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1 JOHDANTO  

Eteläisestä Afrikasta uutisoidaan usein HIV-epidemiaan liittyvistä asioista, poliit-

tisista asioista tai sosiaalisista epäkohdista, hyvin harvoin tai ei koskaan mielen-

terveysongelmien, etenkin masennuksen yleisyydestä ja vielä vähemmän, jos 

mahdollista, masennuksesta lasten ja nuorten ongelmana. Samassa maa n-

osassa kesti melkein kolmekymmentä vuotta ennen kuin HIV:n yleisyyttä tun-

nustettiin, kaikissa eteläisen Afrikan maissa tuskin vieläkään on päästy siihen. 

Masennuksen voidaan siis katsoa olevan erittäin alidiagnosoitu ja alihoidettu 

sairaus eteläisessä Afrikassa.  

Eteläisessä Afrikassa, etenkin maaseudulla, masennukseen altistavia tekijöitä 

voi katsoa lapsilla olevan melkoisesti. Perheessä saattaa olla kuolemantapauk-

sia HIV:stä tai muista sairauksista johtuen, hylkäämistä, pahoinpitelyä, köyhyyt-

tä tai kiusaamista. (Jewkes ym. 2010.) Lähimmät terveydenhuollon palvelut ovat 

terveysasemia, joissa helpommin saa hoitoa fyysisiin kuin psyykkisiin vaivoihin. 

Masennukseen ja mielenterveysongelmiin liittyy suuri häpeän taakka (Kim ym. 

2015), joten psyykkisiin ongelmiin ei helposti apua haeta, eikä todennäköisesti 

ainakaan terveysasemalta (Kelly ym. 2011). Masennus ja muut mielentervey-

denongelmat yhdistetään yhä edelleen henkimaailmaan ja katsotaan, että sai-

rastunut ihminen on jollain tavalla loukannut henkiä tai hänet on kirottu jonkun 

muun toimesta (Omar ym. 2010.) 

Eteläisessä Afrikassa ja muuallakin Afrikassa on mielenterveyden ja mase n-

nuksen tunnistamisen ja hoidon eteen tehty projekteja sekä World Health Or-

ganizationin (WHO), että muiden eri terveydenalan organisaatioiden toimesta. 

Etelä-Afrikka on maanosansa edistynein ja kehittynein maa mielenterveyden 

hoidon suhteen, etenkin kaupungeissa, mutta muista eteläisen Afrikan maista 

masennuksen hoitoon liittyvää tutkimustietoa on vähän, joten hoitotyön laatua ja 

toteutusta on vaikeaa arvioida. 

Tämä kehittämisprojekti on osa suurempaa projektia, MEGA-projektia (MEGA-

Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC count-
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ries). MEGA-projektin tavoitteena on kehittää puhelinsovellus ja sitä tukevaa 

oppimateriaalia Eteläisen Afrikan yhteistyöyliopistoille tukemaan mielenterveys-

ongelmien tunnistamista ja hoitoa. Kehittämisprojektini tavoitteena on tuottaa 

kirjallisuuspohjainen kuvaus oppimismenetelmistä MEGA-projektissa tuotetun 

käsikirjan osaksi. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämisprojektin tausta 

Kehittämisprojektini oli osa suurempaa projektia, MEGA- projektia. Toimintaym-

päristönä oli siis MEGA-projekti sekä Etelä-Afrikka ja Sambia, joissa MEGA- 

projektilla on kummassakin yhteistyöyliopistoja . MEGA-projektin tavoitteena oli 

kartoittaa Etelä-Afrikan kehitysyhteistyömaiden perusterveydenhuollon sairaan-

hoitajien työympäristöä, kehittää WHO:n mhGAP IG-mobiilisovellusta mielen-

terveysongelmaisille lapsille ja nuorille, kehittää sähköisiä oppimismateriaaleja 

ja innovatiivisia oppimismenetelmiä, toteuttaa ja arvioida mobiilisovellusta, levi t-

tää tuloksia ammatillisesti ja julkisesti sekä lisätä tiedon määrää ympäristövaiku-

tusten merkityksestä mielenterveyteen. (Turun ammattikorkeakoulu 2018.)  

MEGA-projekti on Erasmus-rahotteinen kansainvälinen projekti, jossa on muka-

na 5 yliopistoa Etelä-Afrikasta 2 yliopistoa Sambiasta, Latviasta Riikan tekninen 

yliopisto ja Saksasta Hampurin ammattikorkeakoulu. Riikan teknisen yliopiston 

vastuualueena on puhelinsovelluksen kehittäminen ja Hampurin ammattikor-

keakoulu vastaa psykologisesta asiantuntemuksesta. Turun ammattikorkeakou-

lu hallinnoi projektia. Etelä-Afrikan ja Sambian yliopistot huolehtivat käytännön 

toteutuksesta mm. puhelinsovelluksen käyttöönotosta ja oppimateriaalin käytös-

tä. MEGA-projekti valmistuu vuonna 2020. 

Vastaavanlaista sähköistä oppimismateriaalia on aikaisemmin tuotettu mm. 

eMenthe- projektissa ja Kanadan Mental health commission on luonut paljon e-

materiaalia mielenterveystyön tueksi mm. Webinaarien muodossa sekä WHO 

omilla materiaaleillaan. 

