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Simulaatiolla tarkoitetaan todellisuutta jäljittelevää tilannetta, jossa opittuja taitoja ja 
päätöksentekoa voi harjoitella ilman todellista riskiä potilaalle. Simulaatioon kuuluu 
valmisteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkipurkuvaihe. Tässä opinnäytetyössä on käsitelty 
jälkipurkuvaihetta, joka toteutetaan simulaation jälkeen ohjattuna keskustelutilaisuutena. Työssä 
on tarkasteltu kirjallisuuskatsauksen avulla jälkipurkukeskusteluun liittyviä piirteitä, jotka tukevat 
oppimista keskustelutilanteesta. Tarkasteltavia osa-alueita olivat jälkipurkukeskustelun rakenne, 
ajankäyttö sekä ohjaajan rooli keskustelussa, jälkipurkukeskustelun ilmapiiri ja palautteen anto 
keskustelussa. 

Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnettiin suomalaisten ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden tekstejä. 
Lähteinä käytettiin tieteellisiä julkaisuja, pro gradu- tutkielmia sekä väitöskirjoja ja oppikirjoja. 
Artikkelit on haettu Medic-, PubMed-, Theseus- ja Cinahl Complete -tietokantoja käyttäen. 
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Kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden 
kokemuksia siitä, toteutuvatko oppimista tukevan jälkipurkukeskustelun piirteet simulaatio-
opetuksessa tällä hetkellä Turun ammattikorkeakoulussa. Kyselyssä oli 18 suljettua kysymystä ja 
valmiit numeroidut vastausvaihtoehdot. Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä, joka 
lähetettiin sähköpostilla opintojensa syventävässä vaiheessa oleville ensihoidon ja sairaanhoidon 
opiskelijoille.  

Saatujen vastausten perusteella simulaation jälkipurkukeskustelussa toteutuu oppimista tukevia 
piirteitä. Vastanneiden opiskelijoiden mukaan jälkipurkukeskustelun rakenne oli tiedossa, 
simulaatiokokemuksia on ehditty käydä keskustelussa riittävästi läpi ja ohjaaja on ohjannut 
keskustelun etenemistä. Eniten hajontaa vastauksissa oli jälkipurkukeskustelun ilmapiiriä sekä 
palautteenantoa koskevissa osioissa. Kysely tavoitti sähköpostilla noin 200 opiskelijaa, joista 26 
opiskelijaa vastasi kyselyyn. Vastaajajoukko jäi siis pieneksi eikä saatuja tuloksia voida yleistää 
koskemaan kaikkia opiskelijoita. Vaikka vastaajien määrä jäi pieneksi, voidaan tutkimuksen 
tuloksia kuitenkin mahdollisesti hyödyntää jälkipurkukeskustelun kehittämisessä.  
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Using simulations as a teaching method has become more popular during the last years in 
healthcare teaching system. A simulation is a learning situation that mimics real life patient 
scenario and allows student to practice learned skills and decision making without actual risk for 
the patient. There are three phases in simulation: preparation, execution and debriefing. This 
thesis focused on debriefing which is arranged after the actual simulation as group discussion 
guided by a supervisor. This thesis includes a literature review about the characteristics that 
support learning process in debriefing. The covered areas in the review were the structure of 
debriefing, the use of time during debriefing, the supervisor’s role in debriefing, the atmosphere 
of debriefing and the feedback during debriefing. 

The literature review was made by using both Finnish and foreign experts’ published texts. The 
sources were scientific articles, master’s theses, PhD theses and text books about simulation 
theory. The articles were searched using databases such as Medic, PubMed, Theseus and Cinahl 
Complete. The sources used in this review were selected to be as valid and as new as possible, 
the oldest source being 15 years old. 

The questionnaire of this thesis was designed based on the literature review. The aim was to 
collect students’ experiences of debriefing and whether the good characteristics are present in 
debriefing at present in Turku University of Applied Sciences. There were 18 closed questions in 
the questionnaire, and it was conducted as Webropol-survey. The survey was sent by email to 
the selected student groups of emergency care and nursing students who were on advanced level 
in their studies.  

According to the results the good characteristics are present in debriefing. The participants knew 
the structure of debriefing and got enough time to process their simulation experience during 
debriefing. The supervisor has also guided the discussion accordingly. The biggest variety of 
answers were amongst the questions about the atmosphere and the quality of feedback in 
debriefing. The questionnaire reached about 200 students and 26 of them answered the 
questions. The number of participants was small so the results of the survey cannot be 
generalized to represent the experiences of all of the students. Even though the number of the 
participants was small, the results of this questionnaire may be useful when developing debriefing 
as part of simulation. 
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1 JOHDANTO 

Simulaatio määritellään yleisesti toiminnaksi, joka jäljittelee toimintaympäristön todelli-

suutta. Hoitotyön opetuksessa simulaatiolla pyritään luomaan potilastilanne, joka muis-

tuttaa todellista kliinistä hoitotilannetta mahdollisimman aidosti. (Jeffries 2005, 97; Drei-

fuerst 2009, 113; Eyikara & Baykara 2017,6) Simulaation tavoitteena on soveltaa hoito-

työssä käytettäviä toimintamalleja, päätöksentekoa sekä kriittistä ajattelua potilastilan-

teeseen riskittömästi. Todellisuuden jäljittelemiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi roo-

lipelaamisen tekniikkaa, interaktiivisia videoita, simulaationukkeja tai muita välineitä. 

(Jeffries 2005, 97; Dreifuerst 2009, 4; Salonen 2013, 34) Simulaatiossa tarvittavat väli-

neet ja tilat määräytyvät opetettavan ryhmän, opetustavoitteiden ja taloudellisten resurs-

sien mukaan (Hallikainen & Väisänen 2007, 437).  

Hoitotyön opetuksessa simulaatioharjoitus on usein kolmivaiheinen. Ensimmäiseen vai-

heeseen kuuluu simulaatioon valmistautuminen: tilojen ja välineistön valmistelu, oppi-

mistavoitteiden sekä mahdollisen ennakkomateriaalin esittely ja aiheeseen orientoitumi-

nen. Tämän jälkeen seuraa varsinainen simulaatioharjoitus, jonka jälkeen on jälkipurku-

vaihe yleensä heti simulaation jälkeen. Jälkipurkua pidetään tärkeänä vaiheena simulaa-

tio-opetuksessa, koska sen aikana tapahtuu jälkikäteistä oppimista reflektoinnin avulla. 

(Gardner 2013, 168; Kellomäki 2013, 17; Salonen 2013, 21; Fey & Jenkins 2015,361; 

Palkkimäki 2015, 21.) 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään simulaation jälkipurkukeskustelua ja siihen liittyviä 

piirteitä, joiden toteutuminen tukee oppimista. Tutkimusaihe on tärkeä, koska ensihoidon 

ja hoitotyön opetukseen sisältyy paljon simulaatioharjoituksia ja simulaation jälkipurku-

vaihetta on tutkittu melko vähän Suomessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

ensi- ja sairaanhoidon opiskelijoiden kokemuksia simulaation jälkipurkutilanteista Turun 

ammattikorkeakoulussa. Tarkoituksena on hahmottaa, toteutuvatko hyvän jälkipurku-

keskustelun piirteet simulaatio-opetuksessa tällä hetkellä. Saatuja tutkimustuloksia voi-

daan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa jälkipurkukeskustelun käytäntöjen ja ra-

kenteen kehittämisessä. 
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2 JÄLKIPURKUKESKUSTELU SIMULAATIO-

OPPIMISESSA 

Simulaatiolla tarkoitetaan todellisuutta jäljittelevää toimintaa, jossa toimijat pääsevät so-

veltamaan teoriaa käytäntöön turvallisessa ympäristössä. Simulaatio on kokemukselli-

nen oppimismenetelmä ja sen yhdistäminen perinteisiin opetusmenetelmiin voi kirjalli-

suuden mukaan kehittää oppimisen osa-alueita. Hoitotyön opetuksessa simulaation tar-

koitus on jäljitellä todellista potilastilannetta, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan opit-

tuja hoitotyön toimintoja ja päätöksentekoa suunnitellusti. Oppiminen tapahtuu simulaa-

tiossa riskittömästi, ilman pelkoa potilaan vahingoittamisesta. (Beyea & Kobokovich 

2004; Dreifuerst 2009, 113; Eyikara & Baykara 2017,6) Simulaatiot voidaan jakaa eri 

tasoihin matalan tason simulaatiosta (low-fidelity simulation) korkean tason simulaatioon 

