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1  JOHDANTO  

 

Euroopan parlamentti on direktiivissään määritellyt tarkasti Euroopan Unioniin 

kuuluvissa maissa tapahtuvan sairaanhoitajien koulutuksen keston ja laadun.  

Euroopan Unionin säädösten mukaan sairaanhoitajan koulutukseen 

kokonaisuudessaan kuuluu teoriaopetusta kolmasosa ja puolet koulutuksen 

vähimmäiskestosta on kliinisen opetuksen osuutta. Opiskelijalla tulee olla 

riittävästi kliinistä kokemusta ja se on hankittava ammattitaitoisen 

hoitohenkilökunnan valvonnassa, jossa on potilashoidon apuvälineet sekä 

asianmukainen määrä hoitohenkilöstöä. Ammattitaitoa edistävässä 

harjoittelussa opiskelijan tulee olla suorassa yhteydessä sairaaseen tai 

terveeseen henkilöön tai yhteisöön. Opiskelijan tulee toteuttaa harjoittelu 

olemalla yksi hoitoryhmän jäsenistä ja myös tiimin johtaja. Hänen tulee 

suunnitella, toteuttaa ja arvioida yleissairaanhoidollisia tehtäviä saamiensa 

kykyjen ja informaation perusteella. Hänen on opittava organisoimaan paitsi 

yleissairaanhoidon tehtäviä, myös antamaan terveyskasvatusta erilaisille 

ryhmille. (Euroopan Union 2005, 1-3.) 

 

Yleiset Euroopan Unionin kriteerit ammattitaitoa edistävästä harjoittelussa 

sairaanhoitajaopiskelijoille ovat siis olemassa. Oppilaitoksilla on omat 

laatukriteerinsä ja -tavoitteensa opiskelijoiden ammattitaitoa edistävälle 

harjoittelulle ja opiskelijoiden käden taidoille, joiden tulee kehittyä 

työelämässä. Työelämän eri kentillä ei useinkaan ole yhtenäisiä ohjeita 

opiskelijoiden harjoittelua varten. Useissa työyksiköissä on 

sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun laatua kehitetty laatimalla esimerkiksi 

kirjallisia ohjeita ohjaajille. 

  

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ei ole yhtenäisiä kriteereitä tai kirjallisia 

ohjeita opiskelijaohjaukseen tai perehdytykseen. Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin sisäisiltä verkkosivuilta, intranetistä, tai sairaanhoitopiirin 

yleisiltä internet-sivuilta, löytyy joidenkin työyksiköiden tekemiä 

opiskelijaohjausta käsittäviä sivuja. Neurologian osastolla ei ole ollut 

aikaisemmin yhtenäistä ja kattavaa ohjausmateriaalia opiskelijoiden ohjaajille. 

Muutama vuosi sitten on aloitettu tekemään opiskelijoiden 
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perehdyttämisohjelmaa. Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli kuvata 

ja kehittää neurologian osaston sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausta 

selvittämällä kyselyn avulla, oliko opiskelijaohjaus muuttunut vuodesta 2005 

vuoteen 2007 ohjaajien itsensä arvioimana. Kyselyn tuloksista saatiin tietoa 

siitä, mihin suuntaan opiskelijaohjaus on kehittynyt. Tuloksia käsiteltiin 

osastokokouksessa, jonka pohjalta kehitetään neurologian osaston 

opiskelijaohjausta eteenpäin. 

 

 

2 AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 

 

2.1 Harjoitteluprosessi 

 

Harjoittelun tehtävänä on kehittää opiskelijoiden ura- ja työllistymisen 

mahdollisuuksia, harjoittelun oppimistuloksia sekä nostaa tutkinnon tasoa 

harjoittelun tuomalla lisäarvolla. Ammatillisen harjoittelun malli sisältää 

harjoittelun oppimistulokset ja vaikuttavuuden, jatkuvan kehittämisen ja 

arvioinnin sekä harjoittelun edellytysten luomisen, harjoittelun 

opetussuunnitelman sekä harjoitteluprosessin. (Vesterinen 2002, 200; 

Ruohotie & Honka 2003, 101.) Oinosen (2000) tutkimuksen mukaan 

ohjaustehtäviin kuuluu opiskelijan lähtötilanteen kartoitus, roolimallina 

oleminen, ohjaus ja arviointi. Alkukartoituksesta siirrytään suunnitteluun, jossa 

opiskelija yhdessä ohjaajan kanssa suunnittelee tulevaa oppimisjaksoa. 

(Oinonen 2000, 40.)  

 

Ohjauksessa ohjaajan on otettava huomioon alan turvallisuus- ja 

työsuojeluohjeet sekä opiskelijan neuvonta oman työn haitta- ja 

vaaratekijöiden poistamiseen ja arvioimiseen sekä niiden ilmoittamiseen 

työpaikalla. (Heinonen 2003, 18; Opetushallitus 2004, 7.)  

 

Taulukkoon 1 on koottu ammattitaitoa edistävän harjoittelun eri vaiheita 

opiskelijan, ohjaajan ja opettajan tai oppilaitoksen näkökulmasta. Jatkossa 

tässä kehittämishankkeessa keskitytään tarkastelemaan opiskelijaohjausta 

harjoittelun aikana ohjaajan ja ennen kaikkea ohjauksen näkökulmasta. 
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TAULUKKO 1. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun eri vaiheet. 

 

 

  
Opiskelija 

 
Ohjaaja 

 
Opettaja/oppilaitos 

 
Ennen 
harjoittelua 

*etsii Jobstepistä  
 harjoittelupaikan 
*lähettää CV:n  
 harjoittelupaikkaan 
*käy läpi työhön   
 liittyviä lakeja/ 
 säädöksiä 
*perehtyy käytännön   
 asioihin; ruokailu,    
 työvaatteet,    
 kenttätehtävät 
*harjoittelee  
 oppimistaitoja 
*tietää oman   
 oppimistyylinsä 
*on motivoitunut   
 oppimaan 
*miettii tavoitteet  
 harjoittelulle 
*osaa hyödyntää  
 palautteen 
 
 

*käy  
 ohjauskoulutuksen 
*omaa vahvan  
 ammatillisen   
 osaamisen 
*on tasa-arvoinen   
 opiskelijan kanssa 
*suunnittelee  
 ohjausta  
 etukäteen 
*tuntee koulun  
 opetussuunnitelman 
*informoi muita   
 työntekijöitä  
 opiskelijan tulosta 
*tutustuu opiskelijan  
 opetussuunnitel- 
 maan 
 
 
 

*valmistelee/tekee  
 sopimukset työpaikan  
 edustajan kanssa 
*huolehtii, että koulutus  
 vastaa työelämän  
 tarpeita ja käytäntöä 
*järjestää ohjaajille  
 koulutusta 
*antaa kenttätehtävät  
 opiskelijoille 
*käy läpi jakson yleiset  
 tavoitteet opiskelijan  
 kanssa läpi 

 
Harjoittelun 
aikana 

*kysyy,  
 kyseenalaistaa  
 asioita 
*antaa palautetta  
 ohjaajalleen 
*huolehtii omien  
 tavoitteidensa  
 täyttymisestä 
*on aktiivinen 
*omaa  
 vuorovaikutustaitoja 
*osaa reflektoida  
 oppimaansa 

*tekee  
 alkukartoituksen 
*tutustuu opiskelijan  
 henkilökohtaiseen  
 opetussuunnitel- 
 maan  
*ohjaa, opastaa,  
 neuvoo opiskelijaa 
*antaa väliarviointia 
*ottaa huomioon  
 opiskelijan  
 yksilölliset  
 oppimistarpeet 
*osaa yhdistää  
 teorian ja käytännön 
*osaa antaa ja ottaa  
 vastaan palautetta 

*pitää yhteyttä  
 opiskelijaan 
*opiskelijan yksilöllisen  
 oppimisen tukeminen 
*osallistuu väliarviointiin 

 
Harjoittelun 
lopussa 

*antaa palautetta ja  
 osaa ottaa sitä   
 vastaan  
*reflektoi opittua 
 

*antaa ja osaa ottaa  
 palautetta vastaan 
*antaa kirjallisen  
 loppuarvioinnin  
  

*osallistuu    
 loppuarviointiin  
*ryhmäkeskustelut  
 jakson onnistumisesta  
 opiskelijaryhmässä  
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Santalan (2001) mukaan oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan roolijakoa 

ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa voidaan kuvata seuraavasti: ohjaava 

opettaja on asiantuntija, arvioinnin ja prosessin osaaja, opiskelija on oman 

oppimisensa vastuuhenkilö. Ohjaaja työpaikalla on oman alansa substanssin 

eli ammattiosaamisen huippuasiantuntija. (Santala 2001, 71.)  

 

Ennen harjoittelua työyksiköissä tulee nimetä harjoittelun yhteyshenkilöt ja 

tiedonkulku tulee varmistaa toiminta- ja koulutusyksiköiden välillä, opettajien 

osallistuminen työharjoitteluun sekä riittävien resurssien antaminen 

harjoitteluun ja sopiminen työnjaosta. Ohjaaja toimii yhdyshenkilönä 

opettajan, oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Hän suunnittelee työpaikalla 

oppimista yhdessä ohjattavan ja opettajan kanssa sekä toteuttaa sitä 

laadittujen suunnitelmien ja sopimusten mukaan. (Heinonen 2003, 13-19; 

Opetushallitus 2004, 7.)  

 

Monet oppilaitokset ovat kouluttaneet työntekijöitä opiskelijoiden ohjaajiksi 

perehdytyskoulutuksella sekä järjestämällä informaatiotilaisuuksia. Parhaita 

tuloksia on saatu opiskelijoiden ammattitaitoa edistävän harjoittelun 

toteutuksista, kun työpaikkaa ja oppilaitosta yhdistää yhteinen hanke, jolla 

pyritään kehittämään ja uudistamaan opiskelijoiden ohjauskäytäntöä.  

Koulutuksen tulee tarjota opintoja, jotka ovat ohjauksen vaatimusten ja 

vastuualueiden mukaisia. Ohjaajakoulutus on myös osa ohjaajan omaa 

urakehitystä ja työn kehittämistä. (Heinonen 2003, 35; Pasanen 2004, 158.)  

 

Vesterisen (2002) tutkimuksessa nousi myös esille ohjaajien koulutuksen 

tarpeellisuus. Tavoitteellinen ja ohjattu sekä monia eri toimintatapoja sisältävä 

opiskelijoiden työharjoittelu voi olla uutta monelle ohjaajalle. Tämän takia on 

tarpeellista tarjota valmennusta, koulutusta, jotta jokainen ohjaaja ymmärtää 

paremmin harjoitteluprosessin kokonaisuuden. Ohjauskoulutuksessa tulee 

korostaa oppimisen suurta merkitystä työpaikan yhteisillä keskusteluilla ja 

pohdinnoilla sekä yhteisvastuullisella oppimisella.  (Vesterinen 2002, 194.) 

Myös opiskelijalla tulee olla harjoitteluyksikön edellyttämät riittävät taidot ja 

tiedot ennen kulloinkin alkavaa ammattitaitoa edistävää harjoittelujaksoa. 

(Heinonen 2003, 21).  
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Prosessiin kuuluu opiskelijan opetussuunnitelman tuntemus. Ohjaaja tutustuu 

alustavasti yleisen opetussuunnitelman lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen 

opetussuunnitelmaan. Ohjaajan tulee tuntea ammatillisen koulutuksen yleinen 

rakenne ja hahmottaa myös oman alansa peruskoulutuksen tavoitteet. 

Ohjaajan tulee kehittää ammatillista koulutusta työelämäperusteiseen 

suuntaan. Ohjaajan tulee myös tunnistaa mahdolliset muutokset, jotka voivat 

vaikuttaa ammattitaitoa edistävään harjoitteluun. (Vesterinen 2002, 194; 

Opetushallitus 2004, 7.)  

 

Harjoittelusopimuksista, niiden velvoitteista ja sisällöistä tiedotetaan 

opiskelijan ohjaajille ja myös muulle työyksikön henkilöstölle. Sovitaan myös 

opiskelijoiden mahdollisista oppimis- ja kehittämistehtävien tekemisestä. 

Harjoittelujaksot tulee toteuttaa työsuojelumääräysten ja – ohjeiden mukaan. 

Työyhteisön käyttöön luodaan tiedote, uutislehtinen tai intranet-sivusto tiedon 

kulkua varten. Henkilöstön käyttöön kehitetään neuvontamateriaalia, jossa on 

perustiedot ohjaajien koulutuksista, harjoittelujaksoista ja niiden tavoitteista, 

opiskelijoiden valmiuksista koulutuksen eri tasoilla sekä ohjaajien omista 

koulutuksista koskien opiskelijaohjausta. Työyksiköt tekevät kirjalliset ohjeet 

opiskelijoilta edellytettävistä osaamisvaatimuksista ja oppimisen 

mahdollisuuksista. (Vesterinen 2002, 205; Heinonen 2003, 18.)  

 

Ammattitaitoa edistävää harjoittelua varten varataan työpaikoilla 

asianmukaiset ohjaus- ja muut resurssit valmiiksi. Ohjaajien määrä tulisi olla 

pieni yhtä opiskelijaa kohden, näin saadaan luottamuksellinen, 

vuorovaikutteinen, vastuullinen ja kiinteä ohjaussuhde. Heinosen (2003) 

mukaan opiskelijalle varataan vain kaksi ohjaajaa. Ohjaajaa varatessa tulee 

ottaa huomioon opiskelijan ohjaustarpeet. Tämä ei kuitenkaan estä 

työyhteisön muita jäseniä edistämästä opiskelijoiden kasvua ja tukemista. 

(Vesterinen 2002, 203; Heinonen 2003, 18-19.) 

 

Suurin ongelmakohta työyhteisöissä voi olla se, kuinka paljon ohjaajan täytyy 

käyttää aikaa ohjaamiseen normaalin opastuksen, keskustelun ja 

vuorovaikutuksen lisäksi. Vesterisen (2002) mukaan usea ohjaaja koki 

jatkuvaa ajan puutetta hoitaessaan samanaikaisesti omia normaaleja 
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työtehtäviään sekä toimiessaan ohjaajana opiskelijalle. Opiskelijoiden 

enimmäismäärä sovitaan ennakkoon työyhteisössä. (Vesterinen 2002, 205.) 