Projekti tarvitsee toimiakseen sekä sidosryhmistä kootun ohjausryhmän, että 

varsinaisen projektiryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa hankkeen edis-

tymistä ja arvioida tuotosta, sekä tukea projektipäällikköä suunnittelussa ja jo h-

tamisessa. Projektijohtajan toimenkuvaan kuuluu vastata hankkeen työsuunni-
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telmien laatimisesta, hankkeen seurannasta ja sisäisestä arvioinnista, rapor-

toinnista ja tiedottamisesta sekä laatia muutosesitykset. (Silfverberg 2007.) 

Kehittämisprojektini ohjausryhmään kuuluu YAMK-opiskelija projektipäällikkönä, 

tutor, MEGA-projektin projektipäällikkö sekä mentor (MEGA-projektin jäsen), 

joka omaa vahvan pedagogisen näkemyksen sekä kokemusta oppaiden teosta. 

Erillistä projektiryhmää ei katsottu tarpeelliseksi perustaa.  

2.2 Kehittämisprojektin tarve, tavoite ja tarkoitus 

MEGA- projektin ja oman projektin tarvetta perustelee YK: n Kestävän kehityk-

sen malli vuoteen 2030 mennessä. Mielisairautta esiintyy kaikilla alueilla ja kai-

kissa kulttuureissa pääasiallisesti masennuksen tai ahdistuksen muodossa. Pa-

himmillaan masennus voi johtaa itsemurhaan. Vuonna 2012 maailmassa noin 

800000 ihmistä teki itsemurhan ja maailmanlaajuisesti nuorten, ikäryhmässä 

15–29- vuotiaat, itsemurhia on 8,5% kaikista nuorten kuolemista ollen näin toi-

seksi suurin kuolinsyy liikenneonnettomuuksien jälkeen. (WHO 2016.)  

MEGA-projektin tarkoitus on parantaa tietoisuutta masennuksesta, lisätä keino-

ja lapsen tai nuoren masennuksen tunnistamiseen ja antaa paikallisille sairaa n-

hoitajille työkaluja millä auttaa masentuneita lapsia ja nuoria. Tavoitteena on 

tehdä heille työkaluksi mobiilisovellus ja sitä tukeva käsikirja tästä aiheesta. 

MEGA-projektiin kiinnittyessäni oli tarpeena saada suunnitteilla olevaan käsikir-

jaan toimiva runko, johon tuotettaisiin myöhemmin sisältö. Tuotos ei kuitenkaan 

vastannut MEGA-projektin tarpeita, joten projektini suuntaa muutettiin ja se lii-

tettiin MEGA-projektin osatavoitteeseen tuottaa innovatiivisia oppimismateriaa-

leja.  Projektini lopullisena tavoitteena oli tuottaa hyvin toteutetun tiedonkeruun 

pohjalta katsaus oppimismenetelmistä suunnitteilla olevaan käsikirjaan, jota 

paikallisten yliopistojen opettajat voivat käyttää ohjatessaan paikallisten terve-

ysasemien hoitajia masennuksen tunnistamisessa ja hoitamisessa. Oppimis-

menetelmien kuvauksen tarkoitus on täydentää mobiilisovelluksen tueksi luotua 

käsikirjaa.  
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3 KEHITTÄMISPROJEKTI PROSESSINA 

Projektin alussa tutor ja projektipäällikkö ja, hetken myös, kattoprojektin edusta-

ja keskustelivat alustavasta projektin työnimestä ja siitä, miten projekti jatkuisi 

kattoprojektin Pretoriassa, Etelä-Afrikassa pidetyn kick-off-kokouksen jälkeen. 

Kattoprojektin edustaja antoi lyhyen esittelyn MEGA-projektin tavoitteista ja sii-

tä, mitä kehittämisprojekti voisi olla. 

Projektin etenemisen riskit olivat vahvasti kytköksissä tapahtumiin MEGA-

projektissa, mutta tekemällä projektia itsenäisesti niin pitkälle kui n mahdollista, 

voi varautua MEGA-projektin mahdollisiin muutoksiin. Projektipäällikön tiedon-

puute käsiteltävän asian kontekstista oli myös riski, mutta konsultoimalla asian-

tuntijoita, siitä selvisi. 

Syksyllä 2017 alkoi kirjallisuuden haku Finnasta, Pubmedistä, Cochranesta ja 

Cinahlista. Näistä tietolähteistä haettiin tietoa sairaanhoitajien masennuksen 

hoitamisen osaamiseen eteläisessä Afrikassa. Sitten tiedon haku muuttui ja tar-

vittiin kirjallisuudesta tietoa käsikirjan rungon kehittämiseksi. Käsikirjan rungon 

tiedonhaussa käytettiin hakusanoja curriculum ja oppimismenetelmät sekä käsi-

kirja ja manual. Käsikirjan runko ei tuotoksena kuitenkaan toteutunut, joten kir-

jallisuushakuja jatkettiin. Kun tuotokseksi tulivat oppimismenetelmät, osa aikai-

semmista haun tuloksista saatiin hyödynnettyä ja hakuja laajennettiin lisää eri-

laisiin oppimismenetelmiin joita on käytetty mielenterveystyön opettamiseen. 