(high-fidelity simulation). Matalan tason simulaatiossa harjoitellaan yleensä yksittäistä 

taitoa (esimerkiksi suoniyhteyden avaaminen perifeeriseen laskimoon) ja välineistö on 

yksinkertaista (esimerkiksi tekokäsi tai yksinkertainen nukke). Korkean tason simulaati-

ossa käytössä on kehittynyt, annettuun hoitoon reagoiva simulaationukke sekä tietotek-

niikkaa ja käytettävä välineistö ja ympäristö on lavastettu vastaamaan mahdollisimman 

aitoa potilastilannetta. (Seropian 2003, 1695) Korkean tason simulaatioiden käytöllä on 

tarkoitus varmistaa, että opiskelijat kohtaavat monipuolisesti erilaisia potilastilanteita, joi-

hin he eivät välttämättä päädy esimerkiksi kliinisten harjoittelujaksojen aikana, mutta joita 

voi tulla vastaan valmistumisen jälkeen (Wotton ym 2010, 633). Simuloitujen potilastilan-

teiden epäuskottavuuden on todettu haittaavan oppimista, joten simulaatioiden tulisi 

muistuttaa mahdollisimman paljon todellisuutta ollakseen vaikuttavia ja oppimista edis-

täviä (Gordon & Buckley 2009, 492; Garret ym 2010, 310; Koponen 2012, 106). Korkean 

tason simulaatioissa opiskelijat ovat monessa aktiivisen toimijan roolissa, joista yleisim-

piä ovat esimerkiksi potilas, omainen, hoitaja ja muu terveydenhuollon ammattilainen, 

kuten lääkäri. Opiskelijat voivat toimia simulaatiossa myös tarkkailijan tai äänittäjän roo-

lissa. Tarkkailijan roolissa opiskelija on joko simulaatiotilan ulkopuolella seuraamassa 

tilannetta tai hän voi olla tilanteessa paikalla, mutta ei osallistu päätöksentekoon, ongel-

manratkaisuun tai aktiiviseen toimintaan muulla tavoin. (Jeffries & Rogers 2007, 24)  

Simulaatioharjoitus koostuu yleensä kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäiseen vaiheeseen 

kuuluu simulaatioon orientoituminen ja harjoituksen valmistelu, mihin voi sisältyä esimer-

kiksi ennakkotehtävien tekeminen simuloitavasta aiheesta sekä tarvittavien välineiden 

kokoaminen ja harjoitusympäristöön tutustuminen. Ennen harjoitusta olisi tärkeää käydä 
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simulaation oppimistavoitteet läpi. Valmisteluvaiheen jälkeen seuraa varsinainen simu-

laatio eli hoitotyön opetuksessa potilastilanne, jonka ennalta päätetyt toimijat hoitavat. 

Kolmantena vaiheena harjoituksessa on jälkipurku, joka toteutetaan ohjattuna keskuste-

lutilaisuutena yleensä heti simulaation jälkeen. (Gardner 2013, 168; Kellomäki 2013, 17; 

Salonen 2013, 21; Fey & Jenkins 2015,361; Palkkimäki 2015, 21) 

2.1 Jälkipurkukeskustelun sisältö 

Jälkipurkukeskustelu on yhteinen oppimistilaisuus, jossa tapahtuu jälkikäteistä oppimista 

simulaatiokokemuksen käsittelyn myötä. Jälkipurun aikana opiskelijat keskustelevat si-

mulaation ohjaajan johdolla simulaatiotapahtumasta; sen herättämistä ajatuksista ja tun-

teista sekä toiminnasta tilanteessa. Opiskelijat prosessoivat kokemustaan, vastaavat oh-

jaajan ja tarkkailijoiden kysymyksiin sekä pyrkivät yhdessä selvittämään, mitä simulaati-

ossa tapahtui ja miksi. Yhteisen keskustelun avulla opiskelijat tulevat myös tietoisiksi 

sellaisista simulaatiotilanteen haasteista, joita he eivät huomanneet simulaation aikana. 

Opiskelijat arvioivat keskustellen, mikä sujui simulaatiossa hyvin ja kuinka omaa ja ryh-

män suoritusta voisi parantaa. He saavat myös ymmärrystä siitä, kuinka simuloitu tapaus 

voi tulla esiin todellisissa hoitotilanteissa. (Gardner 2013, 168; Mariani ym. 2014, 330-

331) 

2.2 Jälkipurkukeskustelun rakenne 

Simulaation jälkipurkukeskusteluun ei ole olemassa yleistä standardia tai yhtä määritet-

tyä rakennetta lääke- ja hoitotieteen alalla. Jälkipurun tarkoitus on saada aikaan keskus-

telua ja reflektiota, joten keskustelu voi esimerkiksi olla kronologisesti etenevää arviota 

simulaation tapahtumista tai lähteä liikkeelle siitä, mikä osallistujille tulee ensimmäisenä 

mieleen. (Dreifuerst 2009, 111; Gardner 2013, 168) Rakenteellisen menetelmän käyttö 

on kuitenkin suositeltavaa, jotta keskustelu tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Sil-

loin jälkipurkukeskustelu etenee järjestelmällisesti ohjaajan johdolla ja keskittyy ennalta 

määrättyihin seikkoihin, kuten simulaatiolle asetettuihin oppimistavoitteisiin. Rakenteelli-

nen jälkipurku on prosessi, jonka avulla voidaan selvittää opiskelijoiden ajattelutapaa 

sekä ymmärrystä hoitotyön käytännöistä. (Mariani ym 2014, 330) Keskustelu voi edetä 

esimerkiksi pinnallisimmista asioista syvällisimpiin, jolloin jälkipurku jakaantuu kolmeen 

vaiheeseen: kuvailuvaihe, analyysivaihe sekä toteutusvaihe (Rosenberg ym.2013, 197). 
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Kuvailuvaiheessa kerrataan, mitä simulaatiossa tapahtui ja käydään pintapuolisesti läpi, 

kuinka tilanne sujui sekä mahdollisia teknisiä haasteita simulaatiossa. Analysointivai-

heessa käydään ohjaajan johdattelemana läpi simulaation oppimistavoitteita sekä kuvai-

luvaiheessa esiin nousseita aiheita. Simulaatiota analysoidaan syvällisemmin ja käy-

dään läpi sekä positiivisia seikkoja että haasteita toiminnassa ja syitä niille. Toteutusvai-

heessa jatketaan esille nousseiden asioiden käsittelyä ja pyritään siirtämään käsitellyt 

ajatukset käytännön toteutukseen sekä siihen, miten simuloitu tilanne voi tulla esiin to-

dellisessa elämässä. Lisäksi ohjaaja voi johdatella opiskelijoita “mitä jos”- pohdintoihin 

eli miten simulaatiotilanne olisi edennyt, jos jotakin olisi tapahtunut tilanteessa toisin 

(Jeffries & Rogers 2007, 24). Tarkoitus on myös vetää koko simulaatioharjoitus ja jälki-

purkukeskustelu yhteen siten, ettei opiskelijoille jää epäselviä asioita simulaatiotilantee-

seen ja oikeanlaisiin toimintatapoihin liittyen. (Rosenberg ym. 2013, 198-201) Rakenteel-

lisen keskustelun eduiksi on havaittu sen oppijakeskeisyys sekä palautteen antamisen 

ja vastaanottamisen kehittyminen. Lisäksi se sallii reflektoinnin, jonka aikana tapahtuu 

merkittävä osa simulaatio-oppimisesta. Jälkipurkukeskustelun rakenteellisuus tukee 

opiskelijan oppimista ja kehittää kriittistä ajattelua, kliinistä päätöksentekoa, perustelua 

sekä arviointikykyä. Rakenteellisen jälkipurun hyödyntäminen auttaa selkeiden oppimis-

kokemusten syntymisessä, koska simulaatiokokemusta käsitellään järjestelmällisesti ja 

analysoiden. (Dreifuerst 2009, 113; Salonen 2012, 41; Rosenberg ym, 2013, 196; Ma-

riani ym. 2014, 330-331, Mattila 2017,45)  