 

Harjoittelun alussa on tärkeää perehdyttää opiskelija kunkin yksikön 

käytäntöihin sekä työyhteisöön, työkulttuuriin, sääntöihin ja työtehtäviin sekä 

tarkentaa opiskelijakohtaiset tavoitteet. Opiskelija otetaan heti työyhteisöön 

tasavertaisena jäsenenä ottaen kuitenkin huomioon hänen valmiutensa ja 

aikaisemmat kokemuksensa selviytyä tehtävistä. Perehdytys voi olla yhteinen 

sekä henkilöstölle että opiskelijoille. (Uusitalo 2001, 148; Opetushallitus 2004, 

7; Heinonen 2003, 37.) Työpaikalle ei ole kuitenkaan tarpeen tehdä isoja 

”perehdyttämismappeja”, joiden perusteella työpaikalle tuleva uusi henkilö 

kykenisi toimimaan, vaan tieto tuotetaan yhteisen tekemisen kautta. (Pasanen 

2004, 161-162). 

 

Harjoittelun edetessä ohjaajan tulee tunnistaa opiskelijoiden erilaisia 

opiskelutapoja.  Hänen tulee myös ottaa huomioon opiskelun eri vaiheet 

valitessaan tiettyyn vaiheeseen sopivan ohjauskäytännön. Ohjaajan tulee olla 

mahdollisissa ristiriitatilanteissa rakentava ratkaisija. (Opetushallitus 2004, 7.) 

 

Opiskelija ja ohjaaja rakentavat yhteisen tehtävän tai tavoitteen. Sen tulee 

olla siis opiskelijalähtöinen, mutta ohjaajan asiantuntijuuden ohjaama. 

Ohjaajan vastuulla on huolehtia, että opiskelija saa tuoda esille niitä asioita, 

jotka kulloinkin nousevat käsittelyn kohteeksi. Ohjaajan tulee myös pohtia 

opittavia asioita opiskelijan kanssa, ei opettaa tiettyä ajattelutapaa tai 

tekniikkaa. Ohjaajan tulee välttää suoraa ongelmanratkaisua, vaikka 

opiskelija pyrkiikin ajoittain tähän. Perinteisestä opettamisesta, 

auktoriteettitietoa jakavasta ohjauksesta halutaan luopua opiskelijan 

ohjauksessa, samaten kuin rutiinimaisuudesta, kiireestä, neuvottavien 

asioiden ”paremmin tietämisestä” ja yliolkaisuudesta. Sen sijaan ohjaajan 

tulee ohjata opiskelijoita antamalla toiminnallisia tehtäviä, tukea 

itseohjautuvuuteen ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun. (Vehviläinen 2003, 

235-237; Pasanen 2004, 161-162.) 
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Opiskelijoita tulee ohjaajan toimesta neuvoa käyttämään ja yhdistämään 

harjoittelussa ja teoriassa oppimiaan asioita. Heitä myös ohjataan 

käsittämään, mikä eri hoitotilanteissa on merkittävää tietoa ja varmistetaan, 

että opiskelija ymmärtää hoidollisen toiminnan perusteet. Työtehtävät tulee 

määritellä sellaisiksi, että ne tarjoavat opiskelijalle työharjoittelussa 

mahdollisuuden kehittyä, sopivia ammatillisia haasteita sekä antavat 

tilaisuuden kokeilla ja soveltaa omaa osaamistaan ja kehittää omaa 

identiteettiään tulevassa ammatissaan. Sveitsissä opiskelijoiden tutoroinnin 

on huomattu olevan interaktiivinen oppimismuoto, joka antaa opiskelijoille 

mahdollisuuden oppia käytännön kautta. Opiskelijat opettelevat tutoreiden 

avulla itsenäisesti haastattelemaan ja tutkimaan potilaita. Opiskelijoilla on 

myös mahdollisuus tutustua moniin eri sairauksiin saamiensa ohjeiden ja 

havaintoesitysten avulla. (Heinonen 2003, 27; Vesterinen 2002, 201; 

Tschoudi, Bally & Isler 2003.) 

 

Väisäsen (2003) mukaan yli puolet (63.5 %) opiskelijoista olivat tyytyväisiä 

saamiensa työtehtävien haasteellisuuteen. Esimiesten kannustukseen oli 

tyytyväisiä melkein 70 %, mutta osa opiskelijoista koki, etteivät he saaneet 

tarpeeksi perehdytystä, ohjausta tai tukea. Väisäsen mukaan syynä tähän oli 

todennäköisesti ohjaajien ajan puute. (Väisänen 2003, 171.) Kuitenkin 

harjoittelun korkea laatu riippuu paljon ohjauksen laadusta.  

 

Muilun (2003) mukaan ohjaajan tulee antaa palautetta opiskelijalle koko 

harjoittelun ajan. Tämä on erityisen tärkeää siksi, ettei opiskelija saisi väärää 

kuvaa omasta osaamisestaan tai osaamattomuudestaan. Palautteen ei aina 

ole välttämätöntä olla positiivista, vaan se voi tarvittaessa olla kriittistä. On 

kuitenkin huomioitava, miten kriittisen palautteen opiskelijalle antaa. 

Suosituksena on rakentavan palautteen antaminen. (Muilu 2003, 41.) 

Tavoitteena on, että ohjaaja työpaikalla osaa antaa kannustavaa palautetta 

opiskelijalle ottaen huomioon opiskelijan iän ja kehittymisvalmiudet ja näin 

edistää opiskelijan ammatillista kasvua. Ohjaaja osaa arvioida ammattitaitoa 

edistävää oppimista laadukkaasti ja painottaen työelämän osaamisen 

vaatimuksia niin, että arviointikeskustelussa tulee esille myös työelämän 

näkökulma. (Opetushallitus 2004, 9.) 
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Palese, Saiani, Brugnolli ja Regattin (2007) ovat tehneet tutkimuksen tutorin 

merkityksestä sairaanhoidon opiskelijoiden oppimiseen käytännön 

harjoittelussa. He tulivat siihen tulokseen, että opiskelijat, joilla oli intensiivistä 

tutorohjausta kriittisten ajattelutaitojen kehittämisessä, tekivät vähemmän 

virheitä kohdatessaan uusia hoidettavia potilaita. (Palese, Saiani, Brugnolli ja 

Regattin 2007.) Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan tutoreiden johtamissa 

ryhmissä katsottiin tutoreiden tehokkaammin kannustaneen opiskelijoita 

työssään. Opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna hyvän tutorin tärkeimpiä 

luonteenpiirteitä ovat ajan antaminen ja rauhassa keskusteleminen opiskelijan 

kanssa, opiskelijoiden hyväksyminen samanveroisiksi ja alan 

asiantuntemuksen osaaminen. (Ravens, Nitsche, Haaq & Dobrev 2002.) 

 

Ohjaaja arvioi, kehittää, identifioi ja tiedostaa omia ohjaajana toimimisen 

tavoitteitaan ja opetus- sekä oppimiskäsityksiään koko harjoittelun ajan. Hän 

kehittää ohjaus-, opetus- ja arviointitaitojaan. Ohjaajan tulee sitoutua 

jatkuvaan oppimiseen oman ammatillisen kehityksensä turvaamiseksi. 

Itseään kehittävä ohjaaja on aktiivinen toimija sekä oman työnsä subjekti, 

joka on sisäistänyt oman työnsä keskeiset toimintaperiaatteet ja toimii niiden 

mukaisesti. (Heinonen 2003, 32; Paloste 2004, 34.)  

 

Harjoittelun lopussa opettaja, opiskelija ja ohjaaja arvioivat opiskelijan 

harjoittelun onnistumista, oppimista sekä työyhteisöä. Arvioinnin päämääränä 

on selventää tavoitteita; mitä on saatu aikaan tähän mennessä ja mitä 

vaihtoehtoja jatkossa kannattaa ajatella. Arviointi tapahtuu opiskelijan kanssa 

ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arvosteluperusteiden mukaan niin, 

että myös ammatillisen koulutuksen mukaiset opiskelija-arvioinnin periaatteet 

toteutuvat.  (Vesterinen 2002, 197-199; Rauste-von Wright, von Wright & 

Soini 2003, 181; Opetushallitus 2004, 9.) 

 

Arviointi on Keurulaisen (2006) mukaan osa oppimisprosessia ja tapahtuu 

pääasiallisesti aidoissa olosuhteissa. Arvioinnin tulee perustua yhteistyöhön 

ja kaikilla asianosaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua arviointiin. 

Arvioinnin vertailuperusteet tulevat olla kaikkien asianosaisten tiedossa ja 

arvioinnin tulee parantaa kykyä itsearviointiin. (Keurulainen 2006, 36.)  
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Harjoittelun jälkeen opitaan yhteistoiminnallisesti ja vuorovaikutuksellisesti 

jakamaan kokemuksia ja käsityksiä opettajien, ohjaajien ja ryhmän muiden 

opiskelijoiden kanssa. Yhdessä käydään läpi oppimiskokemuksiin, työhön ja 

oppimistehtäviin liittyviä asioita. (Vesterinen 2002, 197-199.)  

 

 

2.2 Ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutus ohjaussuhteessa 

  

Sosiodynaamisessa ohjaussuhteessa on kysymys kumppanuuteen 

perustuvasta tapahtumasarjasta. Ohjaajalla ei tule olla asiantuntijan rooli ja 

opiskelijalla avuttoman rooli. He yhdessä pyrkivät yhdistämään molempien 

luovuuden, älykkyyden ja elämänkokemuksen. Ohjattu osallistuminen on 

oppimistilanne ja prosessi, jossa ihminen omaksuu taitoa ja tietoa, jota hän 

voi käyttää eri tilanteissa. Ihmisen taidot, näkökulmat, kulttuuriset tavat ja 

arvot voivat tässä tapahtumaketjussa muuttua. Keskustelut, tilanteen 

kartoitus, ohjausistunnot ja ryhmäistunnot ovat ohjatun osallistumisen 

periaatteita oppimiseen. Ohjatussa osallistumisessa ei vaadita sitä, että joku 

kertoo mitä tehdään ja miten, vaan se on vuorovaikutuksellinen 

oppimisprosessi. (Peavy 2004, 32-34.) 

 

Avoimen ja sopivan vuorovaikutuksen kautta muodostuu tarpeellinen ja hyvä 

työskentelyilmapiiri ja tunnesuhde, joka on edellytys ohjauksen tärkeimmälle 

asialle eli opiskelijan saamiselle osallistumaan toimintaan. Opiskelijan 

toiminta työpaikalla onnistuu parhaiten ajattelemalla työn kautta oppimista 

yhteistoiminnallisena projektina, jossa kaikki osapuolet tutustuvat vähitellen 

toisiinsa ja rakentavat käsitystä yhteisestä työskentelystä. (Pasanen 2004, 

160-161.) 

 

Oppiminen edistyi parhaiten silloin, kun ohjaajan ja opiskelijan välinen 

yhteistyö toimi ja ohjaaja kuunteli sekä arvosti opiskelijan esittämiä 

mielipiteitä. Hyvä ohjaaja on opiskelijan tukena, antaa vastuuta kykyjen 

mukaan, rohkaisee opiskelijaa esittämään omia ajatuksia ja antaa 

monipuolista ja rehellistä palautetta. Ohjaaja tukee ohjattavansa näkemyksiä, 

uuden löytämistä, aloitteita ja oivalluksia (Oinonen 2000, 72; Siltala 2004, 
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251.) Tutorien tulisi arvostaa ihmissuhteita opiskelijoihin yhtä lailla kuin 

kliinisen osaamisen opettamista. (Lee, Cholowski & Williams 2007).  

 

Räkköläisen (2001) mukaan ohjaus on puhumalla ohjaamista erilaisissa 

ohjaustilanteissa ja sen vaikuttavuus perustuu oppimiseen palautteesta. 

Ohjauksen tarkoitus on muutoksen aikaansaaminen, vaikuttaminen. Myös 

oppiminen on prosessi, joka tuo elämään muutoksia; ihmisellä on luonnollinen 

taipumus kehittyä ja kasvaa, toisaalta taas tarve pitää yllä tasapainoa ja 

vastustaa muutosta. Muutos voi synnyttää vastarintaa ja se voi tulla esille 

ohjaustilanteessa. Muutoksen vastustus voi olla tarkoituksenmukaistakin, 

koska silloin ihminen suojelee ja puolustaa itseään tilanteilta, jotka voivat 

ahdistaa. Näiden ongelmien ja ristiriitojen käsitteleminen edistää oppimista. 

(Räkköläinen 2001, 120-121, 131.)  

 

Opiskelijat oppivat taitoja, ideoita ja asioita kaikkein parhaiten silloin, kun he 

osallistuvat oppimisprosessiin aktiivisesti ja oppiminen on heille järkevää ja 

sillä on merkitystä. Ohjauksen tulee rakentua erityisesti opiskelijan esiin 

tuomille asioille, jotka ovat tärkeitä hänen ammatillisen kehittymisensä 

kannalta. Jokainen ohjausprosessi on osallistujalleen paitsi luova myös 

ainutkertainen prosessi. (Spangar 2000, 21; Peavy 2001, 12-20.) 

 

Ohjaus on rinnalla kulkemista, tukemista tai muutokseen saattamista siten 

kuin opiskelija haluaa. Ohjaus on myös ammatillisessa koulutuksessa 

opiskelijan tukemista ja auttamista hänen elämäntilanteessaan, 

opiskeluprosessissaan ja ammatillisessa kehittymisessään. (Pasanen 2000, 

123.)  

 

 

2.3 Opiskelijaohjauksen nykykäytänteet 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on opetussairaala, jossa eri alojen 

korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla on mahdollisuus 

suorittaa koulutukseen kuuluvaa ammattitaitoa edistävää harjoitteluaan. 