Tätä täydennystä tehtiin syksyllä 2018 lisähauilla ERICistä, sekä satunnaisilla 

löydöksillä Google Scholarista. Tiedonhakua ei systemaattisesti suoritettu, mut-

ta samoilla hakusanoilla on haettu useasta eri tietokannasta. Osa lähteistä on 

löytynyt satunnaisesti.  Kirjoista löytynyt tieto liittyi pääosin Afrikan maantietoon, 

kulttuuriin ja historiaan. Boolean operaattoreista on käytetty pääasiallisesti AND 

ja muutaman kerran OR, NOT operaattoria ei käytetty, koska useimmilla tieto-

kannoilla hakutuloksia tuli todella vähän. Ericistä tuli eniten hakutuloksia ja Ci-

nahlista löytyi myös. Cochrane ja Joanna Briggs Institute antoivat hyvin vähän 

käyttökelpoisia tuloksia. Tiedonhaussa käytettiin useimmiten kymmenen vuoden 

rajausta, jos tuloksia tuli paljon, kiristettiin vuosirajausta viiteen vuoteen. Kai-
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kessa tiedon haussa pyrittiin löytämään artikkeleista koko teksti ja mielellään 

vertaisarvioitu. 

Kehittämisprojektin suunnitelma esitettiin NonStop-seminaarissa marraskuussa 

2018. Oppimismenetelmien kuvaus tuli saada valmiiksi syksyllä 2018, koska 

MEGA-projekti tarvitsi käsikirjan alkuvuodesta 2019. Projektin ajallinen etene-

minen on tiivistetty kuvioon 1. 

  

Kuvio 1. Projektin etenemisen vaiheet. 

1. Projektin 
ideavaihe : 
syksy 2017 

2. 
Kehittämispr

ojektin 
suunnitelmas

eminaari, 
lokakuu 2018 

3.Projektin 
tuotoksen 

valmistaminen, 
loka-

marraskuu 
2018 

4. 
Väliraportti: 
loppusyksy 

2018 

5. 
Loppuraportti
: kesä 2019 
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4 NUORTEN MASENNUS TERVEYSONGELMANA 

ETELÄISESSÄ AFRIKASSA 

Etelä-Afrikan tasavalta sijaitsee maanosan eteläisessä kärjessä. Maassa on 

asukkaista noin 57 miljoonaa (Worldometers 2018.) ja se on jaettu yhdeksään 

provinssiin. Etelä-Afrikassa on yksitoista virallista kieltä, englanti, afrikaans, zu-

lu, xhosa, swazi, ndebele, eteläinen sotho, pohjoinen sotho, tsonga, tswana ja 

venda. Sambia sijaitsee Etelä-Afrikan pohjoispuolella. Sambia on myös jakau-

tunut yhdeksään eri provinssiin ja maan asukasluku on 16 miljoonaa (WHO 

2015).  

Mielenterveyden hoidolla on useissa Afrikan maissa heikot käytänteet, poliitti-

sessa päätöksen teossa mielenterveydellisiä asioita ei juurikaan käsitellä häpe-

än tai tiedon puutteen vuoksi. Mielenterveystyön saama valtion rahoitus vaihte-

lee maakohtaisesti ja joissakin Afrikan maissa mielenterveystyön budjetti on 

sulautettu koko perusterveydenhuollon budjettiin, niin ettei todellisia mielenter-

veystyöhön käytettyjä rahasummia ole edes tiedossa. Mielenterveystyö joutuu 

useissa Afrikan maissa kamppailemaan resursseista muiden sosiaalisten, ta-

loudellisten ja terveydellisten haasteiden kanssa. (Omar ym. 2010.) 

 

4.1. Nuorten mielenterveysongelmat 

Nuoret ovat merkittävä ikäryhmä mielisairauden puhkeamiselle, yli puolet ihmi-

sistä, jotka koskaan sairastuvat oireilevat ensimmäisiä kertoja jo ennen 18 vuo-

den ikää. Sairauden aikainen puhkeaminen on merkittävä ennuste myös tulevil-

le sairastumisjaksoille. (Myer ym.2009.) Nuoret ja nuoret aikuiset ovat se ryhmä 

joka kaikkein epätodennäköisimmin hakee apua tai hakeutuu hoitoon. Nuoren 

elämässä olevien aikuisten asenteet ja tieto vaikuttavat myös siihen haetaanko 

apua ja kuinka pian. (Kelly ym. 2011.) Eteläisen Afrikan maaseudulla useat nuo-

ret kokevat lapsuudessaan hyväksikäyttöä niin emotionaalista, fyysistä kuin 

seksuaalistakin ja useat kokevat näistä vielä monia muotoja. Jewkesin ym. 

(2010) tutkimuksessa vuosina 2002-2003, mikä toteutettiin 70 maaseutukylässä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ndebelen_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4sothon_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoissothon_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tsongan_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tswanan_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vendan_kieli
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ja johon osallistui vapaaehtoisesti 1367 miestä ja 1415 naista, 89,3 prosenttia 

naisista ja 94,4 prosenttia miehistä ilmoitti tulleensa fyysisesti rangaistuksi en-

nen 18 ikävuottaan, 41,6 prosenttia naisista ja 39,6 prosenttia miehistä oli tullut 

emotionaalisesti laiminlyödyksi ja 39,1 prosenttia naisista ja 16,7 prosenttia 

miehistä oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Kyseisen tutkimuksen 

mukaan naisilla emotionaalinen laiminlyönti ja seksuaalinen hyväksikäyttö altisti 

vahvemmin masennukselle kuin esimerkiksi fyysinen rankaiseminen. Itsemur-

ha-alttius myös lisääntyi naisilla emotionaalisen laiminlyönnin seurauksena. 

Miehillä masentuminen liittyi myös emotionaaliseen laiminlyöntiin lapsuudessa. 

(Jewkes 2010.) 