2.3 Ajankäyttö jälkipurkukeskustelussa 

Rakenteellinen jälkipurkukeskustelu vaatii merkittävän määrän aikaa onnistuakseen 

kunnolla ja palvellakseen oppimistarkoitusta. Jälkipurun kestoon vaikuttaa esimerkiksi 

opiskeltava kurssi, simulaation aihe, simulaation pituus ja harjoitteluun osallistuvan ryh-

män koko. Tämän vuoksi jälkipurun kesto vaihtelee simulaatioharjoituksissa. Keskuste-

lussa tulisi kuitenkin joka kerta ehtiä käymään läpi opiskelijoiden simulaatiokokemukset 

sekä toimijoiden että tarkkailijoiden osalta. Lisäksi tulisi ehtiä käsitellä simulaatiolle ase-

tetut oppimistavoitteet harjoituksen laajuuteen suhteutettuna. Tutkimuksissa on suurta 

vaihtelua jälkipurkukeskustelun optimaalisen keston suhteen, mutta karkeana ohjeena 

voidaan pitää, että jälkipurun tulisi kestää korkean tason simulaatioissa vähintään yhtä 

kauan kuin varsinainen simulaatioharjoitus, jotta opiskelijoiden kokemukset sekä oppi-

mistavoitteet ehditään käsitellä riittävän perusteellisesti. (Dreifuerst 2009, 113; Salonen 

2012, 41; Rosenberg ym, 2013, 196; Mariani ym. 2014, 330-331.) 
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2.4 Ohjaajan rooli jälkipurkukeskustelussa 

Jälkipurkukeskustelun ohjaajalla on suuri vaikutus keskustelun etenemiseen ja ilmapii-

riin. Ohjaajalta saatu tuki on keskeisessä roolissa simulaatioissa sekä muissa kokemuk-

sellisissa oppimismenetelmissä ja olisi tärkeää, että opiskelijoilla on ohjaajasta myöntei-

nen käsitys. Ohjaajan tehtävä on ohjata opiskelijoita käymään läpi simulaatiosuoritusta 

ja tunnistamaan, mitkä asiat sujuivat hyvin ja mitkä eivät sujuneet sekä kuinka toimintaa 

voi muuttaa tulevaisuudessa. Ohjaajan tulisi jälkipurkukeskustelussa pysyä kunnioitta-

vana kaikkia osallistujia kohtaan sekä olla kiinnostunut heidän ajatuksistaan, kokemuk-

sistaan, huolistaan ja henkisestä tilastaan simulaation aikana. Ohjaajan täytyisi myös 

saada rohkaistua kaikki osallistujat ottamaan osaa keskusteluun ja esittämään kysymyk-

siä, mikä voi olla hyvin haastavaa. Simulaation ja jälkipurun ohjaajalta vaaditaankin kes-

kustelun ohjaamisessa erityisiä taitoja esimerkiksi jännittävien opiskelijoiden kohtaami-

seen. (Koponen 2012, 104; Gardner 2013, 170-171, Mariani ym 2014, 330) Ohjaajan 

tulisi keskustelussa ohjata opiskelijoita kohdistamaan reflektointi enemmän tiimityösken-

telyyn kuin yksilösuorituksiin. Hänen tehtävänsä on myös ohjata keskustelua pysymään 

olennaisissa asioissa ja pitää huolta, että opiskelijoiden kokemukset, reflektointi sekä 

oppimistavoitteiden saavuttaminen tulisi käsiteltyä keskustelun aikana. Ohjaaja voi tukea 

ja rohkaista opiskelijoita esittämällä kysymyksiä simulaatiosta sekä tarjoamalla “mitä 

jos”-ajattelumalleja simuloituun tilanteeseen liittyen. (Jeffries & Rogers 2007, 24; Drei-

fuerst 2009, 111; Mariani ym. 2014, 330-331; Suvimaa 2014, 42; Palkkimäki 2015, 90) 

2.5 Jälkipurkukeskustelun ilmapiiri  

Tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijat jännittävät kokemuksellisia opetusmenetel-

miä, kuten simulaatioita. Tunnetila voi myös haitata opiskelijan oppimista simulaatiotilan-

teessa, jos hänen huomionsa siirtyy simuloitavasta asiasta liiaksi siihen, millaiseksi hän 

kokee tilanteen. Osa opiskelijoista kokee simulaation kielteisenä esimerkiksi tilanteen 

jännittämisen tai liian haasteellisen simulaatiotehtävän vuoksi. Jännitystä voi aiheuttaa 

esimerkiksi tieto muiden seuraamisen kohteena olemisena, opettajan paikallaolo, tilan-

teen videoiminen, uusi tilanne tai oman suorituksen onnistuminen. Simulaatio-opetuksen 

yhteydessä ei tulisi rohkaista opiskelijoiden välistä kilpailua, koska se voi voimistaa ah-

distusta ja stressiä ja haitata sitä kautta oppimista. Koetut tunteet vaikuttavat siihen, mil-
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lainen muistijälki simulaatiosta jää opiskelijalle. Tunteiden purkaminen jälkipurkukeskus-

telussa voi kuitenkin ohjata opiskelijan huomion simulaatiossa koetusta tunnetilasta ta-

kaisin reflektoivaan oppimiseen. (Jeffries 2005, 97-98; Dreifuerst 2009, 113; Koponen 

2012, 103 ja 106; Kellomäki 2013, 17) Turvallisuuden ja luottamuksen tunteet edistävät 

oppimista. Jälkipurun ohjaajan onkin pyrittävä luomaan avoin, luottamuksellinen, kun-

nioittava ja tuomitsematon keskusteluilmapiiri, jotta opiskelija pystyy ilmaisemaan simu-

laatiokokemuksiaan syvällisesti. (Hallikainen & Väisänen 2007, 438; Koponen 2012, 94; 

Gardner 2013, 170-171; Suvimaa 2014, 36) 

2.6 Palaute jälkipurkukeskustelussa 

Jälkipurkukeskustelussa opiskelijoiden tulisi käydä läpi suoritustaan kliinisessä simulaa-

tiossa. Taito arvioida omaa tekemistään sekä osaamistaan syvällisesti ja rakentavasti 

edistää oppimista jälkipurun aikana. Tällaisella rakentavalla itsereflektiolla tarkoitetaan 

sekä kykyä nähdä positiivisia seikkoja simulaatiossa että kykyä nähdä kriittisesti, miten 

toimintaa voisi parantaa tai tehdä toisin. (Palkkimäki 2015, 78-79) Syvälliseen reflektoin-

tiin kuuluu myös simulaation tapahtumien, sen aikaisten ajatteluprosessien sekä tuntei-

den ja uskomusten tunnistaminen niin yksilön kuin ryhmän tasolla (Pollard & Wild 2014, 

622). Opiskelijoiden vahvuuksia ja haasteita tulisi jälkipurkukeskustelussa käydä läpi ei-

uhkaavalla tavalla ja oppimisen kannalta olisi tärkeää, että kaikki palaute niin ohjaajalta 

kuin muilta opiskelijoilta saatuna olisi rakentavaa ja selkeästi esitettyä. Myönteisenkin 

palautteen kohdalla tulisi eritellä, miten ja miksi toiminta oli onnistunutta. Muilta opiskeli-

joilta saatua rakentavaa ja kriittistä vertaispalautetta pidetään oppimisen kannalta mer-

kittävimpänä palautemuotona, koska siinä korostuu myös opiskelijoiden vuorovaikutus-

osaaminen eli kuinka antaa palautetta ja kuinka osaa ottaa sitä vastaan. Simulaation 

arvioinnin tulisi kuitenkin kohdistua yksilösuoritusten sijaan ennemmin ryhmän toimin-

taan ja tämä tulisi huomioida myös palautetta annettaessa. (Dreifuerst 2009, 111; Ma-

riani ym. 2014, 330-331; Suvimaa 2014, 42; Palkkimäki 2015, 90-91)  
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3 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimusongelman määrittäminen sekä saman aiheen edeltävät tutkimukset ja niissä 

esitetyt tutkimustulokset käynnistävät tutkimusprosessin. Sen lisäksi tulee perehtyä ole-

massa olevaan teoriatietoon. (Heikkilä 2005, 22; Holopainen & Pulkkinen 2002,10) Lä-

hestymistavan määrälliseksi tai laadulliseksi määrittää tutkimusongelma ja sen tarkoitus. 