Oppilaitosyhteistyötä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän  
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ammattikorkeakoulun yhteinen opetuskoordinaattori, joka koordinoi 

nimenomaan ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan 

harjoittelupaikkoja. (Oppilaitosyhteistyö ja harjoittelu 2007.) 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ei internetistä löytyvien sairaanhoitopiirin 

omilta sivuilta löytyvien tietojen mukaan ole opiskelijoiden ohjauksen 

yhtenäistä ohjetta. Muutamilla osastoilla keskussairaalassa on opiskelijan 

perehdytykseen tarkoitettuja internet-sivuja, esimerkiksi naistentautien 

osastolle on tehty opiskelijaohjauksen kriteereitä. (Opiskelijaohjaus 2007.) 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- 

ja terveysala ovat tehneet yhteistyötä harjoittelun kehittämiseksi. Työryhmään 

kuului alan opiskelijoita, ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 

opettajia sekä sosiaali- ja terveysalan työyhteisön edustajia. Lähtökohtana 

kehittämiselle oli kolminaisuus: opettajat, harjoittelupaikkojen edustajat ja 

opiskelijat. Kehittämisen tuloksena syntyi auditointimalli, joka on harjoittelun 

laatua mittaava ja kehittävä malli. Auditoinnin tarkoitus oli ymmärtää 

nykypäivän työyhteisön toimintaa ja sen kehittämisen tarpeita. Siihen kuuluvat 

oppilaitosta, työyhteisöä ja opiskelijoita koskevat osiot. Mallin keskeisenä 

toimintona on sisäisen ja ulkoisen arvioinnin lisäksi itsearviointi. (Hopia, 

Hynynen, Lundahl, Perttula & Tiikkainen 2007, 29-31.) 

 

 Itsearviointia varten kehitettiin mittari eli kyselylomake, jonka tuloksia 

vuodelta 2005 tässä kehittämishankkeessa hyödynnettiin. Vuonna 2007 

tehdyssä kyselyssä käytettiin nimenomaan tämän auditointimallin 

kyselylomaketta. Vuonna 2005 tehdyn itsearvioinnin tulosten pohjalta on 

järjestetty täydennyskoulutusta opiskelijoiden ohjaajille. Tämä koulutus 

järjestettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yhteistyönä. Auditointimallin 

kehittäminen ja soveltaminen jatkuvat edelleen.  (Hopia ym. 2007, 32.) 

 

Neurologian osasto on akuuttiosasto, jossa on yhteensä kuusi 

valvontapaikkaa kahdessa eri huoneessa (2+4 potilaspaikkaa) ja sen lisäksi 

12 osastolla olevaa potilaspaikkaa. Akuutit tilanteet, valvontahuoneessa 
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olevien potilaiden jatkuva seuranta, työn kuormittavuus ja ajan puute voivat 

vaikuttaa myös opiskelijoiden ohjaamiseen. Akuutissa tilanteessa opiskelijan 

ohjaaminen voi olla hankalaa, varsinkin jos opiskelija ei ole tottunut nopeasti 

vaihteleviin tilanteisiin. Ohjaajalta nopeat tilanteet vaativat nopeita ratkaisuja, 

eikä juuri sillä hetkellä aina ehdi tarpeeksi huomioida opiskelijan tarvitsemaa 

ohjausta.  

 

Valvontahuoneessa täytyy jonkun hoitajista olla koko ajan läsnä, joten aina ei 

ohjaajan ja opiskelijoiden välisille rauhallisille ohjauskeskusteluille ole aikaa 

eikä paikkaa. Toisaalta valvontahuoneissa voi opiskelija rauhassa seurata ja 

harjoitella akuuttien tilanteiden hoitamista ilman, että on vastuussa vielä koko 

tilanteen hallitsemisesta. Vastuu on kuitenkin aina hoitajalla eli opiskelijan 

ohjaajalla. Jokaiselle opiskelijalle pyritään antamaan mahdollisuus hoitaa 

oman ohjaajan kanssa potilaita niin valvontahuoneissa kuin myös osastolla. 

Näin turvataan opiskelijan erilaisten hoitotyön tilanteiden oppiminen erilaisissa 

olosuhteissa. 

 

Aikaisemmin tiedot ammattitaitoa edistävään harjoitteluun tulevista 

opiskelijoista tulivat oppilaitoksilta osastoille sähköpostina. Syksyllä 2007 

otettiin käyttöön Jobstep-järjestelmä. Jobstep on internetissä toimiva 

ammattikorkeakoulujen ja työnantajan yhteistyönä tekemä järjestelmä, jossa 

opiskelijat voivat itse varata paikan ammattitaitoa edistävään harjoitteluun. 

Tähän järjestelmään eri työyksiköiden on mahdollisuus tehdä tiettyjä 

kriteereitä opiskelijoille, esimerkiksi opiskelijat tekevät kaikki työvuorot 

ohjaajan työvuorojen mukaan tai työyksikössä myös opiskelijat tekevät 

kolmivuorotyötä ja viikonloppuja kuten oma ohjaaja. Varauksen jälkeen 

opettaja käy katsomassa ja hyväksymässä varauksen. Opettajien hyväksyttyä 

varaukset, tulee työyksikköön tieto tulevista opiskelijoista sähköpostina 

osastonhoitajalle ja opiskelijavastaavalle. Samalla työyksiköt saavat omien 

opiskelijoidensa CV:n. (Tuomi 2008.) Perehdytyksessä voidaan käyttää 

hyväksi opiskelijan portfoliota, josta käyvät ilmi hänen tietonsa, taitonsa sekä 

tavoitteensa harjoittelujaksolle. (Uusitalo 2001, 148; Heinonen 2003, 37). 
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Opiskelijat soittavat työyksikköön tai tulevat mahdollisuuksien mukaan 

käymään ennen harjoittelujaksoaan. Tapaaminen yritetään järjestää niin, että 

opiskelijan oma ohjaaja olisi myös tapaamassa opiskelijaa. Aina tämä ei ole 

mahdollista, jos opiskelija ei pääse käymään työyksikössä juuri ohjaajan 

työvuorojen aikaan tai omaa ohjaajaa ei vielä tiedetä. Tapaamisessa sovitaan 

ajankohta, jolloin opiskelija aloittaa ammattitaitoa edistävän harjoittelun. 

Pasasen (2004) mukaan harjoittelujaksolle opiskelijat saavuttavat hyvän 

suuntautumisen silloin, kun he voivat etukäteen tutustua työpaikkaan ennen 

harjoittelun alkamista. Kaikkein tärkeintä on opiskelijan ja hänen 

ammattitaitoa edistävän harjoittelunsa ohjaajan tapaaminen ennen 

harjoittelujakson alkamista. Tässä tapaamisessa sovitaan myös 

harjoitteluajankohdan tarkka aloitus ja paikka. (Pasanen 2004, 157-159.) 

 

Ennen harjoittelun alkua osastolla katsotaan opiskelijoille omat 

ohjaajat/korvaavat ohjaajat. Sovittuna aikana opiskelijat aloittavat osastolla 

harjoittelun. Opettaja käy ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana 

tapaamassa opiskelijoita ja keskustelee opiskelijan ja joskus myös ohjaajan 

kanssa jakson yleisistä tavoitteista ja opiskelijan omista tavoitteista ja 

kuulumisista. Opiskelija antaa ohjaajalleen arviointilomakkeet sekä 

arviointikriteerit, joita silmällä pitäen ohjaaja tekee kirjallisen palautteen ja 

arvioi opiskelijan toimintaa harjoittelun aikana.  

 

Jakson lopussa oma ohjaaja/korvaava ohjaaja, opiskelija ja opettaja käyvät 

loppuarviointikeskustelun, jossa annetaan palaute opiskelijalta ohjaajalle ja 

ohjaajalta opiskelijalle.  Aina ei jostain syystä ohjaajaksi ajateltu hoitaja voi 

ottaa opiskelijaa ohjaukseensa. Syynä voi olla esimerkiksi hoitajan alkava 

loma, pitkät vapaat tai hoitajan jaksaminen. Ohjausvastuu annetaan silloin 

toiselle hoitajalle. Kuviossa 1 selvennetään neurologian osastolla tapahtuvaa 

ohjausprosessia kokonaisuudessaan, opiskelijan tekemästä harjoittelupaikan 

varauksesta ja varsinaisesta harjoittelun alkamisesta loppuarviointiin ja 

harjoittelun lopettamiseen saakka. Jobstep-järjestelmä on kuviossa jo otettu 

huomioon. 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS  
 

 

Neurologian osastolla ei ole aikaisemmin ollut varsinaisesti opiskelijoille tai 

opiskelijoiden ohjaajille tarkoitettua materiaalia. Ainoastaan uuden työntekijän 

perehdytysmateriaalia löytyi ja se on samalla palvellut opiskelijoitakin. 

Kehittämishankkeen tekijä on toiminut osaston opiskelijavastaavana ja on 

kerännyt jonkin verran neurologian osastolle opiskelijaohjausta koskevaa 

materiaalia, kuten opiskelijan perehdytysohjelman (liite 1). 

 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kuvata ja kehittää neurologian osaston 

opiskelijaohjausta selvittämällä kyselyn avulla, oliko osastolla toteutettu 

sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaus muuttunut vuonna 2005 – 2007 ohjaajina 

toimivien hoitajien itsensä arvioimana.  

 

Tavoitteena oli saada tietoa seuraavista asioista: 

1) Millainen oppimisympäristö on vuoteen 2005 verrattuna? 

2) Miten ohjaajien valmiudet ohjata opiskelijaa ovat muuttuneet?  

3) Miten ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjaus on kehittynyt kahdessa    

    vuodessa? 

4) Miten yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli muuttunut? 

5) Miten sairaanhoitajat hyödyntävät verkkomateriaalia osaston opiskelijan  

    perehdytysmateriaalina? 

 

 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS  

 

4.1 Kehittämishankkeen eteneminen 

 

Kehittämishankkeessa käytettiin vuonna 2005 tehtyä auditointikyselyä 

hyödyntämällä vuoden 2005 auditointikyselyn ”Ohjattu harjoittelu, työyhteisön 

arviointi” – lomaketta. (ks. Hopia ym. 2007). Vuonna 2005 tehdyn kyselyn 

tuloksia hyödynnettiin myös vertaamalla niitä tässä kehittämishankkeessa 

vuonna 2007 tehdyn kyselyn tuloksiin. Vuoden 2007 kyselyyn lisättiin 
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muutama avoin kysymys, koska haluttiin saada selville käyttävätkö hoitajat 

ohjauksessa apuna Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sisäisillä verkkosivuilla 

olevaa opiskelijaohjaukseen tarkoitettua materiaalia opiskelijaa opastaessaan 

ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana.  

 

Kuviosta 2 käy ilmi, miten kehittämishanke eteni. Keväällä vuonna 2005 oli 

tehty auditointikysely. Toukokuun 2007 aikana mietittiin uuden 

kyselylomakkeen laatimista, mutta päädyttiin siis vuonna 2005 tehdyn 

auditointi-kyselyn tekemiseen uudelleen neurologian osastolla ja näiden 

kahden kyselyn tulosten vertailuun. Tulosten analysointi ja vertailu alkoi 

elokuussa. Tammikuussa aineisto oli valmis esitettäväksi. Tulokset 

esitettiinkin neurologian osaston osastokokouksessa. Kyselyjen tulosten 

pohjalta kehitetään neurologian osaston opiskelijaohjausta. 

 

 

----�----------------------�---------------------�----------------------�----------- 

kevät                    toukokuu             elo- ja syyskuu          tammikuu 

v. 2005                 v. 2007                v. 2007                      v. 2008 

 

 

                            

 

 

KUVIO 2. Kehittämishankkeen eteneminen. 
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4.2 Kehittämishankkeen aineiston keruu ja analyysi 

 

Lähtökohtana tässä kehittämishankkeessa käytettiin vuonna 2005 tehdyn 

auditointi-kyselyn tuloksia sekä kyselylomaketta (liite 2). Kysely oli 4-

portainen Likert-asteikko, joka edustaa määrällistä tutkimusta. Sama kysely 

tehtiin toukokuussa 2007 ja kyselyjen tuloksia verrattiin toisiinsa. Aineisto 

analysoitiin tilastollisesti Excel-ohjelmalla. Vuoden 2007 kyselyyn lisättiin 

kolme avointa kysymystä, kysymykset 26-28, jotka edustivat laadullista 

tutkimusta. Näihin avoimiin kysymyksiin sai jokainen kyselyyn vastaaja 

vapaasti kirjoittaa oman näkemyksensä kysytyistä asioista.  

 

Kyselyyn vastasi Keski-Suomen keskussairaalan neurologian akuuttiosaston 

sairaanhoitajat ja sairaanhoitajina toimivat sijaiset, jotka ovat kaikki toimineet 

opiskelijoiden pääasiallisina ohjaajina tai korvaavina ohjaajina. 

Vastauslomakkeita jaettiin 27 kappaletta. Vastausprosentti vuoden 2007 

kyselyssä oli 58 % (n=14). Vuoden 2005 tutkimukseen oli osallistunut kolme 

hoitajaa enemmän (n=17).  

 

Kehittämishankkeeseen liittyvät kyselylomakkeet jaettiin toukokuun lopulla. 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaaran (2004) mukaan kysely on tehokas 

säästäessään tutkijan vaivaa ja aikaa. Aineistoa voidaan myös pitää 

pinnallisena; ei tiedetä, miten huolellisesti kysymyksiä ja vastauksia on 

mietitty ja vastaamattomuus voi joskus nousta suureksi. Myös Vallin (2001) 

mielestä haastattelua parempi vaihtoehto on kyselylomakkeen käyttäminen 

tutkimuksessa. Tutkija ei vaikuta ilmeillään, asennoillaan, äänenpainollaan, 

omaa puhettaan tauottamalla tai yleensäkään läsnäolollaan vastausten 

laatuun. Vastausten luotettavuus paranee myös siksi, että sama kysymys 

esitetään jokaiselle tutkittavalle samalla tavalla. Vastaaja voi myös itse 

rauhassa vastata kysymyksiin niitä pohtien tai tarkistellen vastauksiaan. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004,191; Valli, 2001, 102.) 