Lasten psyykkistä oireilua on tutkittu jonkin verran kouluympäristössä Etelä- 

Afrikan maaseudulla. Cortinan (2013) mukaan psyykkisen oireilun lisääntymi-

seen vaikuttaa äidin siviilisääty ja riski lisääntyy jos äiti on yksinhuoltaja, omaa 

alhaisen koulutustason tai on maahanmuuttotaustainen. Maahanmuuttotausta 

vaikuttaa koko perheeseen, koska maahanmuuttajat eivät ole oikeutettuja sosi-

aalietuuksiin ja työmahdollisuuksia on rajallisesti. Näillä syrjäseuduilla, joissa on 

paljon köyhyyttä, minimaalisesti resursseja ja suuri määrä HIV -tartuntoja, paras 

mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen niin itselleen kuin seuraavalle sukupol-

vellekin on koulutus. Tutkimuksessa todettiin, että koulun keskeyttävät tytöt ovat 

kymmenen kertaa todennäköisemmin teiniäitejä ja saavat neljä kertaa todennä-

köisemmin HIV-tartunnan kuin koulunsa loppuun käyneet tytöt. (Cortina 2013.) 

Noin 90 prosentilla ihmisistä jotka tekevät itsemurhan on jokin psykiatrinen häi-

riö kuolemansa aikana ja itsemurhien määrä onkin noin 10 prosenttia kaikista 

tapaturmaisista kuolemista Etelä-Afrikassa. Mielenterveyden häiriöt liittyvät se-

kä tarttumattomien sairauksien, että muiden terveyden haasteiden kuten HIV:n, 

tuberkuloosin ja tapaturmien yhteyteen lisäten riskiä sairastua näihin ja toisaalta 

taas kyseiset sairaudet ja tapaturmat lisäävät riskiä mielenterveyden häiriöille. 

(Bongani ym. 2009.) Etelä-Afrikassa toteutettiin seurantatutkimus (Shilubane 

ym. 2013.) vuosina 2002 ja 2008, jossa tutkimuksen kohteena oli yli kymmenen 

tuhatta 13-19-vuotiasta nuorta yhdeksästä eri provinssista. Tutkimuksessa kar-

toitettiin kuinka usein nuoret ovat suunnitelleet itsemurhaa ja kuinka usein yri t-
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täneet toteuttaa suunnitelmansa. Tutkimuksen tuloksena oli, että tytöt suunnitte-

levat merkittävästi useammin kuin pojat, mutta pojat taas kokeilevat ja onnistu-

vat useammin. Turvattomuuden tunne yhdistettynä alkoholin ja huumausainei-

den käyttöön lisäsi itsetuhoisia ajatuksia ja itsemurhayrityksiä, ja kyseisen tut-

kimuksen mukaan myös turvattomuuden tunne koulussa korreloi itsetuhoisten 

ajatusten kanssa. (Shilubane ym. 2013.) 

 

4.2. HIV ja mielenterveys 

Eteläisessä Afrikassa oli arviolta 14,8 miljoonaa orpoa lasta (0-17-vuotiaita) 

AIDS-epidemian vuoksi vuonna 2009 ja tämän luvun on ennustettu nousevan 

(United Nations Programme on HIV/AIDS 2009.). Oman vanhemman kuolema 

on yksi stressaavimmista tapahtumista lapsen elämässä mikä voi aiheuttaa lap-

selle mielenterveyden ongelmia. AIDS:in vuoksi orvoksi jääneet lapset ovat Ete-

läisessä Afrikassa kenties vielä heikommassa asemassa kuin muulla tavalla 

orpoutuneet. Tämä liittyy AIDS:n ympärillä yhä liikkuvaan häpeään, mikä saat-

taa aiheuttaa vanhempansa AIDS:lle menettäneille lapsille syrjintää ystä viltä tai 

sukulaisilta, jotka pelkäävät HIV:n tarttumista myös omiin lapsiin. Nuorilla orvoil-

la usein esiintyykin ahdistusta ja uupumusta, mikä voi oirehtia vihana, pelkona, 

syyllisyyden tunteina tai somaattisina oireina, joilla on psyykkinen tausta, kuten 

päänsärkynä, painajaisina, väsymyksenä ja keskittymiskyvyn puutteena. (Tag-

gart & Greatrex-White 2015.) Afrikkalaiset HIV-tartunnan saaneet nuoret koh-

taavat kiusaamista, etenkin käyttäessään lääkitystä. Tämä kiusaaminen saattaa 

olla kytköksissä häpeään mitä HIV tartuntaan vieläkin liittyy. (Kim ym. 2015). 

HIV:n ja masennuksen suhde on tutkimuksissa todettu kaksisuuntaiseksi, kum-

pikin pahentaa toista; masennuksen on todettu aiheuttavan nopeaa laskua 

CD4-tasossa, tuhoavan auttajalymfosyyttejä, ja johtavan siten nopeammin 

AIDS-vaiheeseen ja kuolemaan. (Nakasujja ym. 2010.)  
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5 PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA TOIMIVIEN 

SAIRAANHOITAJIEN VALMIUDET AUTTAA 

MASENNUKSESTA KÄRSIVIÄ NUORIA 

5.1 Masennuksen tunnistaminen ja hoitotyön osaaminen  

Mielenterveysongelmat ja masennus ovat useassa Eteläisen Afrikan maassa 

alidiagnosoitu ja täten alihoidettu. Udedin (2014) tutkimuksen mukaan mase n-

nusta on Malawissa hoidettu useasti malariana. Hoitajien ammattitaito ei riitä 

masennuksen tunnistamiseen vaan vastaanotolle tullut nuori saa helpommin 

hoitoa mahdollisiin fyysisiin vaivoihin kuin masennukseen. 