(Heikkilä 2005, 16) Erilaisten ilmiöiden ja käyttäytymisen syiden selvittäminen tai jonkin 

asian toteuttamiseen vaadittavan ratkaisun löytäminen voi olla tutkimusongelma. Näistä 

löytyy runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, mutta jokaista vaihtoehtoa yhdistää tavoite siitä, 

että saadaan vastaus tutkimusongelmasta johdettuihin kysymyksiin. (Heikkilä 2005, 13) 

Aineiston keräämisen ja tallentamisen jälkeen aloitetaan aineiston käsittely. Tiedon kä-

sittelyn tavoitteena on saada vastaus tutkimuskysymyksiin ja täten ratkaista tutkimuson-

gelma. Tutkimuksen empiiristä työtä ohjaa viitekehys, joka rakentuu tutkimusongelmasta 

ja siihen liittyvästä teoriatiedosta. Tutkimusraportin jäsentely pohjautuu myös viitekehyk-

seen, josta tutkija voi johtaa erilaisia teoreettisia vastauksia tutkimuskysymyksiin eli hy-

poteeseja. Tutkija voi teoriallaan pyrkiä testaamaan jo olemassa olevan teorian tai aiem-

man tutkimuksen oikeellisuutta. Tällöin tutkimuksen pyrkimyksenä on selvittää, onko ha-

vaintoaineiston tulokset yhtäläiset esitetyn väitteen kanssa. (Heikkilä 2005,142)  

Tällä opinnäytetyöllä haettiin vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

1. Millaiseksi opiskelijat kokevat jälkipurkukeskustelun rakenteen? 

2. Millaiseksi opiskelijat kokevat jälkipurkukeskustelun ajankäytön? 

3. Millaisena opiskelijat kokevat opettajan roolin toteutumisen jälkipurkukeskustelun 

ohjaajana? 

4. Millaiseksi opiskelijat kokevat jälkipurkukeskustelun ilmapiirin? 

5. Millaista palautetta opiskelijat kokevat saavansa jälkipurkukeskustelussa? 
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4 EMPIIRINEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmä 

Empiirinen tutkimus on toimintaa, jonka tavoitteena on saada kokemusperäistä tietoa 

yhteiskunnasta ja luonnosta. (Grönroos 2003, 7). Empiirinen tutkimus voi olla joko mää-

rällistä tai laadullista. Tämä opinnäytetyö edustaa määrällistä tutkimusta, jonka lähtökoh-

tana on kokemusperäisen ilmiön tutkiminen mitattavin määrein (Broberg ym. 2011,20). 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on tapa, jossa aineistoa arvioidaan 

numeroin, kuvioin ja sanallisesti. Määrällisen tutkimuksen analysointi pitää sisällään 3 

vaihetta. Nämä vaiheet ovat vastausten tarkistus, tietojen syöttö ja tallennus tutkimusai-

neistoksi sekä aineiston tarkistus, joka tehdään ennen aineiston analyysiä. (Vilkka 2007, 

134). Määrällinen tutkimus toteutetaan usein kyselytutkimuksena, jossa kerätään tietoa 

ja tarkastellaan ihmisten toimintaa, mielipiteitä, asenteita, arvoja ja yhteiskunnan ilmiöitä. 

(Vehkalahti 2014, 11-13). Tällaisella tutkimuksella saadaan useimmiten selvitettyä ole-

massa oleva tilanne, mutta syitä vastauksille ei yleensä pystytä selvittämään. (Heikkilä 

2014) Tässä työssä tarkoitus oli kartoittaa ensi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuk-

sia simulaation jälkipurkutilanteista Turun ammattikorkeakoulussa. 

Kyselylomake on mittausväline, jolla tutkija esittää kysymyksiä vastaajalle lomakkeen 

välityksellä. Aineistoa arvioidaan numeroin, kuvioin ja sanallisesti. (Vehkalahti 2014, 11) 

Tämä jälkipurkukeskusteluun liittyvä tutkimus toteutettiin strukturoidun kyselylomakkeen 

(Liite 2) avulla Likert 5 -asteikkoa käyttäen. (Vilkka 2007, 45) Likert 5 –asteikossa anne-

taan vastausvaihtoehdot 1-5. Vastausten ääripäät ovat vastakkaiset adjektiivit. Tässä 

kyselyssä 5= Toteutuu aina ja 1= Ei toteudu koskaan. Kyselyyn vastaajalle esitetään 

tutkittavasta asiasta väittämiä, joista hän valitsee omaa käsitystä parhaiten kuvaavan 

vaihtoehdon. (Heikkilä 2014) Tämän tutkimuksen kysely piti sisällään saatetekstin (Liite 

1) ja 18 jälkipurkukeskusteluun liittyvää väittämää. Aineiston kysely toteutettiin Webro-

pol-järjestelmän avulla. Sen etuna on vastausten saaminen nopeasti reaaliaikaisena. 

(Heikkilä, 2014). 

Kyselylomakkeella haettiin vastauksia tutkimusongelmiin seuraavasti: 

Tutkimusongelma 1: väittämät 1,2,3 

Tutkimusongelma 2: väittämät 4,5,6 
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Tutkimusongelma 3: väittämät 7, 8, 9 

Tutkimusongelma 4: 10,11,12 ja 13 

Tutkimusongelma 5: 14,15,16,17 ja 18 

4.2 Kohderyhmä ja näytteen valinta 

Kohderyhmä on rajattu: tutkimukseen valittiin Turun ammattikorkeakoulun ensi- ja sai-

raanhoitajien päiväopiskelijaryhmät, jotka olivat opintojensa syventävässä vaiheessa 

syksyllä 2018. Valittuihin ryhmiin kuuluivat sairaanhoitajaryhmät PSHTS15A, 

PSHTS15B, PSHTS15C, PSHTS15D, PSHTS15E, PSHTS15F, PSHTS15G, 

PSHTS15H sekä ensihoitajaryhmät PENHOK15 ja PENHOK16. Näiden ryhmien opis-

kelijoilla oli pitkälle edenneiden opintojen vuoksi monipuolisesti kokemusta simulaatioista 

ja niiden jälkipurkutilanteista eri kursseilta. Kyseessä on harkinnanvarainen näyte, koska 

kysely on etukäteen päätetty ja muokattu tutkimuksen tarpeisiin sopivaksi. (Vehkalahti 

2014, 46) 

4.3 Aineiston hankkimisen käytännön toteutus 

Tutkimus toteutettiin Webropol -kyselyn avulla, joka lähetettiin sähköpostitse tutoropet-

tajien kautta tutkimukseen valituille opiskelijaryhmille. Kyselylomake piti sisällään 18 väit-

tämää simulaation jälkipurkutilanteesta. Vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettuja ja 

numeroitu Likert 5 -asteikon mukaan (5= Toteutuu aina - 1= Ei toteudu koskaan). Jokai-

seen kysymykseen voi valita vain yhden vastauksen. Kysely oli vastattavissa määrätyn 

ajan, joka ilmoitettiin saatetekstissä (Liite 1). 

4.4 Aineiston käsittely, analysointi ja tulosten kuvaaminen 

Kyselyllä saatu aineisto käsiteltiin sen jälkeen, kun kyselyn määräaika oli umpeutunut. 

Vastatuista kyselyistä tarkistettiin tiedot ja analysoitiin myös puutteellisesti vastatut lo-

makkeet. (Vilkka 2007, 106) Aineiston kato, eli puuttuvien tietojen määrä arvioitiin vas-

tauksista. Tutkimukseen sopiva analyysimenetelmä oli pyritty ennakoimaan. (Vilkka 

2007, 118) Työ kuvattiin kvantitatiivista menetelmää käyttäen (Heikkilä, 2014) Aineisto 

havainnollistettiin numeerisen tiedon pohjalta käyttäen kaavioita ja taulukoita. Kuvioiden 
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avulla tulokset saatiin havainnollistettua tehokkaasti, näyttävästi ja ymmärrettävästi. 

(Broberg 2011, 60) Kysymykset esitettiin kyselylomakkeella sanallisesti, koska niiden 

esittäminen pelkästään numeraalisesti oli epäkäytännöllistä. (Vehkalahti 2014, 13) 
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5 TULOKSET 

5.1 Yleiskatsaus kyselyn tuloksista 

Kysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä kymmenelle opiskelijaryhmälle (8 sairaanhoi-

tajaryhmää, 2 ensihoitajaryhmää) tutor-opettajien kautta. Webropol-kysely oli vastatta-

vissa 10 päivän ajan. Opiskelijaryhmien tarkat opiskelijamäärät eivät ole selvillä, mutta 

kyselyn arvellaan tavoittaneen ainakin noin 200 opiskelijaa sähköpostin välityksellä. Vas-

tauksia saatiin määräaikaan mennessä 26 kappaletta (N=26), joista sairaanhoitajien vas-

tauksia oli 72 % ja ensihoitajien vastauksia 28 %. Yksi vastaaja ei ilmoittanut kumpaan 

opiskelijaryhmään kuuluu. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ensihoitajaopiskelijoiden vas-

tauksia ei tässä tutkimuksessa vertailla toisiinsa, koska ensihoitajaopiskelijoiden vas-

tauksia on huomattavasti vähemmän kuin sairaanhoitajaopiskelijoiden vastauksia. Ky-

sely on avattu lähettämättä vastausta 37 kertaa. Kahdessa väittämässä (väittämä nu-

mero 2 sekä väittämä numero 14) vastauksia oli 25, muihin väittämiin olivat kaikki 26 

vastaajaa vastanneet. 

