisitko, miten vastausvaihtoehtoja voisi parantaa? 

          

          

          

 

 

3. Koitko että lomakkeessa oli turhia väittämiä?   Kyllä   Ei 

 Jos vastasit ei, niin tarkentaisitko, mikä väittämä oli mielestäsi turha? 

          

          

          

 

4. Oliko väittämiä    liian vähän  sopivasti  liikaa? 

 

5. Koitko että lomakkeen vastaamiseen meni liikaa aikaa?  Kyllä   Ei 

 

6. Vapaata palautetta lomakkeesta: 
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SAATEKIRJE LIITE 3 

 

Hyvä simulaatiokoulutukseen osallistuja  
  
Olemme kaksi loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijaa Oulun 
ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäytetyötä simulaatiokoulutuksesta ja sen 
kehittämisestä. Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa 
palautelomake Yhteispäivystyksen simulaatiokouluttajien käyttöön. Olemme täällä 
tänään testaamassa alustavaa palautelomaketta.  
  
Pyydämme sinua ensin täyttämään palautelomakkeen koskien 
simulaatioharjoitusta. Sen jälkeen pyydämme täyttämään toisen lomakkeen, 
jolla keräämme palautetta juuri täyttämästäsi lomakkeesta. Antamaasi palautetta 
käytämme varsinaisen palautelomakkeen kehittämisessä. 
  
Vastaaminen on vapaaehtoista. Antamasi vastaus tullaan käsittelemään nimettömänä 
ja ehdottaman luottamuksellisena. Käsittelemme ainoastaan antamasi palautteen 
palautelomakkeesta, emme lainkaan simulaatioharjoitusta koskevia 
vastauksia. Tulokset julkaistaan osana opinnäytetyön raporttia ainoastaan 
kokonaistuloksina, eikä yksittäiset vastaukset käy ilmi. 
  
Kiitos yhteistyöstä!  
  

Jenni Jäppinen ja Laura Roos  
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PALAUTETTA SIMULAATIOSTA LIITE 4 

Valitse omaa käsitystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat:  

1: Täysin samaa mieltä  2: Osittain samaa mieltä  

3: Ei samaa eikä eri mieltä  4: Osittain eri mieltä  5: Täysin eri mieltä 

 

BRIEFING 

A. Sain riittävästi tietoa koulutuksesta ja oppimistavoitteista. 
 

1 2 3 4 5 
 

JOHTAMINEN 

B. Johtaja ohjasi aktiivisesti ryhmää simulaation aikana. 
 

1 2 3 4 5 
 

YHTEISTYÖ 

C.  Pystyin jakamaan tilanteesta tekemäni huomiot muiden kanssa. 
 

1 2 3 4 5 
 

D.  Viestintä ryhmässä oli kaksisuuntaista. 
 

1 2 3 4 5 
 

TILANNETIETOISUUS 

E. Pysyin tietoisena ympärilläni tapahtuvista asioista. 
 

1 2 3 4 5 
 

F.  Ryhmän kommunikointi oli aktiivista. 
 

1 2 3 4 5 
 

PÄÄTÖKSENTEKO 
 

G.  Kaikkien ryhmän jäsenten havainnot otettiin huomioon päätöksenteossa. 
 

1 2 3 4 5 
 

H. Kaikki saatavilla oleva tieto hyödynnettiin päätöksenteossa. 
 

1 2 3 4 5 
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DEBRIEFING 

I.  Sain kokonaiskuvan simulaatiotilanteesta. 
 

1 2 3 4 5 

 
J. Sain palautetta simulaation ohjaajilta toiminnastani. 

 
1 2 3 4 5 
 

K. Sain palautetta muilta ryhmän jäseniltä toiminnastani. 
 

1 2 3 4 5 
 

L.  Keskustelun ilmapiiri oli positiivinen. 
 

1 2 3 4 5 

 
M.  Debriefingissä pohdittiin syitä toiminnalle. 

 
1 2 3 4 5 

 

 

YLEISTÄ 

Oliko potilastapauksen vaikeusaste sopiva?   Kyllä   Ei  

Mikäli vastasit ei, oliko tapaus   liian helppo liian haastava 

 

Koitko harjoituksen hyödylliseksi?   Kyllä   Ei 

 

Edistikö harjoitus ammattitaitosi kehittymistä?   Kyllä   Ei 

 

Opitko uusia kliinisiä taitoja?    Kyllä   Ei 

Mikäli vastasit kyllä, tarkentaisitko, mitä taitoja opit? 
 

 

Palautetta kouluttajille:   

 

 

 