Eteläisen Afrikan terveysasemilla työskentelevien sairaanhoitajien osaamista on 

mitattu ja testattu usein liittyen erilaisiin koulutusohjelmiin, joissa on haluttu tie-

tää lähtötaso ja mitata aikaansaatu muutos, koska eteläisen Afrikan terveyspoli-

tiikassa elää vahva tavoite saada mielenterveyspalvelut integroitua paikallisille 

terveysasemille (National mental health policy framework and strategic plan 

2013-2020.) HEAT (Health Education and Training)-ohjelma on yksi tällainen 

joka käynnistettiin Etiopiassa 2011 (Tilahun ym. 2017). Vastaavanlaisia on ai-

kaisemmin tehty muun muassa Keniassa Ghanassa, Malawissa, Sri Lankassa, 

Omanissa, Irakissa ja Pakistanissa (Jenkins ym. 2010). Kyseiseen koulutuk-

seen kuului, että osaanottajat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitetaan tietopohjaa 

ja asenteita mielenterveystyöhön sekä ennen, että jälkeen koulutuksen. Nigeri-

assa järjestettiin kansallisen perusterveydenhuollon kehittämistoimiston kautta 

viikon intensiivinen koulutusjakso perusterveydenhuollossa toimivi lle hoitajille. 

Hoitajien näkemykset mielenterveyspotilaista olivat ennen koulutusta negatiivi-

set. Esimerkiksi mielenterveyspotilasta ei katsottu voitavan hoitaa terveysase-

malla, eikä heidän katsottu paranevan kokonaan koskaan. Hoitajien näkemyk-

sen mukaan terveysaseman potilaat sairastivat harvoin masennusta ja rukouk-

sen katsottiin auttavan mahdollisiin mielenterveysongelmiin. Nigeriassa toteute-

tun koulutuksen todettiin lisänneen tietoa ja vähentäneen ennakkoasenteita 

mielenterveyspotilaita kohtaan. (Makanjuola ym. 2012). 
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WHO on kehittänyt mielenterveysongelmien tunnistamista ja hoitoa varten oh-

jelman (Mental Health Gap Program eli mhGAP), mikä on suunniteltu tukemaan 

matala- ja keskituloisten maiden haasteita mitata ja järjestää mielenterveyspal-

veluita kattavasti asukkailleen sekä vähentää eriarvoisuutta hoitoa tarvitsevien 

väli llä. Ohjelma on suunniteltu pääosin terveydenhoidon kehittäjille, poliitikoille 

ja sijoittaji lle/lahjoittajille, koska suurin vastuu alati lisääntyvien mielenterveys-

ongelmien hoidossa kasaantuu poliittiselle päätöksenteolle. WHO on kehittänyt 

myös arvioinnin työkalun, WHO-AIMS, jonka tehtävänä on kerätä tarvittava tieto 

mielenterveystyön järjestelmistä missä tahansa maassa tai alueella. Tärkeä osa 

ohjelmaa on mhGAP:in interventio-opas, joka on suunniteltu avuksi tunnista-

maan ja priorisoimaan mielenterveyden ja neurologian häiriöiden sekä päihtei-

den väärinkäytön aiheuttamia sairauksia. Kyseinen opas on kansainvälisten 

asiantuntijoiden yhteistyön tulos kaikkein kuormittavimmista mielenterveyden 

häiriöistä, siitä, miten niitä tulisi lähestyä ja niihin puuttua näyttöön pohjautuen, 

sekä lääkkein että ei-lääkkeellisin tavoin. Tärkeimmät oppaassa kuvatut mielen-

terveyden häiriöt ovat masennus, skitsofrenia ja muut psykoottiset häiriöt, itse-

murha, dementia, epilepsia, alkoholismi, huumeiden väärinkäyttö sekä laste n 

mielenterveydenhäiriöt. MhGAP-ohjelman käyttö edellyttää mielenterveyspoti-

laiden pääasiallisen hoidon tapahtuvan perusterveydenhuollon yksikössä, koska 

tällöin hoidon saatavuus suurelle osalle ihmisistä olisi helpompaa. (World 

Health Organization 2008.) 

 

5.2 Asenteet masennusta ja masennuksen hoitoa kohtaan 

Useassa Afrikan maassa mielenterveysongelmia pidetään kansan keskuudessa 

yhä yliluonnollisina ja henkien aiheuttamina, mistä syystä mielenterveysongel-

miin haetaan usein apua perinteisiltä kansanparantajilta. Mielenterveyspotilai-

siin ja heitä hoitaviin ihmisiin kohdistuu ajoittain negatiivista asennetta kansan 

keskuudessa johtuen tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä. (Omar 

ym. 2010.) 
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Afrikkalaisen kulttuurin mukaan mielenterveyden häiriöt ovat hengellisiä luo n-

teeltaan, sairastunut henkilö on voinut toimillaan suututtaa esi-isät tai jumalat tai 

hän on voinut myös joutua noituuden kohteeksi. WHO:n arvion mukaan noin 80 

prosenti lla mielenterveyden ongelmiin tai fyysisiin vaivoihin apua hakevista af-

rikkalaisista ensihoidon kontakti on parantaja. Syitä tähän on, WHO:n mukaan, 

luottamus parantajiin, näiden palveluiden edullisempi hinta sekä tavoitettavuus. 