5.2 Opiskelijoiden kokemukset jälkipurkukeskustelun rakenteesta 

Suurin osa vastaajista (77 %) koki tietävänsä lähes aina tai aina jälkipurkukeskustelun 

kulun (Kuvio 1). Kahden vastaajan mukaan keskustelun kulku on ollut vain harvoin tie-

dossa etukäteen. Yksikään opiskelijoista ei kokenut, että jälkipurkukeskustelun kulku ei 

olisi koskaan opiskelijan tiedossa  
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Kuvio 1. Opiskelijoiden tietoisuus jälkipurkukeskustelujen kulusta. 

Jälkipurkukeskustelut ovat myös edenneet vastaajien mukaan pääsääntöisesti lähes 

aina järjestelmällisesti (Kuvio 2). Kahden opiskelijan mielestä keskustelut ovat olleet jär-

jestelmällisiä vain harvoin, muiden vastanneiden mukaan vähintään usein.  

 

 

Kuvio 2. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskustelujen etenemisestä.  
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Lähes puolet vastaajista koki, että simulaatioiden oppimistavoitteet on käsitelty jälkipur-

kukeskusteluissa lähes aina (Kuvio 3). Muiden vastausten mukaan tavoitteiden läpikäy-

minen on toteutunut aina tai usein. Kuitenkin yksi opiskelijoista koki, ettei oppimistavoit-

teita ole käsitelty koskaan jälkipurkukeskusteluissa. 

 

 

Kuvio 3. Opiskelijoiden kokemus simulaation oppimistavoitteiden käsittelystä jälkipurku-
keskusteluissa. 

5.3 Opiskelijoiden kokemukset jälkipurkukeskustelun ajankäytöstä 

Yli puolet vastaajista on kokenut jälkipurkukeskusteluihin varatun ajan olevan aina tai 

lähes aina sopivan mittainen (Kuvio 4). Kahden opiskelijan mielestä aika oli vain harvoin 

sopivan mittainen simulaatiokokemuksen purkuun, muiden mielestä pituus oli sopiva vä-

hintään usein.  
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Kuvio 4. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskusteluun varatusta ajasta. 

Yli puolet vastaajista koki, että simulaatiokokemukset toimijan roolissa on käsitelty riittä-

vän hyvin aina tai lähes aina jälkipurkukeskustelussa (Kuvio 5.). Loput vastaajista olivat 

sitä mieltä, että kokemuksia on käsitelty usein riittävästi. Kukaan vastanneista ei koke-

nut, että kokemuksia käytäisiin vain harvoin tai ei koskaan riittävästi läpi.  

 

 

Kuvio 5. Simulaatiokokemusten läpikäyminen toimijan roolin jälkeen jälkipurkukeskuste-
lussa. 
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Reilusti yli puolet vastaajista koki, että tarkkailijan roolissa oltuaan heillä oli aina riittävästi 

aikaa esittää havaintonsa simulaatiosta ryhmälle. Loput vastaajista kokivat ajan olleen 

riittävä havaintojen esittämiselle vähintään usein. Kukaan ei kokenut jääneensä paitsi 

ajasta esittää havaintonsa edes satunnaisesti. (Kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Simulaatiokokemusten läpikäyminen tarkkailijan roolin jälkeen jälkipurkukes-
kustelussa. 

 

5.4 Opiskelijoiden kokemukset opettajan roolista jälkipurkukeskustelun ohjaajana 

Reilusti yli puolet opiskelijoista koki, että jälkipurkukeskustelun ohjaaja on ollut kiinnos-

tunut opiskelijoiden simulaatiokokemuksista aina tai lähes aina (Kuvio 7.). Yksikään opis-

kelijoista ei kokenut opettajan olleen vain harvoin tai ei lainkaan kiinnostunut.  
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Kuvio 7. Opiskelijoiden kokemus ohjaajan kiinnostuksesta simulaatiokokemuksiin. 

Suurin osa vastaajista koki, että ohjaaja on myös rohkaissut opiskelijoita osallistumaan 

keskusteluihin aina tai lähes aina (Kuvio 8.). Loput vastanneista opiskelijoista oli sitä 

mieltä, että ohjaaja oli rohkaissut osallistumaan keskusteluun usein. Yksikään vastaa-

jista ei kokenut, ettei ohjaaja olisi lainkaan rohkaissut opiskelijoita osallistumaan keskus-

teluihin. 

 

Kuvio 8. Opiskelijoiden kokemus ohjaajan rohkaisusta keskusteluun osallistumiseen. 
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Puolet vastanneista opiskelijoista koki jälkipurkukeskustelujen pysyneen ohjaajan joh-

dolla olennaisissa asioissa lähes aina (Kuvio 9.). Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että oh-

jaaja on vain harvoin pitänyt huolta, että keskustelu ei ole kääntynyt epäolennaisiin asi-

oihin. Muiden vastaajien mukaan keskustelu pysyi olennaisissa asioissa vähintään 

usein. Yksikään opiskelijoista ei kokenut, että keskustelut olisivat olleet täysin epäolen-

naisia. 

 

Kuvio 9. Opiskelijoiden kokemus keskustelun ohjaamisesta jälkipurkukeskusteluissa. 
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5.5 Opiskelijoiden kokemukset jälkipurkukeskustelun ilmapiiristä 

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 76% on kokenut voivansa osallistua turvallisin mie-

lin jälkipurkukeskusteluihin aina tai lähes aina (Kuvio 10.). Loputkin vastaajista ovat ko-

keneet keskusteluihin osallistumisen turvalliseksi usein.  

 

 

Kuvio 10. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskustelujen turvallisuudesta. 

 

Yli puolet vastaajista koki jälkipurkukeskustelujen ilmapiirin olevan myös tuomitsematon 

lähes aina tai aina (Kuvio 11.). Kahden opiskelijan mukaan ilmapiiri on ollut vain harvoin 

tuomitsematon, muiden vastaajien mielestä vähintään usein. 
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Kuvio 11. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskustelujen tuomitsemattomuudesta. 

Luottamuksellisen ilmapiirin suhteen opiskelijoiden vastaukset jakaantuivat kaikkien vas-

tausvaihtoehtojen kesken (Kuvio 12.). Hieman yli puolet vastaajista koki, että jälkipurku-

keskusteluissa käsiteltyjen asioiden voi luottaa jäävän vain keskusteluihin lähes aina tai 

aina. Yksi vastaajista koki, että jälkipurkukeskusteluihin liittyvät asiat eivät pysy koskaan 

pelkästään jälkipurkukeskusteluissa ja neljän opiskelijan mielestä tämä toteutui harvoin. 

 

Kuvio 12. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskustelujen luottamuksellisuudesta.  
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Suurin osa vastaajista koki voivansa käydä simulaatiokokemuksiaan avoimesti läpi jälki-

purkukeskusteluissa (Kuvio 13.). Opiskelijoista 70% koki, että avoimuus toteutui aina tai 

lähes aina. Yksi opiskelija koki kokemusten avoimen käsittelyn toteutuvan vain harvoin. 

Yksikään vastaajista ei kokenut, ettei avoimuus olisi mahdollista koskaan keskuste-

luissa.  

 

Kuvio 13. Opiskelijoiden kokemus jälkipurkukeskustelujen avoimuudesta. 

  



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Raunila Elisa & Tirronen Marianna 

 

5.6 Opiskelijoiden kokemukset annetusta palautteesta jälkipurkukeskusteluissa 

Vastanneista opiskelijoista yli puolet koki, että jälkipurkukeskusteluissa annettu palaute 

on pohjautunut oppimistavoitteisiin aina tai lähes aina (Kuvio 14.). Lopuista vastaajista 

suurin osa oli sitä mieltä, että palaute pohjautui oppimistavoitteisiin usein. Yksi opiskelija 

koki, että palaute pohjautui tavoitteisiin vain harvoin.  