 

Kyselyn tulokset esitettiin neurologian osastolla olleessa osastokokouksessa 

tammikuussa 2008. Tilaisuuden tarkoitus oli paitsi esittää hankkeen tuloksia, 

myös kerätä osaston henkilökunnalta kehittämisideoita tuloksista ja siitä, 
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miten tuloksista nousseita kehitettäviä asioita voitaisiin jatkossa parantaa ja 

kehittää. Osastokokouksessa keskusteltiin ohjauksen nykytilasta ja 

muutostarpeista kyselyn tulosten pohjalta ja sovittiin jatkotyöskentelystä 

opiskelijaohjauksen kehittämiseksi, ks. Taulukko 2 sivulla 33. 

 

 

5 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

 

5.1 Neurologian osasto harjoitteluympäristönä 

 

Kyselyyn vastanneiden neurologian akuuttiosaston sairaanhoitajien mielestä 

työyhteisöstä oli nyt parempi esite kuin kaksi vuotta sitten, vuonna 2005 osa 

vastaajista ”ei osannut sanoa” oliko esitettä ollenkaan (kuvio 3). Nyt kaikki 

vastanneet tiesivät esitteen olevan olemassa.  

 

Ohjaajien mielestä työyhteisössä oli opiskelijoiden perehdyttämisohjelma 

paremmin saatavilla kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2005 kyselyssä 

perehdyttämisohjelman olemassaolosta tiesi 60 % vastaajista, kun nyt 

vuonna 2007 tehdyssä kyselyssä perehdyttämisohjelmasta tietoisia oli 93 % 

vastaajista. Loput vastaajat olivat sitä mieltä, että perehdyttämisohjelman 

olemassaolo ”toteutuu osittain”.  

 

Saman ammatin omaava ohjaaja nimettiin opiskelijalle melko hyvin 

molemmissa kyselyissä, 7 % vastaajien mielestä ”toteutuu osittain”, kun 

suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että se ”toteutuu”. Sen sijaan ohjaajat 

olivat selvästi sitä mieltä, että nykyään ohjaajilla ei ole riittävästi resursseja 

ohjauksen toteuttamiseen. ”Toteutuu osittain” - vastaajien määrä oli kasvanut 

melkein puolella vuoden 2005 kyselyyn verrattuna.  

 

Ohjaustilanteita varten sopivan tilan puuttumisen on myös koettu muuttuneen 

huonompaan suuntaan. 79 % vastaajista oli nyt sitä mieltä, että 

ohjaustilanteita varten olevat tilat ovat olemassa ”toteutuu osittain”.  
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

1.Työyhteisöstä on olemassa esite.

2.Työyhteisössä on perehdyttämisohjelma opiskelijalle.

3.Opiskelijalla on saman ammatin omaava ohjaaja.

4.Ohjaajalla on riittävästi resursseja ohjaamiseen.

5.Ohjaustilanteita varten on sopivat tilat.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu ei osaa sanoa
 

 

KUVIO 3. Oppimisympäristö harjoittelussa vuonna 2007. 

 

Voidaan siis yhteenvetona todeta oppimisympäristön rakenteiden 

muuttumista vuoden 2005 rakenteisiin verrattuna; osa ohjaajista ei tiennyt 

kaksi vuotta sitten työyhteisöstä olevan esitettä, vuonna 2007 kaikki vastaajat 

tiesivät esitteen olevan.  

 

Saman ammatin omaavan ohjaajan nimeäminen opiskelijalle oli toteutunut 

melko hyvin, eikä muutosta ollut paljoa tapahtunut kahdessa vuodessa. 

Toisaalta taas ohjaajilla olevien resurssien, joita tarvitaan opiskelijan 

ohjauksen toteuttamiseen, koettiin vähentyneen kahdessa vuodessa.  

 

Ohjaustilanteisiin sopivien tilojen koettiin huonontuneen verrattuna edelliseen 

kyselyyn, mikä oli yllättävää, koska tilat ovat pysyneet melko samoina. 

Yhdestä potilashuoneesta on tehty hoitajien työhuone, joka voi joustavasti 

osaston täyttyessä toimia myös potilashuoneena, mutta joka pyritään 

pitämään hoitajien työhuoneena.  
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5.2 Ohjaajien valmiudet  

 

Vuoden 2005 kyselyssä 82 % ohjaajista koki tuntevansa osittain 

opiskelijoiden koulutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai ohjatun harjoittelun 

tavoitteita ja loput 18 % vastaajista kokivat tuntevansa ne. Vuoden 2007 

kyselyssä ohjaajista 7 % koki, ettei tunne opiskelijoiden koulutusohjelmaa, 

opetussuunnitelmaa tai ohjatun harjoittelun tavoitteita lainkaan, suurin osa (64 

%) koki osittain tuntevansa ne ja 29 % vastaajista koki ne tuntevansa (kuvio 

4).  

 

Vuonna 2005 kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että opiskelijoita ja oppimista 

tukeva ilmapiiri työyhteisössä toteutui, mutta nyt vuonna 2007 vastaajista reilu 

20 % (21,4 %) oli sitä mieltä, että työyhteisön harjoittelulle myönteinen 

ilmapiiri toteutui vain osittain. Loput kyselyyn vastanneista olivat samaa mieltä 

kuin vuonna 2005. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ilmapiiri oli kahdessa 

vuodessa muuttunut huonompaan suuntaan. 

 

Ohjaajien arvioidessa riittäviä ohjaus- ja arviointitaitoja vuoden 2005 

kyselyssä reilu 40 % arvioi taitojen toteutuvan osittain, melkeinpä 45 % arvioi 

niiden toteutuvan ja noin 5 % ei osannut vastata kysymykseen. Nyt kaksi 

vuotta myöhemmin 57 % arvioi taitojen osittain toteutuvan ja loput 43 % 

vastaajista arvioi niiden toteutuvan. Ohjaajat siis arvioivat omat arviointi- ja 

ohjaustaitonsa samansuuntaisiksi kuin vuonna 2005.  

 

Valmiuksiin ohjata kansainvälistä opiskelijaa ”osittain toteutuu” vastausten 

määrä oli uusimmassa kyselyssä 93 % ja ”toteutuu” vastausten määrä 7 %. 

Aikaisemmin ohjaajat ovat kokeneet, että se ”osittain onnistuu” 76 % 

varmuudella, 17 % vastaajista olivat varmoja siitä ja ”ei osannut sanoa” –

kyselyyn vastanneista oli siis 7 %.  
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

6.Ohjaaja tuntee opiskelijan  koulutusohjelman ja tavoitteet.

7.Työyhteisössä on opiskelijalle myönteinen ilmapiiri.

8.Ohjaajalla on taitoja arvioida ja ohjata.

9.Ohjaajalla on valmiudet ohjata kans.välisiä opiskelijoita.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu ei osaa sanoa
 

 

KUVIO 4. Ohjaajien valmiudet vuonna 2007. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa ohjaajien valmiuksien muuttuneen kahdessa 

vuodessa jonkin verran. Ohjaajat olivat sitä mieltä vuonna 2005, että tunsivat 

osittain tai kokonaan opiskelijan koulutusohjelman tai opetussuunnitelman, 

nyt osa ohjaajista ei tunne ollenkaan niitä. Opiskelijoita tukevan ilmapiirin 

ohjaajat kokivat kahdessa vuodessa heikentyneen, ”osittain toteutuu” -

vastaajien määrä oli noussut noin 17 %.  

 

Opiskelijaohjaukseen tarvittavien ohjaustaitojen ohjaajat arvioivat 

parantuneen. Samaten valmiuksia ohjata kansainvälisiä opiskelijoita koettiin 

olevan nyt enemmän kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. 

 

 

5.3 Opiskelijaohjauksen muuttuminen  

 

Alkukeskustelun opiskelijoiden kanssa kävi kaksi vuotta sitten jokainen 

ohjaaja silloin tehdyn kyselyn mukaan. Vuonna 2007 ohjaajista 7 % ei käynyt 

alkukeskustelua ja saman verran vastaajista ei osannut sanoa oliko 

alkukeskustelua käyty vai ei (kuvio 5). Loput 86 % kyselyyn vastanneista 

ohjaajista kävivät keskustelun opiskelijan kanssa. Kysyttäessä oliko ohjaaja 

tietoinen opiskelijan ammatillisista valmiuksista, vuonna 2005 35 % ohjaajista 
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oli sitä mieltä, että se ”osittain toteutuu” ja loput 65 % ”toteutuu”. Vuonna 2007 

kyselyssä ”osittain toteutuu” 43 % ja ”toteutuu” 57 %. Ohjaaja perehtyi 

opiskelijan tavoitteisiin niitä täsmentäen vuoden 2005 kyselyn mukaan osittain 

18 % ja perehtyy 82 %, vuonna 2007 ohjaajat olivat 100 % sitä mieltä, että se 

”toteutuu”.  

 

Vuonna 2005 tehdyssä kyselyssä tasa-arvoisen ja turvallisen ohjaussuhteen 

luomiseen oli vastannut 10 % ”osittain toteutuu” ja 90 % ”toteutuu”. Nyt 

tehdyssä kyselyssä ”osittain toteutuu” vastaajien määrä oli 29 %, ”toteutuu” 

64 % ja ”ei osaa sanoa” 7 %. Kysymykseen huolehtivatko ohjaajat 

tavoitteiden mukaisia oppimistilanteita opiskelijoille kaksi vuotta sitten ”osittain 

toteutuu” 35 % ja ”toteutuu” loput eli 65 %. Vuoden 2007 tehdyn kyselyn 

mukaan ”osittain toteutuu” –vastaajien määrä oli noussut 43 %:een ja 

”toteutuu” –vastaajien määrä puolestaan laskenut alle 60 % (57,1 %).  

 

Ohjaajista kävi vuonna 2005 säännöllisesti palautekeskusteluja opiskelijoiden 

kanssa noin 42 % ja vain osittain noin 58 %. Vuonna 2007 kyselyn mukaan 

määrät olivat samansuuntaisia (”osittain toteutuu” 43 % ja ”toteutuu” 50 %.) 

Tosin vastaajista 7 % ei osannut sanoa mielipidettään uusimmassa 

kyselyssä. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

10.Ohjaaja ja opiskelija käyvät alkukeskustelun.

11.Ohjaaja tietää opisk.valmiudet.

12.Ohjaaja perehtyy tavoitteisiin.

13.Tasa-arvoisen ohjaussuhteen luominen.

14.Tavoitteelliset ohjaustilanteet.

15.Säännölliset palautekeskustelut.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu ei osaa sanoa

 

 

KUVIO 5. Opiskelijaohjaus vuonna 2007. 
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Ohjaaja rohkaisee opiskelijaa itsearviointiin vuoden 2007 tehdyn kyselyn 

mukaan osittain 29 % ja 71 % ”toteutuu” (kuvio 6), kaksi vuotta sitten luvut 

olivat ”toteutuu osittain” 24 %, ”toteutuu” 71 % ja ”ei osaa sanoa” 5 %. 

Kysymys numero 17 käsitteli ohjaajan oman toiminnan perustelua 

opiskelijalle, kaksi vuotta sitten ohjaajien mielipide oli, että asia toteutui 

osittain 12 %, toteutui 76 %:llä ja 12 % ei osannut sanoa mielipidettään. 

Vuonna 2007 14 % ohjaajista arveli, että he perustelevat toimintaansa osittain 

ja 86 % vastaajista arveli, että he perustelevat.  

 

Käytetäänkö työyhteisössä yhteisesti sovittuja arviointikriteerejä opiskelijoiden 

arvioinnissa? Vuonna 2005 noin 6 % ohjaajista oli sitä mieltä, että asia ”ei 

toteudu lainkaan”, noin 48 % vastasi ”osittain”, noin 40 % vastasi ”toteutuu” ja 

noin 6 % ”ei osaa sanoa”. Vuonna 2007 29 % ohjaajista vastasi yhteisesti 

sovittujen arviointikriteerien ”osittain toteutuvan”, 57 %:n mielestä ”toteutuu” ja 

14 % ”ei osannut sanoa”.  

 

Seuraavassa kysymyksessä ohjaajat arvioivat omaa kykyään rohkaista 

opiskelijoita antamaan ohjaajille palautetta; 36 % oli sitä mieltä että asia 

toteutuu osittain, puolet vastaajista (50 %) rohkaisi ja 14 % ei osannut sanoa. 

Kaksi vuotta sitten luvut olivat; ”toteutuu osittain” noin 29 %, ”toteutuu” 66 % 

ja ”ei osaa sanoa” 5 %. 

 

Kyselyssä haluttiin myös tietää, laatiiko ohjaaja kirjallisen arvioinnin 

suhteessa opiskelijan tavoitteisiin. Vuonna 2005 tulokset olivat; noin 5 % ”ei 

toteudu lainkaan”, vain noin 7 % ”toteutuu osittain”, 73 % ”toteutuu” ja 5 % ”ei 

osaa sanoa”. 7 % oli sitä mieltä vuonna 2007, että asia ”ei toteudu lainkaan”, 

36 % ”toteutuu osittain”, puolet vastaajista (50 %) ”toteutuu” ja 7 % ”ei osaa 

sanoa”. Ohjaaja rohkaisi opiskelijaa tarkastelemaan käytännön eri tilanteita 

teorian kautta ja reflektoimaan oppimaansa vuonna 2005 seuraavasti: ”ei 

toteutunut” 5 %:n mielestä, ”toteutui osittain” 36 %:n mielestä ja 59 % 

vastaajista vastasi ”tapahtuu”. Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa 7 % 

ohjaajista oli sitä mieltä, että se ”toteutui osittain”, 86 % mielestä ”toteutui” ja 7 

% ”ei osannut sanoa”. 
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%

16.Itsearviointiin rohkaisu.

17.Ohjaajan toiminnan perustelu.

18.Yhteiset opisk.arviointikriteerit.

19.Opisk. antaa palautetta ohjaajalle.

20.Ohjaaja antaa kirjallisen arvioinnin.

21.Ohjaaja rohkaisee opisk.reflektointiin.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu ei osaa sanoa

 

 

KUVIO 6. Opiskelijan ohjaaminen vuonna 2007. 

 

Yhteenvetona kaikki ohjaajat kävivät alkukeskustelun opiskelijoiden kanssa 

kaksi vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan. Kyselyn mukaan noin 14 % 

vastaajista ei joko käynyt keskustelua tai ei tiennyt oliko sitä käyty. Tietoisuus 

opiskelijan ammatillisista valmiuksista oli laskenut kahdessa vuodessa. 