Parantajia on huomattavasti enemmän kuin koulutettua hoitohenkilökuntaa, lää-

käreistä puhumattakaan. Länsimaisen lääketieteen keinojen ei myöskään aina 

uskota vaikuttavan hengellistä laatua oleviin mielenterveysongelmiin ja afrikka-

laiset myös arvostavat parantajien holistisempaan tyyliä hoitaa. He huomioivat 

potilaansa fyysis-, psyykkis-, sosiaalisena kokonaisuutena. (Atindabila & Thop-

son 2011.) 

 

5.3 Masennuksen hoidon resurssit ja valmiudet 

WHO:n Mental Atlaksen (2011) mukaan WHO:n Afrikan alueella mielenterve y-

den parissa työskentelevien hoitajien mediaani 100 000 ihmistä kohden on 0,61 

kun ammattitaitoisten psykiatrien mediaani 100 000 kohden on 0,05 (Mental 

Atlas 2011.). Mediaanilla tarkoitetaan pistettä, mikä jakaa joukon niin, että 

kummallakin puolella on puolet havainnoista (Tilastokeskus). Vertailukohdaksi 

mainittakoon Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen vuonna 2013 julkaisema 

avohuollon laatusuositus, jossa tulisi 10 000 nuorta kohden (13-22-vuotiasta) 

olla vähintään 13 terveydenhuollon ammattihenki löä eli 100 000 kohden 130 

ammattihenkilöä ja 25 psykiatria, jotta tarve ja kysyntä kohtaisivat asianmukai-

sesti (Pylkkänen 2013). Etelä-Afrikan maaseudulla on 0,68 psykiatrista sairaan-

hoitajaa 100 000 ihmisen populaatiota kohden ja noin 40 prosenttia koko maan 

väestöstä asuu maaseudulla (Kock & Pillay 2016). WHO:n suositus keskituloisil-

le maille on 9,7 psykiatrista hoitajaa 100 000 ihmistä kohden (World health or-

ganization 2012). Huolestuttava ilmiö hoitajien vähyyden lisäksi on, että neljäs-

sä Etelä-Afrikan yhdeksästä provinssista ei ole koulutettu yhtään uutta psykiat-

rista hoitajaa viimeiseen seitsemään vuoteen ja viidessä provinssissa koulutet-

tujen yhteismäärä on keskimäärin 55 (laskettu vuosina 2007-2013). Näiden lu-
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kujen mukaan tulee kestämään noin 35 vuotta ennen kuin Etelä-Afrikka saavut-

taa WHO:n asettaman tavoitteen (Kock & Pillay 2016).  

Vuonna 2009, erään arvion mukaan, Etelä-Afrikassa olisi ollut noin 185 500 pa-

rantajaa ja 68 000 herbalistia, eli parantajia jotka käyttävät pääasiassa yrttejä ja 

kasveja hoidoissaan (Hokkanen 2017). Koko maanosassa parantajien suhdelu-

ku olisi 1 parantaja 200 hoidettavaa kohden (Atidanbila & Thompson 2011). Pa-

rantajien palveluiden saatavuus näiden lukujen perusteella on siis huomattavas-

ti helpompaa. 

Eteläisessä Afrikassa hoitajat ovat jo kauan toimineet terveydenhuollon keski-

pisteessä, etenkin maaseuduilla, joissa lääkärit eivät ole halukkaita toimimaan 

(Kock & Pillay 2016). Perusterveydenhuollon työntekijöiden katsotaan olevan 

keskiössä kun parannetaan pääsyä terveydenhuollon piiriin tai rohkaistaan pai-

kallista yhteisöä osallistumaan terveydenhoitoon lähialueillaan tai maaseudulla. 

Useat työntekijät toimivat voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden palkkalis-

toilla. (Bongani & Solomon 2014)  

Suuren osan Etelä-Afrikan terveydenhuollon kehittämisestä, yleisestä huomios-

ta ja rahoituksesta vie maan suuri määrä HIV-tartunnan saaneita potilaita. Ky-

seinen virus on vielä edesauttanut toisen pahan epidemian kehittymisen, nimit-

täin tuberkuloosin lisääntymisen niin, että Etelä-Afrikassa on nyt yksi maailman 

pahimmista tuberkuloosiepidemioista. (Bongani & Solomon 2014) 

Alburquerque-Sendin ym. (2018) olivat tehneet meta-analyysin yhdestätoista 

julkaistusta artikkelista, mitkä käsittelivät eteläafrikkalaisen psykiatrisen sai-

raanhoitajan työskentelyolosuhteita. Viisi löydöstä nousi tutkimuksista parhaiten 

esiin: organisaation ja johdon olematon tuki sairaanhoitajien työlle ja resurssien 

puute, turvattomuus ja jatkuva väkivallan uhka työpaikalla ja toistuva sairaan-

hoitajien syyttely, kun jotain ei-toivottavaa tapahtuu, koulutuksen ja harjoittelun 

puute psykiatristen poti laiden kohtaamiseen sekä hoitajien henkinen ja fyysinen 

uupuminen. Koulutusta ja ammatillisen yhteistyön kehittämistä kaivattiin lisää. 

(Alburquerque-Sendin ym. 2018.) 
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Etelä-Afrikassa sairaanhoitajan rooli on moninainen ja hoitaja on yksin vastuus-

sa monesta asiasta. Hoitajan rooli pitää sisällään potilaiden ja omaisten ohjaa-

misen, sairauden diagnosoinnin sekä lääkehoidon hallinnan. Ottaen huomioon 

suuren vastuun, jatkuvan väkivallan uhan ja olemattoman tuen esimiehiltä, hoi-

tajat uupuvat ja stressaantuvat mikä näkyy hoitajien lisääntyneenä alko holin ja 

tupakan kulutuksena. (Alburquerque-Sendin ym. 2018.) 