 

Kuvio 14. Opiskelijoiden kokemus annetun palautteen pohjautumisesta oppimistavoittei-
siin. 

Palautteen on koettu olevan perusteltua enimmäkseen lähes aina tai aina jälkipurkukes-

kusteluissa (Kuvio 15.). Yhden vastaajan mukaan annettu palaute keskusteluissa on ol-

lut perusteltua vain harvoin, muiden opiskelijoiden mukaan vähintään usein. Yhdenkään 

vastaajan mielestä palautteen perusteltavuus ei toteutuisi koskaan. 
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Kuvio 15. Opiskelijoiden kokemus annetun palautteen perustelemisesta. 

 

Simulaatioharjoituksesta saadun palautteen oli koettu sisältävän positiivisia seikkoja ryh-

män toiminnasta pääsääntöisesti aina tai lähes aina (Kuvio 16.). Kahden vastaajan mie-

lestä positiivista palautetta harjoituksesta sai jälkipurkukeskusteluissa usein. Yksikään 

vastaajista ei kokenut palautteen olleen harvoin tai ei koskaan positiivista.  

 

Kuvio 16. Opiskelijoiden kokemus positiivisten seikkojen esiintuomisesta palautteessa 
ryhmän toiminnasta. 
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Tasan puolet opiskelijoista koki, että simulaatioista saatu palaute sisälsi aina kehittämis-

kohteita ryhmän toiminnasta (Kuvio 17.). Seuraavaksi eniten vastattiin palautteen sisäl-

tävän lähes aina ryhmätoimintaan liittyviä kehittämiskohteita. Kukaan ei kokenut, että 

palautteessa ei tuotaisi lainkaan esiin ryhmän toimintaan liittyvää kehitettävää. Yhden 

vastaajan mielestä tämä toteutui harvoin. 

 

Kuvio 17. Opiskelijoiden kokemus kehittämiskohteiden esiintuomisesta palautteessa 
ryhmän toiminnasta. 

 

Pääsääntöisesti vastaajat olivat kokeneet, että simulaatioista saatu palaute tuki opitun 

toimintatavan viemistä työelämään (Kuvio 18.). Vastaajista suurin osa koki, että palaute 

on tukenut toimintatavan viemistä työelämään aina tai lähes aina. Yhden mielestä pa-

laute tuki vain harvoin työelämään vietävää toimintatapaa, muiden vastaajien mukaan 

usein. Kukaan vastaajista ei kokenut, että palaute ei tukisi toimintavan viemistä työelä-

mään lainkaan.  
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Kuvio 18. Opiskelijoiden kokemus opitun toimintatavan viemisestä työelämään palaut-
teen avulla. 
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tässä tutkimuksessa toteutettiin rehellisyyttä, tarkkuutta ja yleistä huolellisuutta työn kai-

kissa vaiheissa. Vaiheet pitävät sisällään tulosten tallentamisen, esittämisen ja tulosten 

arvioinnin. Tutkimuksessa käytettiin tieteellisen tutkimuksen mukaisia ja tiedon hankin-

nassa eettisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Se koskee tiedonhankintaa, tutkimus- ja ana-

lysointimenetelmiä. (TENK 2012, 6)  

Kirjallisuuskatsauksen teossa noudatettiin lähdekriittisyyttä ja huomioitiin käytettyjen läh-

teiden monipuolisuus sekä luotettavuus nykytietämyksen valossa. (Holopainen, Pulkki-

nen 2002, 20) Lähteinä käytettiin tieteellisiä julkaisuja, pro gradu -tutkielmia, väitöskirjoja 

ja oppikirjoja. Sähköiset lähteet on haettu Medic-, PubMed-, Theseus- ja Cinahl Comp-

lete- tietokantoja käyttäen. Käytetyt lähteet ovat korkeintaan 15 vuotta vanhoja. Työssä 

on käytetty monipuolisesti myös ulkomaisia lähteitä. Lähdeviittaukset ja merkinnät tehtiin 

asianmukaisella tavalla kunnioittaen tutkijoiden töitä ja saavutuksia. (TENK 2012,6)  

Mittaustulosten laatu varmistettiin ennen aineiston keräämistä. Jotta tutkimus olisi koko-

naisuudessaan luotettava, tulisi tutkimuksen tiedonkeruu ja mittaus suunnitella ja toteut-

taa hyvin. Mittauksen laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavat tilastolliset, sisällölliset, kult-

tuurilliset, kielelliset ja tekniset asiat. (Vehkalahti 2014,40) Kyselylomake on keskeinen 

tekijä tutkimuksen onnistumisen ja luotettavuuden kannalta. Kysymykset ja kyselylo-

make laadittiin huolella ja se esitestattiin kysymysten ja lomakkeen toimivuuden kan-

nalta. Ratkaisevaa on ovatko kysymykset sisällöllisesti oikeita kysymyksiä. (Vehkalahti 

2014,20) Kyselyn kysymykset sekä vastausvaihtoehdot muotoiltiin selkeiksi ja mahdolli-

simman yksiselitteisiksi, jotta vastaajat ymmärtäisivät ne tekijöiden tarkoittamalla tavalla. 

Jokainen kysymys pohjautui tutkimusta varten tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. Vastaus-

vaihtoehdoista puuttui vaihtoehto ”Ei toteudu juuri koskaan”, jonka vuoksi toteutumiseen 

viittaavia väittämiä oli enemmän kuin toteutumattomuuteen viittaavia. 

Saatekirjeessä (Liite 1) kerrottiin avoimesti tutkimuksen perustiedot: mistä tutkimuksessa 

on kysymys, ketkä tekevät tutkimusta, millä perusteella vastaajat ovat valikoituneet ky-

selyn vastaajiksi ja miten tutkimustuloksia aiotaan käyttää tai hyödyntää. (Vehkalahti 

2014, 47) Kyselyllä ei tavoiteltu rahallista etua eikä pyritty vahingoittamaan kyselyyn vas-

taajaa. Saatekirjeellä suostuttelua ei pidetä eettisesti epäilyttävänä. Vastaamatta jättä-

mistä täytyy myös kunnioittaa. (Hirsijärvi, Hurme 2011, 85) Kyselylomakkeen saatekir-

jeessä kerrottiin, että kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 
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Havaintoaineisto kerättiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jotta työ olisi tilastol-

liselta kannalta luotettavaa. (TENK 2012, 6) Vastaajajoukoksi valikoitiin mahdollisimman 

laaja ja selkeä joukko kyselyn toteuttamisajankohtaan nähden eli opintojensa syventä-

vässä vaiheessa olevat opiskelijaryhmät kahdesta koulutusalasta. Vastaajaryhmille ker-

rottiin avoimesti, mistä tutkimuksessa on kysymys ja miksi se toteutetaan. Jokaisessa 

kyselyyn valitussa opiskelijaryhmässä on noin 20 opiskelijaa, joten kysely on tavoittanut 

karkeasti arvioiden noin 200 opiskelijaa. Tästä joukosta saatiin vain 26 vastausta. Vas-

tausprosentti oli 13%, joten vastaajajoukko on jäänyt erittäin pieneksi. Tilastollisen luo-

tettavuuden kannalta tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina pienen otoksen 

vuoksi. Mikäli kaikki opiskelijaryhmien opiskelijat olisivat vastanneet kyselyyn, olisivat 

tulokset olleet tilastollisesti luotettavampia. Nyt saaduista tuloksista ei voida tehdä johto-

päätöksiä muiden, kun kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden osalta. Saatuja tuloksia ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia opiskelijoita vastaajien vähäisen määrän vuoksi.  

Aineiston luotettavuutta tulisi perustella vaihtelevilla esitystavoilla. Tutkimustulosten lii-

oittelua tai vähättelyä tulisi pohtia tilanteeseen sopivalla esitystavalla. (Broberg 2011,60). 

Tässä opinnäytetyössä aineisto siirrettiin Webropol-kyselystä Excel-kuvioiksi. Aineisto 

on käsitelty havainnollistaviksi ja totuudenmukaisiksi kuvioiksi. Esitetyt kuviot on selitetty 

sanallisesti. Tuloksia raportoidessa on huomioitu pieneksi jäänyt otos sekä se, että saa-

tuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia opiskelijoita. 

Tutkimuksen tuloksia julkaistaessa toteutettiin avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää. 