Ohjaajan perehtyminen opiskelijan tavoitteisiin oli selvästi parantunut 

vuodesta 2005 vuoteen 2007 niin, että vuonna 2007 ohjaajat kokivat sen 

toteutuvan täysin.  

 

Tasa-arvoisen ja turvallisen ohjaussuhteen luominen oli ohjaajien mielestä 

huonontunut kahdessa vuodessa. Ohjaajat huolehtivat opiskelijoilla olevan 

tavoitteiden mukaisia oppimistilanteita nyt hieman huonommin kuin kaksi 

vuotta sitten. Ohjaajista säännöllisesti palautuskeskusteluja opiskelijoiden 

kanssa käyvien määrä oli jonkun verran noussut kahdessa vuodessa, mutta 

toisaalta taas 7 % ei osannut sanoa vastatessaan, käytiinkö niitä vai ei.  

 

Itsearviointiin ohjaajat rohkaisivat mielestään opiskelijoita vuonna 2007 

paremmin kuin kaksi vuotta aiemmin. Myös oman toiminnan perustelua 

opiskelijalle ohjaajat arvioivat tekevänsä nyt paremmin kuin ennen. Miten 

ohjaajat käyttivät mielestään työyhteisön kanssa yhteistyössä sovittuja 
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arviointikriteerejä opiskelijoiden arvioinnissa? Vastauksissa oli hajontaa jonkin 

verran, toisaalta osa ohjaajista koki, ettei näin tapahtunut lainkaan, mutta 

toisaalta tänä vuonna niin ei kokenut kukaan vastaajista. Sovittuja 

arviointikriteerejä käytti tänä vuonna enemmän ohjaajista kuin kaksi vuotta 

sitten, kuitenkin ”ei osaa sanoa” –vastauksia oli uudessa kyselyssä yli puolet 

enemmän.  

 

Samaten ohjaajat arvioivat omaa kykyään rohkaista opiskelijoita antamaan 

palautetta omille ohjaajilleen tänä vuonna kriittisemmin; vain 50 % vastaajista 

koki näin tapahtuvan verrattuna kahden vuoden takaiseen 66 %. Ohjaajien 

määrä, jotka eivät osanneet sanoa mitään, oli kasvanut melkein 10 %. 

 

Opiskelijan kirjallinen arviointi suhteessa hänen tavoitteisiinsa on heikentynyt 

kahdessa vuodessa. Kirjallista arviointia toteuttaneiden ohjaajien määrä oli 

pudonnut tässä ajassa. Ohjaajia, jotka rohkaisivat opiskelijaa teorian kautta 

tarkastelemaan käytännön eri tilanteita ja reflektoimaan oppimaansa, oli 

heidän omasta mielestään enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Uutta oli pieni 

joukko ohjaajia, jotka eivät osanneet uusimmassa kyselyssä varmaksi sanoa 

tapahtuiko niin vai ei. 

 

 

5.4 Yhteistyö oppilaitoksen ja työyhteisön välillä 

 

Osallistuivatko ohjaajat heille järjestettyihin koulutuksiin ja infotilaisuuksiin? 

Kaksi vuotta sitten noin 71 % vastaajista oli sitä mieltä, että ohjaajien 

osallistuminen ”toteutuu osittain”, noin 12 % vastaajista oli sitä mieltä, että se 

”toteutuu” ja noin 17 % kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa. Vuonna 2007 

ohjaajien mielestä 57 % koulutuksiin osallistuminen ”toteutuu osittain”, 36 % 

mielestä ”toteutuu” ja 7 % vastaajista ”ei osannut sanoa” (kuvio 7).  

 

Ohjaajien mielestä he keskustelevat säännöllisesti opettajan ja opiskelijan 

kanssa opiskelijan oppimisprosessista vuonna 2005 seuraavasti; ”ei toteudu” 

5 %, ”toteutuu osittain” 60 %, ”toteutuu” 22 % ja ”ei osaa sanoa” 13 % 

vastaajista. Kaksi vuotta myöhemmin luvut olivat ohjaajien itsensä arvioimana 
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seuraavat; ”ei toteudu” 7 %, ”toteutuu osittain” 86 %, ”toteutuu” 0 % ja ”ei 

osaa sanoa” 7 %. 

 

Kysymykseen numero 24 oli vastattu vuonna 2005, että ohjaaja edistää 

koulutuksen ja työelämän yhteistyötä esittämällä ideoita työn kehittämiseksi 

osittain 65 %, 18 %:n mielestä näin tapahtuu ja 18 % ei osannut sanoa. 

Vuonna 2007 tehtyyn kyselyyn 7 % vastanneista tämä väittämä ei heidän 

mielestään toteutunut, 71 % vastasi näin osittain tapahtuvan, 7 % vastasi näin 

tapahtuvan ja sama prosenttiosuus (7 %) ei osannut sanoa.  

 

Säännöllistä palautetta ohjaaja antaa ammattikorkeakoululle tai opettajalle 

kaksi vuotta sitten ohjaajien mielestä 71 % osittain, 12 % antaa palautetta ja 

17 % ei osannut sanoa. Vuonna 2007 7 % oli sitä mieltä edellä mainittuun 

väittämään, että näin ei tapahdu lainkaan, 65 % vastasi sen osittain 

toteutuvan, 14 % oli sitä mieltä, että se tapahtuu ja 14 % ei osannut sanoa. 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

22.Ohjaajat osallistuvat ohjauskoulutuksiin.

23.Säänn.keskustelut opettajan, opisk. ja ohjaajan
kanssa.

24.Yhteistyö oppilaitoksen kanssa.

25.Ohjaaja antaa säänn.palautetta oppilaitokselle.

ei toteudu toteutuu osittain toteutuu ei osaa sanoa
 

 

KUVIO 7. Yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikan välillä vuonna 2007. 

 

Yhteenvetona ohjaajat kokivat yhteistyön oppilaitoksen kanssa muuttuneen 

jonkin verran. Koulutuksiin osallistuminen oli mennyt positiiviseen suuntaan; 

puolet enemmän ohjaajista oli tänä vuonna arvioinut, että koulutuksiin 

osallistuminen onnistuu. Silti osallistuneiden määrä jäi vuonna 2007 36 
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%:een, kun vielä useamman opiskelijan ohjaajan osallistuminen koulutuksiin 

ja infotilaisuuksiin olisi suotavaa.  

 

Oppimisprosessista keskustelu ohjaajan, opiskelijan ja opettajan kanssa 

yhteisesti ja säännöllisesti toteutuu vuotta 2005 huonommin. Tänä vuonna 

tekemässäni kyselyssä ohjaajat arvioivat, ettei asia toteudu ollenkaan, kun se 

aikaisemmin toteutui kuitenkin yli 20 % vastaajista. Osittain keskustelu 

onnistuu tänä vuonna aikaisempaa hieman paremmin.   

 

Edistääkö ohjaaja koulun ja työelämän yhteistyötä esittämällä ideoita? Osa 

ohjaajista oli sitä mieltä, ettei edistä enää ollenkaan ja yhteistyötä 

edistävienkin ohjaajien määrä oli pudonnut puolella. Säännöllisen palautteen 

antaminen ohjaajalta opettajalle ja koululle oli kahdessa vuodessa 

huonontunut, osa ohjaajista koki, ettei näin tapahdu enää ollenkaan. 

 

 

5.5 Verkkomateriaalin hyödyntäminen opiskelijan 

perehdytyksessä 

 

Kyselyn avoimiin kysymyksiin oli vastannut melko vähän ohjaajia kaiken 

kaikkiaan. Syynä melko vähäiseen vastausmäärään saattoi olla se, että 

ohjaajat käyttivät melko vähän intranetissä olevia opiskelijan ohjaukseen 

liittyviä sivuja hyödyksi opiskelijan ohjauksessa. Lainausmerkeissä olevat 

sitaatit ovat ohjaajien suoria lainauksia kyselyn vastauksista.  

 

Osa vastaajista oli käynyt tutustumassa sivuihin, mutta ei ollut käyttänyt sivuja 

varsinaisesti hyödyksi opiskelijaa ohjatessaan. Muutama ohjaaja oli käyttänyt 

Intranet-sivuja hyödykseen ”lukemalla niitä tarpeen mukaan”. Vastauksista 

kävi myös ilmi, ettei ohjaajilla ollut aina tarvetta käydä intranet-sivuilla, koska 

hoitaja ei ollut toiminut opiskelijan ohjaajana joko pitkään aikaan tai 

opiskelijan ohjausta koskevien intranet-sivujen ilmestymisen jälkeen. 

Kokemuksen puute opiskelijan ohjauksessa esti myös tutustumisen 

opiskelijan ohjauksesta kertoviin sivuihin. Sivut toimivat ohjaajalle välillä 
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”muistilistana”. Ohjaaja siis perehdyttäessään opiskelijaa osastolla katsoi 

intranetistä, että oli muistanut mainita kaikki oleelliset asiat. 

 

Vain yksi avoimiin kysymyksiin vastanneista ohjaajista oli ohjannut ensin 

opiskelijaa lukemaan sivuja ja sitten vielä tarvittaessa olivat ohjaaja ja 

opiskelija lukeneet sivuja yhdessä. Muutamat opiskelijat olivat jo etukäteen 

saattaneet käydä tutustumassakin sivuihin. Sivuista olisi vielä enemmän 

hyötyä, jos sinne lisättäisiin materiaalia, kuten eräs ohjaaja oli ideoinut 

avoimeen kysymykseen vastaukseksi. Opiskelija voisi näyttää esimerkiksi 

osastolle tullessaan ja harjoittelua aloittaessaan ohjaajalle lääke- ja 

harjoittelupassinsa. Kuntoutus ja nielemisohjeet olisi myös hyvä mainita 

sivuilla, koska ne ovat olennainen osa neurologisen potilaan hoitoa ja 

opiskelijoiden on erittäin hyvä tietää näistä asioista heti harjoittelun alussa.  

 

Ohjaaja koki opiskelijoiden antaneen sivuista positiivista palautetta ja hän 

itsekin oli sitä mieltä, että ”sivuilla on tarpeellista tietoa.” Esille tuli eräässä 

vastauksessa myös idea siitä, että ”voisi yhteisesti kerrata asioita niin ne 

paremmin eläisivät käytännössä”. Opiskelijan ohjausasioita voisi siis kerrata 

yhteisesti vaikka osastokokouksessa. 

 

Vastauksista voi yhteenvetona todeta, että intranet-sivujen hyötyä hyvin harva 

kysymyksiin vastanneista ohjaajista käytti aktiivisesti hyväkseen.  

Tietoa tulee kuitenkin päivittää säännöllisesti ja sivuille voi lisätä materiaalia 

Opiskelijaohjausasioita voi kerrata yhteisesti esimerkiksi osastotunnilla tai 

osaston toimintasuunnitelmapäivillä, jolloin voi samalla kuunnella ohjaajien 

mielipiteitä ja kommentteja opiskelijoiden ohjaamisesta sekä ohjaajat voivat 

keskustella mieltä askarruttavista asioista.  

 

 

5.6 Opiskelijaohjauksen kehittämistarpeita ja –ideoita  

 

Neurologian osastolla pidetyssä osastokokouksessa esiteltiin 

kehittämishankkeen tulokset. Tuloksista nousi ohjaajien arvioimana muutama 

keskeinen kehittämistarve osaston opiskelijaohjauksesta. Ohjaajat tuntevat 
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huonommin opiskelijan koulutusohjelmaa, ohjatun harjoittelun tavoitteita sekä 

opetussuunnitelmaa. Alkukeskustelua opiskelijan kanssa ohjaajat kävivät 

huonommin ja ohjaaja myös edistää hieman huonommin koulutuksen ja 

työelämän yhteistyötä ideoita esittämällä. Ohjaajat eivät koe omaavansa 

tarpeeksi resursseja opiskelijan ohjauksen toteuttamiseen. Lisäksi heidän 

mielestään ohjaajat huonommin luovat turvallista ja tasa-arvoista 

ohjaussuhdetta sekä työyhteisön ilmapiiri, jonka tulisi olla oppimista tukeva ja 

harjoittelulle myönteinen, oli huonontunut. 

 

Kehittämishankkeesta nousseista kehittämistarpeista keskusteltiin 

kokouksessa vilkkaasti ja keskustelussa nousi esille sairaanhoitajien 

mielipiteitä ja ideoita siitä, miten epäkohtia voidaan kehittää osastolla. 

Todettiin, että muuttamalla ja kehittämällä kolmea ensimmäistä epäkohtaa, 

kehitetään myös kolmea viimeksi mainittua kehittämisen kohdetta. Näin 

saatiin kehittämistarpeiden pohjalta nousseita kehittämisideoita. Taulukkoon 2 

on koottu osastokokouksessa esille tulleet kehittämistarpeet ja –ideat. 

 

TAULUKKO 2. Opiskelijaohjauksen kehittämistarpeet ja -ideat. 