 



15 

6 OPPIMISMENETELMÄT LASTEN JA NUORTEN 

MASENNUKSEN TUNNISTAMISESSA ETELÄ-

AFRIKASSA 

Knowles käytti andragogia-käsitettä selittääkseen aikuiskoulutuksen edellytyk-

siä ja periaatteita. Aikuisopiskelijoilla on itsenäiset minä-käsitykset ja täten tär-

keässä asemassa on itseohjautuvuus. He voivat hyödyntää kerättyjä kokemuk-

siaan oppimisessaan ja heillä on myös sosiaalisten roolien aikaansaamia oppi-

misen tarpeita. Aikuisopiskelijat ovat ongelmaan keskittyneitä oppijoita, jotka 

haluavat päästä käyttämään oppimaansa välittömästi. Tämän vuoksi heidän 

tulee tietää myös syy opiskeluun ennen osallistumistaan. (Knowles ym. 2005.)  

Oppimismenetelmiä valitessa tulisi huomioida opiskelijoiden erilaisuus niin, että 

opettajalla olisikin useampi menetelmä käytettävissä. Näin eri tavoin oppivat 

opiskelijat saisivat maksimaalisen hyödyn opetuksesta. Opettajan tai ohjaajan 

olisikin hyvä varmistaa, että riittävästi oppimismenetelmiä olisi käytettävissä 

myös siinä vaiheessa kun siirrytään perinteisestä luokkahuoneessa tapahtuvas-

ta opiskelusta virtuaalimaailmaan. (Rönkkö & Heikkilä 2006.)  

Venäjällä oli toteutettu artikkelin kirjoittajien toimesta (Goldberg ym. 2012) kou-

lutus paikallisille terveydenhuollon työntekijöille masennuksen tunnistamisesta 

hoitotyössä. Koulutuksen yhteydessä oli todettu, että koulutuksessa oli tarpeen 

siirtyä perinteisistä luentotyyppisistä oppitunneista keskustelevampaan suun-

taan. Opiskelijoiden oli itse aktivoiduttava osallistumaan ja harjoitteleman uusia 

taitoja turvallisessa ympäristössä. Kurssi sisälsi kaksi osiota joissa opiskelijoi-

den oli tarkoitus kehittyä, eivätkä kyseiset menetelmät olleet opiskelijoille aikai-

semmin tuttuja. Opiskelijoiden oli tarkoitus valmistella pieni esitelmä asiaankuu-

luvista aiheista, minkä jälkeen opiskelijat voivat harjoitella ja käsitellä aihetta 

roolipelin muodossa. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldberg%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24294296
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6.1 Pedagogiset lähestymistavat oppimismenetelmien taustalla  

Kuten perinteisessä oppimisessa, pedagogista näkökulmaa vaaditaan myös 

verkossa oppimisen prosessissa. E-oppimiseen liittyvät keskeiset pedagogiset 

teoriat ovat behavioristinen malli, kognitivismi, konstruktivismi ja sosiaalinen 

konstruktivismi. Behavioristiset lähestymistavat keskittyvät oppimiseen, joka 

ilmenee opettajan ja opiskelijan välisen tiedonsiirron tuloksena. Opettajan rooli 

on keskeinen tässä lähestymistavassa ja oppiminen tapahtuu vahvistuksen 

kautta, kun oppilaat kuuntelevat, tarkkailevat, muistavat ja vastaavat annettuun 

tietoon. (Imperial collage London 2015.) Kognitiivinen näkemys ei pidä oppimis-

ta pelkästään vastauksena ärsykkeisiin, vaan myös tiedon ja aktiivisen osallis-

tumisen soveltamisena. Bloom (2018) tunnisti seuraavat kuusi kognitiivista alu-

etta: tieto, ymmärtäminen, soveltaminen, analyysi, synteesi ja arviointi. Kon-

struktivismi taas keskittyy uuden tiedon rakentamiseen, mikä pohjautuu aiem-

min hankittuun tietoon. Opiskelija on aktiivisesti mukana toiminnassa uuden 

tiedon rakentamiseksi. Konstruktivistisiin lähestymistapoihin perustuvia toiminto-

ja ovat ongelmapohjainen oppiminen, kuten virtuaalipotilaat ja tapauskohtainen 

oppiminen. Sosiaalinen konstruktivismi pohjautuu konstruktivismin teoriaan li-

säämällä sosiaalisen ulottuvuuden oppimiseen ja edellyttää oppijan osallistu-

maan keskusteluun uuden tiedon rakentamismenetelmänä. Jakamalla ajatuksia 

ja kokemuksia ryhmä pystyy omaksumaan uuden tietämyksen. Web 2.0:een 

perustuva oppimisteknologia tukee tehokkaasti sosiaalisen konstruktivismin pe-

dagogista mallia mahdollistamalla yhteistoiminnalliset ryhmätyöskentely-

ympäristöt.(Imperial collage London, 2015.)  