(TENK 2012, 6) Tutkimuksesta kirjoitettiin raportti selkokielellä ja raportissa on tuotu 

esille tutkimusprosessin vaiheet. Raportissa on kerrottu perustellen tutkimusmenetel-

mien käyttö, selostettu löydökset, niiden merkitys, johtopäätökset ja arvioitu tuloksia luo-

tettavuuden ja merkityksen kautta. (Holopainen, Pulkkinen 2002, 20) Raportissa on tuotu 

esille valittu vastaajajoukko, sekä kyselyyn vastanneiden määrä, jotta tulosten arviointi 

on mahdollista. Esille on tuotu myös vastausten laatu ja havaitut puutteelliset tiedot. 

(Vehkalahti 2014,44) Tekijät eivät itse vastanneet kyselyyn, vaikka kuuluivat yhteen va-

littuun vastaajaryhmään. Näin tutkimustuloksia ei vääristelty tai yritetty parantaa niitä. 

Aineiston analysoinnin yhteydessä esitetyt prosentuaaliset osuudet on pyöristetty desi-

maaleista lähimpään numeroon lukemisen helpottamiseksi. 
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7 POHDINTA 

7.1 Kyselyn vastausaktiivisuus 

Webropol-kysely lähetettiin yhteensä 10 opiskelijaryhmälle sähköpostin välityksellä. Jo-

kaisessa opiskelijaryhmässä on noin 20 opiskelijaa, joten kysely on tavoittanut karkeasti 

arvioiden noin 200 opiskelijaa. Tästä joukosta on saatu vain 26 vastausta, joten vastaa-

jajoukko on jäänyt erittäin pieneksi. Vastausten vähyys voi osittain selittyä kyselyn ajan-

kohdalla: kyselyyn valittujen opiskelijaryhmien opinnot olivat syventävässä vaiheessa ja 

osa opiskelijoista valmistumisen kynnyksellä loppuvuodesta 2018. Useisiin syventävän 

vaiheen opintojaksoihin kuuluu työharjoittelu, joten osa vastaajaryhmien opiskelijoista on 

oletettavasti ollut harjoittelujaksolla kyselyn aikana, eikä kysely välttämättä ole ammatti-

korkeakoulun sähköpostiin välitettynä tavoittanut heitä lainkaan. Myös kiire opintojen ta-

kia on voinut vähentää vastausaktiivisuutta. Kysely oli myös vastattavissa vain 10 päivän 

ajan, joten vastausaika jäi lyhyeksi. Pidempi vastausaika olisi saattanut lisätä vastaus-

aktiivisuutta. Toisaalta kyselyyn vastaaminen oli melko nopeaa valmiiden vastausvaih-

toehtojen ja suoran sähköpostilinkin vuoksi, joten pidempi vastausaika ei välttämättä olisi 

lisännyt vastausten määrää. Kyselyyn vastaaminen ei myöskään vaatinut tiedon etsin-

tää, vaan vastaaminen onnistui opiskelijan oman henkilökohtaisen kokemuksen perus-

teella. Kysely oli avattu vastaamatta 37 kertaa eli useammin kuin siihen vastaten (26 

vastausta). Vastaamattomuus kyselyn avaamisen jälkeen voi johtua esimerkiksi opiske-

lijan kiireestä. Kysely on myös saatettu avata ja vastaaja on todennut vastaavansa siihen 

myöhemmin, mutta unohtanut asian. Sähköpostin välityksellä toimitettu sähköinen ky-

sely ei myöskään välttämättä tunnu riittävän henkilökohtaiselta, jotta siihen haluttaisiin 

käyttää aikaa tai vastaamiseen kuluvaa vaivaa. 

7.2 Kyselyn vastaukset 

Kysely on lähetetty sekä ensihoitajaryhmille että sairaanhoitajaryhmille ja molemmista 

joukoista on saatu useita vastauksia. Vastaajajoukko on pieni, eikä saatuja vastauksia 

voida siksi yleistää koskemaan kaikkien opiskelijoiden kokemuksia siitä, miten opiskelijat 

ovat kokeneet jälkipurkukeskustelujen sujumisen. Kuitenkin kummastakin taustaryh-

mästä saadut vastaukset ovat olleet melko samassa linjassa keskenään. Sekä kyselyyn 

vastanneet ensi- että sairaanhoidon opiskelijat ovat yleisesti ottaen kokeneet, että hyviä 
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jälkipurkukeskustelun piirteitä toteutuu usein, lähes aina tai aina keskusteluissa. Eniten 

hajontaa eri vastausten välillä oli jälkipurkukeskustelun ilmapiiriä ja palautteen antoa 

koskevissa väittämissä. 

7.2.1 Jälkipurkukeskustelun rakenne 

Jälkipurkukeskustelun kulku oli vastausten mukaan tiedossa lähes aina, mutta vastauk-

set olivat jakaantuneet kuitenkin neljän eri vaihtoehdon välillä. Tämän perusteella kes-

kustelun kulku voisi olla vielä paremminkin tiedossa opiskelijoilla. Kulkua ei joko ole käyty 

riittävän selkeästi läpi keskustelun aluksi tai keskusteluiden etenemisessä on suuria 

eroja esimerkiksi opiskeltavien kurssien tai ohjaajien välillä. Jälkipurkukeskustelut ovat 

kyselyn vastausten perusteella edenneet järjestelmällisesti lähes aina tai usein ja simu-

laation oppimistavoitteet on käsitelty keskusteluissa lähes aina. Keskustelun rakentee-

seen liittyviä hyviä piirteitä toteutuu siis lähes aina jälkipurkukeskusteluissa.  

7.2.2 Ajankäyttö jälkipurkukeskustelussa  

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista vajaa puolet oli sitä mieltä, että jälkipurkukeskuste-

luun varattu aika on aina sopivan mittainen. Kyselystä ei käy ilmi, onko varattu aika välillä 

liian pitkä vai liian lyhyt, joten voi vain todeta, että keskustelun ajankäytön suunnitteluun 

voisi kiinnittää tarkemmin huomiota jatkossa. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista yli 

puolet oli kuitenkin sitä mieltä, että sekä toimijana että tarkkailijana on aina riittävästi 

aikaa käsitellä simulaatiokokemuksia. Muut vastaukset jakaantuivat ”toteutuu lähes aina” 

ja ”toteutuu usein” välille, joten kokemukset on ehditty käsitellä vastanneiden opiskelijoi-

den mukaan vähintäänkin usein riittävän perusteellisesti. 

7.2.3 Ohjaajan rooli jälkipurkukeskustelussa 

Yli puolet vastanneista on kokenut, että ohjaaja on ollut aina kiinnostunut opiskelijoiden 

simulaatiokokemuksista. Loput vastaukset olivat jakaantuneet vastausten ”toteutuu lä-

hes aina” ja ”toteutuu usein” kesken, joten opiskelijat ovat kokeneet ohjaajan olleen kiin-

nostunut heidän simulaatiokokemuksistaan vähintäänkin usein keskusteluissa. Vastaa-

jista 38% on kokenut, että ohjaaja on rohkaissut kaikkia osallistumaan keskusteluun lä-

hes aina. Muut vastaukset olivat jakaantuneet vaihtoehtojen ”aina” ja ”usein” kesken. 
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Ohjaajan kiinnostus opiskelijoiden kokemuksiin ja kannustaminen keskusteluun vaikut-

taa suuresti opiskelijoiden osallistumiseen jälkipurkukeskustelussa, joten on tärkeää, 

että ohjaaja tuo keskusteluissa esille kiinnostuksensa ja pyrkii osallistamaan koko ryh-

män keskusteluun. Puolet vastaajista on kokenut, että ohjaaja on huolehtinut lähes aina 

keskustelun pysyvän oleellisissa asioissa. Hyviä ohjaajan toiminnan piirteitä siis toteutuu 

lähes aina jälkipurkukeskusteluissa, mutta saatujen vastausten perusteella ohjaaja voisi 

selkeämmin ohjailla keskustelua ja kannustaa kaikkia osallistumaan siihen. 