 

 
Kehittämis- 
tarpeet 
 

 
Kehittämis-
idea 1 

 
Kehittämis- 
idea 2 

 
Kehittämis- 
idea 3 

 
Kehittämis- 
idea 4 

Koulutusohjelman, 
opetussuunnitelman 
ja tavoitteiden 
tunnettavuus 
nousee 

info koulutus- 
ohjelmasta 
oppilaitoksessa 
esimerkiksi 
1kerta/ 
vuosi 

opiskelijat tuovat 
omat tiedot koulutus 
ohjelmastaan 
osastolle mukanaan 

ohjaaja näkee 
opiskelijan CV:n jo 
ennen harjoittelua; 
voi informoida 
työyhteisöä 
opiskelijasta 

harjoittelupassin 
näyttäminen 
ohjaajalle heti 
harjoittelun 
alussa 

Ohjaaja käy 
huonommin 
alkukeskustelua 
opiskelijan kanssa 
 

opettajat vievät 
opiskelijat 
tutustumaan 
osastoihin 
ennakkoon 

harjoittelua ei 
aloiteta 
maanantaina, joka 
viikon kiireisin päivä 
yleensä 

opiskelija tulee 
alkukeskus- 
teluun sovitusti 
oman ohjaajan 
kanssa noin 
viikkoa ennen 
harjoittelun alkua 

 

Ohjaaja huonommin 
edistää koulun ja 
työelämän 
yhteistyötä 
 

yksi opettaja, 
joka 
pääsääntöisesti 
hoitaisi yhden 
osaston 
opiskelijat 
 

ohjaajien toive: 
opetuskoordinaattori 
käy esittäytymässä 
osastolla ja kertoo, 
mitä tekee  

opettajien 
yhteystiedot 
opiskelijan tietojen 
kanssa näkyville: 
sähköposti 
varmastikin paras 
yhteydenpitoväline 
(puhelimella ei 
saa aina kiinni) 
 

 



 

 

34 

ohjaajat eivät koe 
omaavansa 
tarpeeksi resursseja 
opiskelijan 
ohjauksen 
toteuttamiseen 

perehdytys 
suunnitellaan 
ohjaajan    
työvuoroon 
alkavaksi noin 
tuntia ennen 
virallista 
työvuoroa 

harjoittelua ei 
aloiteta 
maanantaina, joka 
viikon kiireisin päivä 
yleensä 

opiskelijoita 
jaetaan 
mahdollisuuksien 
mukaan eri 
työvuoroihin 

info koulutus- 
ohjelmasta 
oppilaitoksessa 
esimerkiksi 
1kerta/ 
vuosi 
 
 
 

Ohjaajat kokivat 
huonommin 
luovansa turvallista 
ja tasa-arvoista 
ohjaussuhdetta 

opiskelija tulee 
alkukeskus- 
teluun sovitusti 
oman ohjaajan 
kanssa noin 
viikkoa ennen 
harjoittelua 

harjoittelua ei 
aloiteta 
maanantaina, joka 
yleensä viikon 
kiireisin päivä  

ohjaaja näkee 
opiskelijan CV:n jo 
ennen harjoittelua 

 

Työyhteisössä 
oppimista tukeva ja 
harjoittelulle 
myönteinen ilmapiiri 
oli huonontunut 
 

opiskelijat 
tekevät aina 
kaikki samat 
työvuorot kuin 
ohjaajakin 

opiskelijoita 
mahdollisuuksien 
mukaan jaetaan eri 
työvuoroihin 

opiskelijat tekevät 
minimissään 8h/ 
työpäivä, eivät 
lähde kesken 
päivän esim. 
tunneille, 
kokeeseen 

perehdytys 
suunnitellusti 
ohjaajan 
työvuoron 
alkuun 
  

 

 

Osastokokouksessa päätettiinkin ottaa tavoitteeksi erityisesti alkukeskustelun 

parantaminen. Alkukeskustelun parantaminen johtaa myös muiden 

kehitettävien asioiden paranemiseen. Ohjaaja saa heti tietoa enemmän 

opiskelijasta ja hänen taustoistaan, tavoitteistaan ja esimerkiksi 

aikaisemmista harjoittelupaikoistaan. Ohjaaja voi myös alkukeskustelussa 

kysyä opiskelijalta enemmän koulutusohjelmasta ja näin tutustuu siihenkin. 

Näin ohjaaja ja opiskelija oppivat tuntemaan toisiaan. 

 

Opiskelijaa ja hänen tavoitteitaan paremmin tuntiessaan ohjaaja saa 

enemmän resursseja toteuttaa ohjausta. Alkukeskustelu voi myös parantaa 

ohjaussuhdetta, joka voi kehittyä turvalliseksi ja tasa-arvoiseksi. Kun ohjaaja 

oppii tuntemaan opiskelijaa keskustelun ja juttelun myötä, muodostuu 

myönteinen asenne opiskelijaa kohtaan, myös työyhteisön ilmapiiri muuttuu 

myönteisemmäksi ja opiskelijan oppimista ja harjoittelua tukevammaksi.  

 

Päätettiin, että osastolla tehdään alkukeskustelusta valmis runko, jota ohjaaja 

voi käyttää muistilistana jutellessaan opiskelijan kanssa ensimmäisiä kertoja. 

Alkukeskustelurungon mukaan voi ohjaaja kysellä opiskelijalta oleellisia ja 

harjoittelun onnistumisen kannalta tärkeitä asioita, joita ohjaaja toivoo 
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tietävänsä opiskelijasta. Ohjaajien ideoita keskustelurungoksi saadaan selville 

esimerkiksi kysymällä niitä kahvihuoneessa paperilla, johon jokainen voi 

laittaa omia ideoitaan ja ajatuksiaan asiasta tai pyytämällä laittamaan 

sähköpostia opiskelijavastaavalle tai osastonhoitajalle.  

 

Alkukeskustelurunkoon on tärkeää saada myös opiskelijan näkökulma. 

Osastolla on ohjausta koskeva arviointilomake opiskelijoille. Jatkossa 

arviointilomakkeessa voi olla kysymyksiä siitä, mitä opiskelijat haluaisivat 

tietää alkukeskustelussa ohjaajista, osaston toiminnasta ja ohjauksesta. Ensi 

syksynä olevassa toimintasuunnitelmapäivässä paneudutaan asiaan 

enemmän. 

 

 

6 POHDINTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

6.1 Kehittämishankkeen luotettavuus 

 

Vuonna 2005 Keski-Suomen keskussairaalassa tehdyn auditointi-kyselyn 

tulokset käsiteltiin osastoittain. Vuonna 2007 kysely tehtiin uudelleen 

neurologian osaston sairaanhoitajille. Näin saatiin tietoa opiskelijaohjauksen 

kehittymisestä juuri neurologian osaston hoitajien näkökulmasta ja kyselyjen 

tuloksia voitiin verrata suoraan keskenään.  

 

Eettiset kysymykset kyselyn tekemisessä liittyvät vapaaehtoisuuteen, 

avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Vapaaehtoisuus tarkoittaa, että 

kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja perustuu henkilökohtaiseen 

suostumukseen. Avoimuus perustuu rehelliseen kertomiseen kyselyn 

aiheesta, tekemisestä ja tuloksista. Luottamuksellisuus on anonymiteetin eli 

henkilöllisyyden salassa pysyminen tietoja kerättäessä ja käsiteltäessä. 

(Backman, Paasivaara & Nikkonen 2001, 256.)  

 

Vapaaehtoisuus näkyy tämän kehittämishankkeen kyselyn tekemisessä ehkä 

parhaiten siinä, että osa kyselyn saaneista jätti siihen vastaamatta. 

Kehittämishankkeen aihe oli selvillä kyselyn vastaajien keskuudessa 
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kyselylomakkeita jaettaessa, koska samalla keskusteltiin myös 

kehittämishankkeen aiheesta ja toteutuksesta. Tutkimustietojen on oltava 

luottamuksellisia, tutkimusta tehdessä saatuja tietoja ei anneta ulkopuolisille 

eikä niitä käytetä muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin niitä on luvattu 

käyttää. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 129). Kyselyn tuloksia on käytetty vain 

tämän kehittämishankkeen toteuttamiseen. 

 

Kyselyyn oli vastannut melko monta hoitajaa, olihan vastausprosentti yli 50 

%. Osa sairaanhoitajista oli juuri ennen tutkimuksen tekemistä jäämässä 

vapaapäiville ja aloittamassa kesäloman. Tämä voi aiheuttaa sen, että 

kyselyyn ei jaksettu vastata tai siihen ei jaksettu paneutua siinä määrin kuin 

olisi voinut tai siihen ei ehditty vastata ennen vapaapäivien ja niitä seuraavan 

kesäloman alkamista. Jatkossa kyselyn tekeminen kannattaa ajoittaa niin, 

että pitkät lomat, kuten kesälomat, eivät ole juuri alkamassa ja vapaapäivillä 

olevat hoitajat ehtivät saada kyselylomakkeen ja voivat siihen rauhassa 

vastata. Kuitenkaan vastausaika ei saa olla liian pitkä, että vastaajat 

unohtavat vastata kyselyyn.  

 

Avoimiin kysymyksiin vastaaminen jäi ehkä edellä mainituista syistäkin 

harmittavan vähäiseksi. Avoimiin kysymyksiin liittyy myös ongelmallisuutta 

siksi, että ne voivat houkutella vastaamatta jättämiseen. (Heikkilä 2002, 49). 

Mahdollisesti vastauksia tuli myös siksi vähän, että osastolla kirjataan paljon 

asioita käsin kirjoittamalla potilaspapereihin ja osa hoitajista voi tunnistaa 

toisen hoitajan käsialan. Avointen kysymysten käsittelyssä siitä voi olla 

haittaa, jos sairaanhoitajat ajattelevat käsialansa olevan tunnistettavissa, 

koska se voi estää heitä kirjoittamasta kehittävää palautetta.  

 

Osastokokouksessa kehittämishankkeen tulokset esitettiin osaston hoitajille, 

joista osa mahdollisesti vastasi kyselyyn. Face-validiteetilla tarkoitetaan 

tuloksen esittämistä niille henkilöille, joita tiedot koskevat tai jotka muuten 

voivat olla tuttuja tutkittavan asian kanssa. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 

2001, 37).  
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Kehittämishankkeen tekijä on työssä neurologian osastolla ja toimii paitsi 

opiskelijoiden ohjaajana myös osaston opiskelijavastaavana. Backman ym, 

(2001, 258) ovat sitä mieltä, että tutkimuksen uskottavuus osoittaa tulosten 

totuudenmukaisuuden. Tutkijan on sitouduttava tutkimukseen. Sitoutuminen 

ilmenee sen kulttuurin tuntemisena, jota tutkittavien henkilöiden mielipiteet 

edustavat.  

 

 

6.2 Kyselyjen tulosten tarkastelua 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan ensin esille nousseita positiivisia asioita, 

jotka ohjaajat kokivat parantuneen neurologian osaston opiskelijaohjauksessa 

kahden vuoden aikana. Sen jälkeen tarkastellaan niitä kyselyn tuloksia, joita 

voisi ohjaajien mielestä kehittää ja muuttaa tulevaisuudessa neurologian 

osaston opiskelijaohjauksessa.  

 

Oppimisympäristön rakenteissa oli tapahtunut kyselyn mukaan jonkin verran 

muuttumista parempaan suuntaan. Tähän on vaikuttanut osaltaan osaston 

intranet-sivujen tekeminen ja päivittäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

intranet-sivujen yhteyteen. Tietotekniikan kehittyessä ihmiset etsivät ahkerasti 

tietoa internetistä ja keskussairaalan osastoiden tunnettavuus onkin voinut 

asiakkaiden sekä työntekijöiden keskuudessa parantua tehtyjen sivujen 

ansiosta.  

 

Perehdyttämisohjelma opiskelijoille on paremmin olemassa nyt kuin vuonna 

2005. Opiskelijoiden perehdyttämisohjelma (liite 1) on tehty muutama vuosi 

sitten opiskelijoiden ohjauskansioon osastolle. Heinosen (2003) mukaan 

työyhteisön käyttöön tulee luoda tiedote tai internet-sivusto tiedon kulkua 

varten. Näin voidaan paremmin tiedottaa opiskelijoiden harjoittelusta ja 

ohjauksesta. Henkilöstön käyttöön kehitetään materiaalia, jossa on perusteita 

opiskelijoiden valmiuksista koulutuksen eri tasoilla, ohjaajien koulutuksista, 
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harjoittelujaksoista ja niiden tavoitteista, sekä ohjaajien omista koulutuksista 

koskien opiskelijoiden ohjausta. (Heinonen 2003, 18.)  

 

Saman ammatin omaavan ohjaajan nimeäminen opiskelijalle oli toteutunut 

melko hyvin, eikä muutosta ollut paljoa tapahtunut kahdessa vuodessa. 

Neurologian osastolla on aina pyritty nimeämään opiskelijalle saman ammatin 

omaava ohjaaja. Poikkeuksena voi mainita lähihoitajiksi opiskelevat, jotka 

ovat asettaneet henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa lääkehoitoon tutustumisen. 

Osastolla lääkkeistä ovat vastuussa enimmäkseen sairaanhoitajat, joten osan 

aikaa lähihoitajaopiskelijoita voi ohjata myös sairaanhoitaja. 

 

Sovittuja arviointikriteerejä arvioinnissaan käyttivät ohjaajat melko samalla 

tavalla kuin aiemminkin. Ammattitaitoa edistävään harjoitteluun tulevat 

opiskelijat yleensä antavat ohjaajalleen tietyt arviointikriteerit 

arviointilomakkeen mukana, johon kunkin opiskelijan tason mukaan tehdään 

arviointi. Säännöllisesti palautekeskusteluja käyvien ohjaajien määrä oli 

jossain määrin noussut. Toisaalta taas osa ohjaajista ei osannut sanoa 

käytiinkö palautekeskusteluja vai ei. Ohjaajat myös kokivat rohkaisevansa 

paremmin opiskelijoita antamaan palautetta heille itselleen ohjaajina. 

 

Positiivista oli se, että kyselyn mukaan ohjaajat kokivat teorian kautta 

käytännön tilanteiden tarkastelun rohkaisemisen sujuvan kyselyn mukaan nyt 

ohjaajilta paremmin kuin ennen. Tämä voinee liittyä ohjaajien mielipiteeseen 

siitä, että oman toiminnan perustelu oli heillä jonkin verran parempaa kuin 

aikaisemmin. Ohjaajat rohkaisivat myös opiskelijoita reflektoimaan 

oppimaansa aikaisempaa paremmin. (vrt. Opetushallitus 2004,9.) 

 

Yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä oli kyselyn mukaan hieman 

parantunut. Mielestäni jokaisen ohjaajan tulee osallistua opiskelijan 

ohjauksen koulutuksiin ja infotilaisuuksiin, koska niissä saa tietoa muuttuvista 

koulutusohjelmista ja opiskelijan ohjaukseen liittyvistä uusista ideoista ja 
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ajatuksista. Opiskelijaohjausta käsitteleviin koulutuksiin ohjaajat osallistuivat 

aikaisempaa hieman paremmin. Silti liian harva ohjaaja osallistuu koulutuksiin 

siitäkin huolimatta, että niitä oppilaitoksen toimesta järjestetään.  

 

Koulutukset tulee järjestää jokaisen opiskelijan ohjaajalle järjestelmällisesti, 

niin että jokainen opiskelijaa ohjaava hoitaja osallistuu niihin. Koulutuksissa 

saa tietoa siitä, miten opiskelijan kanssa tulee toimia niin, että kaikki 

osapuolet hyötyvät tästä järjestelystä. (vrt. Vesterinen 2002, Pasanen 2004 ja 

Heinonen 2003.) Työpaikoilla käytetty aika opiskelijan ohjaamiseen voi jopa 

vähentyä, koska ohjaajat paremmin koulutuksessa käytyään tietävät, mihin 

asioihin tulee panostaa. Koulutus kuuluu osana ohjaustaitoihin ja siihen 

voitaisiin panostaa niin, että kaikki ohjaajana toimivat käyvät suunnitellusti 

koulutuksen, aina kun sellainen järjestetään.  

 

Pieni osa ohjaajista koki, ettei antanut lainkaan säännöllistä palautetta 

opettajalle/oppilaitokselle. Yhteiskeskustelut ohjaajan, opiskelijan ja opettajan 

välillä ovat tärkeitä, koska niissä voidaan saavuttaa uusia ajatuksia 

yksilöllisistä ohjaustilanteista kunkin opiskelijan kohdalla. (vrt. Pasanen 2004.) 

Yhteistyötä tulee kehittää oppilaitoksen, työelämän ja opiskelijan kanssa. 

Yhteistyössä voidaan sopia tietyt tavoitteet ja arvioinnin kriteerit ammattitaitoa 

edistävälle harjoittelulle. Asian tiimoilta voinee järjestää koulutusiltapäivän tai 

seminaarin, johon voi tulla useita työelämän edustajia eri puolilta kuulemaan 

koulun kuulumisia niin opettajilta kuin opiskelijoilta. Samoin työelämän 

edustajia voi olla mukana tuomassa oman näkemyksensä työelämän 

vaatimuksista. 

 

Ohjaajat kokivat heillä olevan hieman paremmat ohjaamis- ja arviointitaidot 

kuin kaksi vuotta sitten. Erittäin positiivisena seikkana voidaan pitää sitä, että 

ohjaajien oman näkemyksen mukaan he 100 % perehtyvät opiskelijan omiin 

tavoitteisiin täsmentäen niitä. Kyselyn tuloksista sai kuitenkin 

ristiriitaisia tuloksia, koska ohjaajat eivät kuitenkaan kokeneet olevansa 

tarpeeksi tietoisia opiskelijan ammatillisista valmiuksista, kävivät 

alkukeskustelua opiskelijan kanssa huonommin kuin ennen, huolehtivat 

huonommin turvallisen ja tasa-arvoisen ohjaussuhteen luomisesta kuin 
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aikaisemmin eivätkä huolehtineet aina siitä, että opiskelijalla on tavoitteiden 

mukaisia ohjaustilanteita tarpeeksi verrattuna kahden vuoden takaisen 

kyselyn tuloksiin.  

 

Ohjaustilanteisiin sopivien tilojen koettiin huonontuneen, mikä oli yllättävää, 

koska tilat ovat pysyneet melko samoina. Yhdestä potilashuoneesta on tehty 

hoitajien työhuone, joka voi joustavasti osaston täyttyessä toimia myös 

potilashuoneena, mutta joka pyritään pitämään hoitajien työhuoneena. Tilaa 

rauhallisiin ohjauskeskusteluihin ei osastolla ole, mutta kahdenkeskisiä 

ohjaajan ja opiskelijan, hoitajan ja asiakkaan tai hoitajan ja omaisen välisiä 

keskusteluja varten kaivattaisiin ehkä omia tiloja.   

 

Mielenkiintoista oli, että ohjaajat kokivat omien ohjausresurssiensa, joita 

tarvitaan opiskelijan ohjauksen toteuttamiseen, vähentyneen kahdessa 

vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön (1998,8) ohjeissa on todettu, että 

opiskelijan ohjauksen epäkohtia voivat olla paitsi suuret opiskelijamäärät 

työyksikössä, myös henkilökunnan jaksaminen. Vesterinen (2002, 205) on 

todennut tutkimuksessaan usean ohjaajan kokevan jatkuvaa ajanpuutetta 

hoitaessaan sekä työtehtäviään sekä toimiessaan opiskelijan ohjaajana.  

 

Työ on muuttunut yhä kiireisemmäksi ja vaativammaksi. Ovatko ohjaajat 

entistä kriittisempiä miettiessään omaa osaamistaan ja opiskelijan 

ohjaukseen käyttämäänsä aikaa? Ohjaajien oma vaatimustaso on saattanut 

nousta ja ohjaajat voivat kokea itsensä entistä riittämättömämmiksi. Ohjaajilla 

on meneillään osaston yhteisiä kehityshankkeita ja myös omia ammatillisia 

koulutuksia, ne voivat viedä osaltaan ohjaajien voimavaroja pois 

opiskelijoiden ohjaamisesta.  

 

Ohjaajien valmiudet ohjata opiskelijaa olivat muuttuneet huonompaan 

suuntaan. Alkukeskustelun käyminen oli ohjaajien kokemuksen mukaan 

vähentynyt. Ilman kunnollista alkukeskustelua ei ohjaaja voi tietää, minkä 

lähtötason osaaja opiskelija on ja mitkä voivat olla hänen realistiset 

tavoitteensa ammattitaitoa edistävän harjoittelun jaksolle. (Oinonen 2000, 72). 
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Osa ohjaajista koki, ettei tunne ollenkaan opiskelijoiden koulutusohjelmaa tai 

opetussuunnitelmaa.  Opetushallituksen (2004,7) ohjeiden mukaan ohjaajan 

tulee tuntea ammatillisen koulutuksen yleinen rakenne ja oman alansa 

peruskoulutuksen tavoitteet. Voivatko ohjaajat arvioida opiskelijan osaamista 

ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa tai ylipäänsä ohjata opiskelijaa, jos 

ohjaajat eivät tunne opiskelijan koulutusohjelmaa? Oinosen (2000, 40) 

tutkimuksen ja Opetushallituksen (2004, 7) ohjeiden mukaan ohjaajan 

ohjaustehtäviin kuuluu myös opiskelijan lähtötilanteen kartoitus, työpaikan 

kulttuuriin perehdyttäminen, ammattitaitoa edistävän harjoittelun suunnittelu 

yhdessä opiskelijan kanssa ja tavoitteisiin pyrkiminen sekä palautteen 

antaminen.  

 

Ilmapiiri työyhteisössä opiskelijoita ja heidän oppimaansa kohtaan oli 

heikentynyt. Vesterinen (2002, 201) ja Vehviläinen (2003, 240) ovat sitä 

mieltä, että työyhteisön ja ohjaajan tulee kohdata opiskelija myönteisesti ja 

häntä opiskeluissa tukevasti ja opiskelija otetaan vastaan työyhteisön tasa-

arvoiseksi jäseneksi. Opiskelijan oppimisen kannalta tulee ohjaajien ottaa 

huomioon tasa-arvoisuus opiskelijan kanssa sekä oikeantasoisten 

oppimistilanteiden luominen opiskelijalle. Myös haastavien oppimistilanteiden 

luominen opiskelijoille oli ohjaajien mielestä vähentynyt. Vesterisen (2002, 

201) mukaan opiskelijan työtehtävät tulevat olla hänelle tarpeeksi haastavia ja 

omaa identiteettiä kehittäviä.  Näin säilytetään harjoittelussa tarvittava 

motivaatio oppia uutta. Työpaikan vetovoimaisuus pysyy hyvänä ja voi jopa 

lisääntyä, jos osastolla on hyvä maine opiskelijoiden kesken. Työntekijöitä on 

helpompi saada raskaillekin osastoille. 

 

Yhteenvetona kyselyn tuloksista muutama asia selvästi nousee esille 

neurologian opiskelijaohjauksessa. Ohjaajien oman näkemyksen mukaan 

muutosta on tullut kahdessa vuodessa opiskelijan ohjauksen resurssien 

vähenemisenä. Samoin ilmapiiri on muuttunut opiskelijalle vähemmän 

myönteiseksi ja vähemmän oppimista tukevaksi. Epäkohtana voidaan pitää 

myös ohjaajien omaa mielipidettä siitä, että ohjaajien turvallisen ja tasa-
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arvoisen ohjaussuhteen luominen opiskelijaan on vähentynyt. Huomiota 

kyselyn tuloksissa kiinnittää myös se seikka, että ohjaajat kokevat nyt 

tuntevansa opiskelijan koulutusohjelman, opetussuunnitelman ja ohjatun 

harjoittelun tavoitteet hieman entistä huonommin. Ohjaajat myös käyvät 

alkukeskustelua huonommin opiskelijoiden kanssa ja ohjaajat edistävät 

vähemmän työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. 

 

Avoimiin kysymyksiin vastanneista vain pieni osa ohjaajista käytti intranet-

sivuja apuna opiskelijan ohjauksessa. Tietoa tulee kuitenkin päivittää sivuille 

ja sivuja voi mainostaa ohjaajille sekä niitä voi yhteisesti käydä katsomassa 

esimerkiksi toimintasuunnitelman tekemiseen tarkoitettuina iltapäivinä, jolloin 

useampi opiskelijan ohjaaja on paikalla.  

 

Osastokokouksessa, jossa kehittämishankkeen tekijä esitteli kyselyn tuloksia, 

esille tulleita kehittämistä vaativia asioita mietittiin yhteisvoimin. Päätettiin 

kehittää alkukeskustelua opiskelijan kanssa. Sen kehittäminen voi olla alku 

muiden epäkohtien paranemiselle. Ohjaaja oppii alkukeskustelussa 

tuntemaan opiskelijan paremmin, mikä johtaa tasa-arvoisen ohjaussuhteen 

luomiseen, ilmapiirin muuttumiseen opiskelijalle myönteisemmäksi ja 

opiskelijan koulutusohjelman tuntemiseen.  

 

Opiskelijaohjauksen laadun varmistamiseksi jatkossa voi nostaa kiireen 

vaikutuksen tutkimista opiskelijoiden ohjaukseen. Tarpeellista on saada tietoa 

myös opiskelijaohjauksen onnistumisesta ja kehittämistarpeista neurologian 

osastolla opiskelijan näkökulmasta. Jatkossa on syytä jatkaa tämän kyselyn 

tai samankaltaisen tutkimuksen systemaattista tekemistä ohjaajille, jotta 

tiedetään kehittämistä vaativat asiat ja positiivisesti menneet asiat 

opiskelijaohjauksessa ohjaajien näkökulmasta katsottuna. 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osastoilla on erikseen tehty muutamia 

opiskelijaohjauksen laatukäsikirjoja tai ohjekirjoja. Jokainen osasto on 

erikoistunut erilaiseen potilasainekseen ja siis vaatii sekä sairaanhoitajilta että 

sairaanhoidon opiskelijoilta erilaisia valmiuksia ja tietotaitoja. Kuitenkin 

perusasiat opiskelijaohjauksesta ovat samat, joten eri osastojen 
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opiskelijavastaavien olisi järkevää yhteistyössä tehdä esimerkiksi yhteinen 

opiskelijaohjauksen laatukäsikirja. Tähän käsikirjaan jokaiselta osastolta 

voitaisiin osaston omien erityispiirteiden mukaan tehdä tarvittavat lisäykset. 

 

Kyselyjen tuloksista saatiin hyvää ja käytännönläheistä tietoa, mihin suuntaan 

opiskelijaohjaus neurologian osastolla on kehittynyt kahdessa vuodessa. 

Kyselyjen tuloksia käsiteltiin yhdessä osastokokouksessa ja tehtiin 

suunnitelma asioiden viemiseksi eteenpäin. Kehittämishankkeen muodossa 

on saatu tietoa siitä, miten opiskelijaohjausta voidaan tulevaisuudessa 

kehittää ja toteuttaa käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Liite 1. Osasto 18 perehdytysohjelma. 

 

 

OPISKELIJAN OHJAUS NEUROLOGIAN OSASTOLLA 
 

 
Tervetuloa opiskelemaan osastolle 18! 
 

 

 
1. Osaston toiminnan ja tilojen esittely (tarkentuu koko jakson aikana) 
 
 
2. Henkilökuntarakenteen esittely 
 
 
3. Hoitotyön filosofia ja periaatteet  

•   arvot ja periaatteet 
•   osasto 18 toiminta-ajatus 
•   hoidettavien potilaiden ja heidän hoitotyönsä tärkeimpien 

periaatteiden esittely 
•   hoitotyön toteutus 

 
 
4. Työvuorojen tekeminen, oman ohjaajan valitseminen 

• työvuorot pääasiallisesti aina samat kuin omalla ohjaajalla 
tai korvaavalla ohjaajalla 

• työvuoro noin kahdeksan tunnin mittainen 
• myös ilta- ja yövuoroja sekä viikonloppuna tehtäviä työvuoroja 
• ei suositella pitkiä työvuoroja, esim. R-vuoroja (= aamu- ja 

iltavuoro peräkkäin) 
• suositeltavaa on, ettei opiskelija tee palkkatyötä 

työharjoittelun ohella ( huom! oma jaksaminen) 
• työvuorolista virallinen asiakirja; muutokset kuivamustekynällä 
• luennot/tentit eivät ole työaikaa, kenttätehtäviin koulu on 

varannut aikaa 
• omien tavoitteiden tekeminen kolmen päivän kuluessa 

aloittamisesta 
•    toisten opiskelijoiden työvuorojen huomioiminen, kaksi opis 
      kelijaa aamuvuorossa  
     (max kolme), kaksi opiskelijaa iltavuorossa ja yksi opiskelija  
     yövuorossa  
• opiskelija laittaa oman puhelinnumeronsa esim. 

esittelylehtiseen  
• opiskelija aina ilmoittaa sairastumisestaan/poissaolostaan 

osastolle 
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5. Sovi palautteen antamisesta 
• oman ohjaajan kanssa 
• opiskelija tuo mukanaan arviointilomakkeet ensimmäisinä 

harjoittelupäivinä ja antaa ne ohjaajalleen 
• koko arviointiasteikko käyttöön numeroarvioinnissa 
• opiskelijan pyytäessä muu henkilökunta velvollinen antamaan 

palautetta esim. arviointivihkoon, jonka opiskelija tuo 
• opiskelija velvollinen antamaan osastosta ja 

ohjaajasta/ohjaajista palautetta (on yksi arviointikriteeri 
opiskelija-arvioinnissa) 

• suullinen ja jatkuva palautteen antaminen molemmin puolin 
• arviointia peilataan opiskelijan tekemiin tavoitteisiin 
• mahdollisuuksien mukaan oma ohjaaja tai korvaava ohjaaja 

mukana opiskelijan  
arvioinnissa 

 
 
6. Opiskelijan kanssa käydään läpi seuraavat asiat, jotka täsmentyvät 
jakson aikana 

• perehdytyskansioon/opiskelijoiden perehdytysohjelmaan 
tutustuminen 

• puhelinten käyttö (HÄTÄNUMERO, kanslia, potilashuoneet ) 
• jos et tiedä asiaa mitä puhelimessa kysytään; ota selvää 
• potilaan hälytyskelloon vastaaminen 
• ovihälytys, palohälytys 
• palo-ohjeet 
• väkivaltatilanteet ja niiden ennakoiminen 
• elvytysvälineet ja -kaavio 
• potilaspapereihin tutustuminen (mallikansion esittely) 
• lääkehuone 

• lääkekaappi 
• infuusiot 
• jääkaappi 
• huumausainekaappi, -kortit 

• välinehuolto, puhdas/likainen puoli, deko, potilashuoneiden ja 
yhteistentilojen siisteys jne. 