7.2.4 Jälkipurkukeskustelun ilmapiiri 

Vastanneista opiskelijoista suurin osa on kokenut voivansa osallistua jälkipurkukeskus-

teluun turvallisin mielin aina tai lähes aina, ja loputkin vastaajista usein. Vajaa puolet 

vastanneista on kokenut ilmapiirin olevan tuomitsematon jälkipurkukeskusteluissa lähes 

aina. Jälkipurkukeskustelujen ilmapiiri on siis vastaajien mukaan koettu turvalliseksi ja 

tuomitsemattomaksi vähintäänkin usein, mikä on hyvä asia keskusteluista oppimisen 

kannalta. Simulaatioiden tapahtumien on voitu luottaa jäävän vain jälkipurkukeskuste-

luissa käsiteltäviksi yleisimmin aina vastaajien mukaan, mutta vastaukset olivat jakaan-

tuneet kaikkien vaihtoehtojen kesken. Myös kohdassa ”ei toteudu koskaan” oli vastaus, 

joten vastanneiden opiskelijoiden kokemukset jälkipurkukeskustelujen luottamukselli-

suudesta vaihtelevat suuresti.  

7.2.5 Palaute jälkipurkukeskustelussa 

Jälkipurkukeskusteluissa annettu palaute on ollut kyselyn mukaan enimmäkseen lähes 

aina oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja perusteltua. Vastaukset olivat kuitenkin jakaan-

tuneet neljän eri vaihtoehdon kesken, joten opiskelijoiden kokemukset ovat vaihtelevia. 

Puolet vastanneista oli kokenut, että annetussa palautteessa on tuotu esille positiivisia 

seikkoja ryhmän toiminnasta aina. Muut vastaukset jakaantuivat ”lähes aina” ja ”usein” 

–vaihtoehtojen välille. Puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että ryhmän toiminnasta on 

tuotu palautteessa esille kehittämiskohteita aina, mutta myös kolmea muuta vaihtoehtoa 

oli vastattu. Näissä väittämissä oli käsitelty ainoastaan ryhmän toiminnasta annettua pa-

lautetta ja vastausten perusteella positiivista palautetta siitä annetaan useammin kuin 

kehittämiskohteista. Palautteen antaminen ja saaminen tukee ja mahdollistaa oppimista 

simulaatioissa, joten sekä positiivista että kehittävää palautetta tulisi antaa jokaisessa 
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jälkipurkukeskustelussa. Tällä hetkellä niin ei vastanneiden kokemusten perusteella ta-

pahdu. Kyselyssä olisi voinut kysyä erikseen myös yksilötasolla saadusta palautteesta, 

koska on mahdollista, että simulaation palaute kohdistetaan ennemmin yksilön kuin koko 

ryhmän toimintaan. 

 

7.3 Kehittämisehdotukset 

Kyselyn voisi jatkossa toteuttaa vielä laajemmalle joukolle, jotta vastauksia saataisiin 

enemmän. Mukaan voisi ottaa esimerkiksi monimuotopuolella opiskelevat sekä kätilö- ja 

terveydenhoitajaopiskelijat, jolloin vastaajaryhmien määrä kasvaisi. Kyselyn vastausai-

kaa voisi myös pidentää ja muistuttaa opiskelijoita sähköpostiviestillä osallistumisesta. 

Näin mahdollistettaisiin se, että opiskelijat eivät pelkän unohduksen vuoksi jättäisi vas-

taamatta. Kyselylomaketta voisi myös muokata vielä aiempaa selkeämmäksi. Nyt toteu-

tetussa kyselyssä kahdesta väittämästä jäi puuttumaan yhden opiskelijan vastaus. Li-

säksi lomake oli avattu huomattavasti useammin vastaamatta kuin vastaten, mihin voi 

olla syynä esimerkiksi se, ettei väittämiä ymmärretty tai niihin ei koettu mielekkääksi vas-

tata. Lomaketta voisi muokata ainakin siten, että jokaiseen väittämään on vastattava, 

jotta kyselyssä pääsee eteenpäin. Näin varmistettaisiin kaikkien vastaajien vastaus joka 

kysymykseen. Lomake esitestattiin kolmen keväällä 2018 valmistuneen ensihoitajan 

avulla, eikä testauksessa tullut esille ongelmia tai epäkohtia kyselyn suhteen. Esites-

tauksen voisi kuitenkin jatkossa teettää suuremmalla testaajajoukolla ja parantaa saa-

dun palautteen avulla lomaketta.  
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Saatekirje 

 
 

 

Hei!  
 

Olemme neljännen vuoden ensihoitajaopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta. Teemme opin-

näytetyötä simulaation jälkipurkuvaiheesta. Aihe on tärkeä, koska hoitotyön ja ensihoidon kou-

lutuksessa on paljon simulaatio-opetusta ja jälkipurku on merkittävä vaihe oppimisprosessissa. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa Turun ammattikorkeakoulun ensi- ja sairaanhoitaja-
opiskelijoiden kokemuksia simulaation jälkipurkukeskustelusta. Kysely toteutetaan sähköisesti 

Webropol-kyselynä (linkki alempana). Kokemusten kartoittamisen avulla simulaatio-opetusta 

voidaan jatkokehittää, joten tutkimukseen toivotaan runsaasti vastauksia! 
 

Kysely on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville ensi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille, 

joilla on meneillään syventävien simulaatioiden opintojakso. Kyselyssä on 18 suljettua kysymystä 

ja valmiit vastausvaihtoehdot, joten vastaaminen onnistuu nopeasti. Kyselyyn vastataan anonyy-
misti ja kysyttyjä taustatietoja (koulutusohjelma) käytetään vain vastaajajoukon profiilin luo-

miseksi. Kyselyssä kerätty aineisto hävitetään tulosten analysoinnin jälkeen. Kyselyyn vastaami-

nen on täysin vapaaehtoista. Vastauksia kuitenkin tarvitaan mahdollisimman paljon, jotta tutki-
musta voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä. Ja sitä kautta mahdollistaa simulaatio-opis-

kelijoille vieläkin mielekkäimpiä ja antoisempia oppimiskokemuksia! 
 

Vastausaikaa on 14.12.2018 saakka. Tässä linkki kyselyyn:  
https://www.webropolsurveys.com/S/AA08B9AD632E520E.par  
 

Kiitos vaivannäöstäsi! 
 

Terveisin  
Elisa Raunila ja Marianna Tirronen  
PENHOK15  
4. vuoden ensihoitajaopiskelijat 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/AA08B9AD632E520E.par
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Kyselylomake 

Kysely koskee simulaatio-opetuksen jälkipurkutilanteita. Valitse omaa kokemustasi parhaiten ku-
vaava vastausvaihtoehto. 5= Toteutuu aina, 4= Toteutuu lähes aina, 3= Toteutuu usein, 2= Toteu-

tuu harvoin, 1= Ei toteudu koskaan 
 
 

1. Minulla on ollut tiedossa simulaation jälkipurkukeskustelujen kulku. 
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

2.Jälkipurkukeskustelut ovat edenneet järjestelmällisesti.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

3.Simulaation oppimistavoitteet on käsitelty jälkipurkukeskustelun aikana.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

4.Jälkipurkukeskusteluihin varattu aika on ollut sopivan mittainen.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

5.Oltuani toimijana simulaatiossa olen ehtinyt käydä simulaatiokokemuksiani riittävästi läpi jäl-
kipurkukeskusteluissa.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
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6.Tarkkailijana minulla on ollut riittävästi aikaa esittää havaintojani ryhmälle.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

7.Ohjaaja on ollut kiinnostunut opiskelijoiden simulaatiokokemuksista.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

8.Ohjaaja on rohkaissut kaikkia osallistumaan keskusteluihin.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

9.Ohjaaja on pitänyt huolta, että keskustelut ovat pysyneet olennaisissa asioissa.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

10.Olen voinut turvallisin mielin osallistua jälkipurkukeskusteluihin.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

11. Olen kokenut, että jälkipurkukeskustelujen ilmapiiri ei ole tuomitseva.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
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12.Olen voinut luottaa, että simulaatioihin liittyvät asiat käsitellään vain jälkipurkukeskuste-

luissa. 
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

13. Olen voinut avoimesti käydä läpi simulaatiokokemuksia jälkipurkukeskusteluissa.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

14. Jälkipurkukeskustelussa annettu palaute on ollut oppimistavoitteisiin pohjautuvaa.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

15.Jälkipurkukeskusteluissa annettu palaute on perusteltua.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

16.Palautteessa on tuotu esiin positiivisia seikkoja ryhmän toiminnasta.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
 

 

17. Palautteessa on tuotu esiin kehittämiskohteita ryhmän toiminnasta.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  
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18. Annettu palaute tukee simulaatiossa opitun toimintatavan viemistä työelämään.  
 

5) Toteutuu aina  
4) Toteutuu lähes aina  
3) Toteutuu usein  
2) Toteutuu harvoin  
1) Ei toteudu koskaan  