• aseptiikka; käsihygienian ohjaaminen myös potilaille ja 
omaisille 

• tarkkailuhuoneen  pelisäännöt 
• yhteydenpito omaisiin, mm. voinnista kertominen 
• juridinen puoli (vaitiolovelvollisuus, Laki potilaan asemasta ja 

oikeudesta, Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä ja 
Henkilörekisterilaki)) 
• vaitiolovelvollisuus myös hoitajien asioista/osoitteista ja 

puhelinnumeroista 
• hoitajien tietoja ei saa antaa ulkopuolisille 
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OPPIJAKSON AIKANA 
 
 
1. Potilaan vastaanottaminen 

• ottaa tiedon vastaan tulevasta potilaasta puhelimitse 
• tiedottaa potilaan osastolle tulosta muille hoitajille 
• tulevan potilaan huonesijoituksen arviointi ja mahdollisen 

eristys/erityistarpeen kartoittaminen yhdessä tiimin kanssa 
• päivystyspotilas 
• raportin vastaanottaminen toiselta osastolta tulevasta 

potilaasta 
• "luvatulle paikalle" tuleva potilas/avohoitopotilas 
• tervehtiminen ja itsensä esittely potilaalle 
• sisäänkirjaaminen ( esimerkiksi KYS:stä tullut potilas) 
• papereiden tekeminen mallikansiota käyttäen 
• arvoesineluettelon tekeminen 

 
 
2. Kirjaaminen 

• tulohaastattelu (huom. Roper, Logan, Tierney- mukaisesti) 
• päivittäinen kirjaaminen/valvontakaavake 
• potilaan/omaisten haastatteleminen, hoitosuunnitelma 
• lääkärin määräysten vastaanottaminen ja toteuttaminen 
• loppuarviointi eli sairaanhoitajan lehti 
 
 

3. Potilaan elintoimintojen seuraaminen 
 •    kipu, hengenahdistus 

• tajunnantaso 
• neurologisten puoli- ja puutosoireiden seuraaminen 
• RR, pulssi (mittaus manuaalisella verenpainemittarilla sekä 

pulssi palpoiden) 
• nestetasapaino eli balanssi: nestelista, virtsamäärä, i.v. 

nesteet ja haihtuminen, lämpöily  
• tutkimukset, huomioi täytyykö olla ravinnotta ( kirjaa )   
• verensokeri 
• lämpö  
• monitoroidun potilaan seuranta 

• RR , pulssi 
• lämpö 
• saturaatio  
• verensokeri 
• neurologian valvonnan rutiiniverikokeiden  eli neva-

rutiinien tilaus 
• orientaation seuraaminen ja toiminnan loogisuus 
• mielialan seuraaminen 
• neuropsykologisten oireiden seuraaminen 
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4. Osastolla yleisimmin hoidettavat potilasryhmät (erityispiirteet ja 
potilaan kohtaaminen ) 

• Aivoverenkiertohäiriö eli AVH  
-TIA = oireet kestäneet < 24 h 
-infarkti = oireet kestäneet > 24 h 
-SAV =subaraknoidaalivuoto 
-ICH =intracerebrihematooma eli aivojen sisäinen verenvuoto   

• Aivoverenvuodot 
-subduraalihematooma 
-epiduraalihematooma           

• Epilepsia 
• Parkinsonismi 
• Migreeni 
• Muut päänsäryt 
• Lihassairaudet 

-Guillan Barre 
      -ALS  
      -MG 
      -MS-tauti  
• Aivo- ja selkäydintuumorit 
• Tulehdussairaudet 

-enkefaliitti eli aivokudoksen tulehdus 
-virus- ja bakteerimeningiitti  

• muistihäiriöt 
• hermoperäisistä kivuista kärsivät potilaat 
• aivovammapotilaat 
• sydäninfarktipotilas/sydämen vajaatoimintapotilas 
 
 

5. Potilaan ohjaus 
• yksilöllinen potilasohjaus/ohjaussuunnitelman tekeminen 

• kirjallinen materiaali 
• suullinen ohjaus 
• lääkeohjeet 
• potilaan ohjaussuunnitelman/ohjauksen kirjaaminen 

hoitosuunnitelmaan 
• omaisten ohjaaminen 

 
 

6. Suullinen raportointi 
• seuraavan työvuoron hoitajalle 
• potilaan siirtyessä toiselle osastolle 
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7. Lääkkeet AINA OMAN OHJAAJAN VALVONNASSA 
• lääkemuutosten tekeminen lääkärin määräysten mukaan 
• per os-lääkkeiden jako tarjottimelle ja potilaille 
• iv-lääkkeiden laimentaminen, jos koulussa harjoitellut   

• opiskelija ei saa yhdistää potilaaseen infuusioletkua 
• vigon saa poistaa ohjatusti, jos koulussa harjoitellut 

• im-lääkkeet ja sc-lääkkeet 
• saa pistää, jos koulussa harjoitellut ja näyttää ohjaajalle 

osaavansa 
• ei veritiputuksia edes ohjaajan valvonnassa, mukana voi 

olla 
• lääkkeiden vaikutuksen seuraaminen sekä niiden kirjaaminen 
• sairaanhoitaja antaa lähihoitajaopiskelijoille tietoa osaston 

lääkehoidosta 
• Pharmaca Fennican käyttöä tulee opetella /osata käyttää 

(myös internetistä löytyy lääkeohjeita) 
 
 

8. Elvytystilanne 
• peruselvytys 
• ambun käyttö 
• defibrillaattorin käyttö 
• osastonlääkärin/erikoisalojen päivystävän lääkärin 

hälyttäminen 
• elvytysryhmän hälyttäminen; puh.nro: 2000 tai 3600 
• elvytyslääkkeet 
• seurantakaavake 

 
 
9. Potilaan siirto 

• KYS  
• toiselle osastolle 
• terveyskeskuksiin/KIS/muihin laitoksiin 

 
 
10. Potilaan kotiutus 

• yhteys omaisiin, kotiapuun, kotisairaanhoitoon ym. 
• jatkohoidosta kertominen 
• reseptit, lääkeohjaus 
• sairaanhoitaja- lehdelle loppuarviointi (Effica) 
• tarkista lupa hoitotietojen lähettämiseen 

 
 
11. Yhteistyö muiden yksiköiden ja ammattiryhmien kanssa 

• osaston lääkäreiden kanssa 
• perus- ja lähihoitajien kanssa 
• sairaanhoitajien kanssa 
• sairaala-apulaisten kanssa 
• konsultaatioiden järjestäminen 
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• osastosihteeri 
• fysioterapeutti 
• sosiaalityöntekijä 
• puheterapeutti 
• sairaalateologi 
• röntgenin toiminta (potilaan valmistaminen tutkimukseen 

Medikesiä käyttäen, passitukset) 
• laboratorio (laboratoriokokeiden tilaaminen, vastauksien 

katsominen, ohjeiden katselu) 
 
 
12. Vainajan laitto 
 •    kuoleman toteaminen 
 •    kunnioitus vainajaa kohtaan 

• omaisten huomiointi 
• hakijan tilaaminen 
• paperit, omaisuus 

 
 
 
 
Toivomme, että olet 

 
 
* aktiivinen    
* reipas 
* oma-aloitteinen 
* rohkea kysymään 
* vastuullinen 
* kerrot rohkeasti kehittämisideoita 
* tunnet omat rajasi ja 
* huolehdit omasta jaksamisestasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERVETULOA! 
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Liite 2. Kyselylomake  

 

 
 
 
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU   
 
Sosiaali- ja terveysala 
 
 
Työyhteisön nimi ____________________              
Päivämäärä  _________  
 
 

OHJATTU HARJOITTELU 
TYÖYHTEISÖN ITSEARVIOINTI 

 
Arvioi työyksikkösi toimintaa AMK- opiskelijan ammattitaitoa edistävän 
harjoittelun osalta. Tämä arviointilomake on tarkoitettu työyksikön 
itsearviointia ja mahdollista ulkoista arviointia varten. Tarkoitus ei ole 
arvioida yksittäisen työntekijän toiminnan laatua vaan työyksikköä 
kokonaisuutena ohjatun harjoittelun osalta. Tulosten luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että jokainen opiskelijan ohjaukseen osallistuva 
henkilö täyttää lomakkeen. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti. 
Lomakkeiden yhteistuloksena saadun profiilin avulla työyhteisön on 
mahdollista hahmottaa keskeisimmät kehittämiskohteet.  
 
 

 
 
OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTEET 
 

Ei  
toteu
du 
laink
aan 

Tote
utuu 
ositta
in 

Tote
utuu 

 Ei 
osaa 
sano
a 

1. Työyhteisöstä on olemassa esite 
 

     

2. Työyhteisössä on olemassa perehdyttämisohjelma 
opiskelijalle 
 

     

3. Työyhteisössä on nimetty saman ammatin omaava 
ohjaaja opiskelijalle 
 

     

4. Ohjaajalla on riittävästi resursseja ohjauksen 
toteuttamiseen 

     

5. Työyhteisössä on ohjaustilanteita varten sopivat tilat 
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OHJAUSHENKILÖSTÖ 
 

Ei  
toteu
du 
laink
aan 

Tote
utuu 
ositta
in 

Tote
utuu 

 Ei 
osaa 
sano
a 

6. Ohjaaja tuntee opiskelijan koulutusohjelman,  
opetussuunnitelman ja ohjatun harjoittelun tavoitteet 
 

     

7. Työyhteisössä on oppimista tukeva ja harjoittelulle 
myönteinen ilmapiiri 
 

     

8. Ohjaajalla on riittävät ohjaamis- ja arviointitaidot 
 

     

9. Ohjaajalla on valmiudet ohjata kansainvälisiä 
opiskelijoita 
 

     

 
 
AMMATILLINEN HARJOITTELUN OHJAUS 

Ei  
toteu
du 
laink
aan 

Tote
utuu 
ositta
in 

Tote
utuu 

 Ei 
osaa 
sano
a 

10. Ohjaaja käy alkukeskustelun opiskelijan kanssa 
(mm. opiskelijan asema, vastuu, odotukset, työvuorot, 
ohjausajankohdat) 
 

     

11. Ohjaaja on tietoinen opiskelijan ammatillisista 
valmiuksista 
 

     

12. Ohjaaja perehtyy opiskelijan tavoitteisiin 
täsmentäen niitä 
 

     

13. Ohjaaja luo turvallisen ja tasa-arvoisen 
ohjaussuhteen 
 

     

14. Ohjaaja huolehtii, että opiskelijalla on tavoitteiden 
mukaisia oppimistilanteita  
 

     

15. Ohjaaja käy säännöllisesti palautekeskusteluja 
opiskelijan kanssa  
 

     

16. Ohjaaja rohkaisee opiskelijaa arvioimaan itseään 
 

     

17. Ohjaaja perustelee opiskelijalle omaa toimintaansa 
 

     

18. Työyhteisössä käytetään yhteisesti sovittuja 
opiskelijan arviointikriteerejä 
 

     

19. Ohjaaja rohkaisee opiskelijaa antamaan palautetta 
ohjaajan omasta toiminnastaan 
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20. Ohjaaja laatii kirjallisen kehittävän arvioinnin 
suhteessa opiskelijan tavoitteisiin  
 

     

21. Ohjaaja rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan 
käytännön tilanteita teoriatiedon kautta sekä 
reflektoimaan oppimaansa 
 

     

 
 
YHTEISTYÖ AMK:n KANSSA 
 

Ei  
toteu
du 
laink
aan 

Tote
utuu 
ositta
in 

Tote
utuu 

 Ei 
osaa 
sano
a 

22. Opiskelijoiden ohjaajat osallistuvat heille 
järjestettyihin  
koulutuksiin ja informaatiotilaisuuksiin 
 

     

23. Ohjaaja keskustelee säännöllisesti opettajan ja 
opiskelijan kanssa opiskelijan oppimisprosessista 
 

     

24. Ohjaaja edistää koulutuksen ja työelämän 
yhteistyötä esittämällä ideoita työn kehittämisestä 
 

     

25. Ohjaaja antaa säännöllistä palautetta harjoittelun 
ohjaamistoiminnasta opettajalle / AMK:lle yhteistyön 
kehittämiseksi 

     

 
 
 
26. Miten olet käyttänyt Santrassa olevia neurologian osasto 18 opiskelijan 
ohjaukseen liittyviä internet-sivuja apuna opiskelijaa ohjatessasi? 
 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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27. Mitä kehitettävää on mielestäsi Santrassa olevissa internet-sivuissa, jotka 
käsittelevät neurologian osasto 18 opiskelijan ohjausta? 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

28. Mitä muuta haluaisit tuoda esille osasto 18 opiskelijaperehdytyksestä? 
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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