 

6.2 Eteläafrikkalaisen sairaanhoitajan tulevaisuuden opinnot 

Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus-hankkeessa (Eriksson ym. 2015) on 

määritelty mitä ovat yleissairaanhoidossa toimivan sairaanhoitajan osaamisen 

vähimmäisvaatimukset ja osaamisen keskeiset sisällöt. Psykiatrisen hoitotyön 

osalta hoitajan tulisi tietää ja tunnistaa keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja 

psykiatriset sairaudet sekä osata hoitotyön menetelmin auttaa potilasta ja hä-
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nen perhettään. Hänen tulee myös tietää alkoholin ja muiden päihteiden vaiku-

tuksesta yksilön hyvinvointiin sekä osata tukea akuutin kriisin kohdannutta yksi-

löä tai perhettä (Eriksson ym. 2015.) Oheisessa hankeessa on siis määritelty 

länsimaisen sairaanhoitajan osaamisen vähimmäisvaatimukset. Monien ete-

läisesä Afrikassa toimivien terveydenhuoltoa opettavien koulujen opetussuunni-

telmat ja pedagogiset mallit ovat peruja eurooppalaisilta siirtomailta, sekä Yh-

dysvalloista (Mokwena ym. 2007). Näissä ei ole huomioitu olosuhteita joissa 

paikalliset sairaanhoitajat joutuvat maaseuduilla työskentelemään. Seuraavan 

kymmenen vuoden aikana eteläiseen Afrikkaan onkin nousemassa useita ter-

veysalan oppilaitoksia (the Consortium of New Southern African Medical 

Schools) joiden uusi kantava ajatus on afrikkalainen opetussuunnitelma, jossa 

huomioidaan myös paikalliset olosuhteet. Nämä uudet oppilaitokset pyrkivät 

tekemään keskenään yhteistyötä ja jakamaan tietoa sekä pyrkivät opettamaan 

uusia sairaanhoitajia siihen ympäristöön missä he tulevat työskentelemään. 

(Eichbaum ym. 2015.)  

Eteläisessä Afrikassa, jossa välimatkat ovat pitkiä, on pyritty verkko-opetuksella 

lisäämään opetuksen tavoitettavuutta ja helppoutta. Opetuksen ongelmia ovat 

olleet koulutuksen keskeyttäneiden suuri määrä sekä vaikeudet tietokoneen 

käytössä. (Mokwena ym. 2007.) Edellä mainittuhin seikkoihin viitaten ehdotettu-

jen oppimismenetelmien jako tässä kehittämisprojektissa on tehty Internet-

yhteyttä vaativiin ja ilman verkkoyhteyttä toimiviin metodeihin. 

Erittäin lyhyesti tiivistettynä kaikenlainen oppiminen tiivistyy asioihin perehtymi-

seen, keskusteluihin, lukemiseen, kirjoittamiseen sekä ajatuksien reflektointiin 

(Mäkitalo & Wallinheimo 2012.) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214999615011558#!
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7 OPPIMINEN VERKOSSA  

Ilomäen (2012) mukaan pedagogisesta näkökulmasta määriteltynä laadukkaan 

e-oppimateriaalin piirteet voi ehkä tiivistää seuraavasti: sitä voi käyttää jousta-

vasti oppilaan osaamisen tason, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan, se tukee 

yhteisöllistä, pitkäkestoista työskentelyä ja aktivoi oppijan ajattelua, keskittyy 

opittavan ilmiön ydinasioihin ja tukee oppimisen taitojen kehittymistä. Toiminnal-

lisesti hyvä e-oppimateriaali on teknisesti helppokäyttöistä ja ulkoasultaan pe-

dagogisia ja sisällöllisiä tavoitteita tukeva.  

Nykyisessä oppimisessa tai koulutuksessa verkko-oppiminen tai virtuaalikoulu 

tai -luokka tai -oppimisympäristö on merkittävässä roolissa. Jo aikuisikään ehti-

neelle oppijalle verkossa työskentely itsessään saattaa tuottaa ongelmia koska 

ympäristönä ja materiaalin lähteenä Internet on jotain muuta kuin mihin keski -

ikäinen väestö on kouluja käydessään tottunut. (Hakkarainen 2001.) 

7.1. Webinaarit 

Webinaarit ovat yksi esimerkki e-oppimateriaaleista. Moni yhteisö tarjoaa ilmai-

sia webinaareja mielenterveyden hoitotyön ja masenuksen tunnistamisen oppi-

misen avuksi. Webinaareilla voidaan ylittää maantieteelliset ja ekonomiset rajat 

ja välineistöksi tarvitaan, Internet-yhteys, tietokone ja mobiililiittymä, jotta voi 

halutessaan osallistua keskusteluihin. (Sundar ym. 2011.) Sundarin ym. (2011) 

artikkelissa oli myös webinaareihin osallistuneiden mielipiteitä webinaareista 

oppimisen näkökulmasta. Monet olivat pitäneet näitä mielenkiintoisina, mutta 

paras oppimistulos voisi tulla yhdistämällä webinaareja muihin oppimistapoihin.  

Webinaarit ovat yksi hyvä komponentti sulautuvassa oppimisessa (blended 

learning). Pedagogisesta näkökulmasta kun ajatellaan minkä tahansa verkossa 

toimivan opetusmenetelmän käyttöön ottoa, tulee opiskelijoita kannustaa itse-

näisempään opiskeluun ja ottaamaan aktiivisemman toimijan roolia oppimises-

saan. Lieser ym. (2018) ehdottavat artikkelissaan neljän eri komponentin huo-

mioimista kun käytetään webinaareja yhtenä sulautuvan oppimisen menetelmä-

nä. Ensimmäiseksi tulee huomioida tekniset ominaisuudet, joilla saadaan opis-
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kelijoille luotua parhaat oppimiskokemukset, toiseksi tulee suunnitella oppimi-

nen opiskelijaa osallistavan teorian kautta, kolmanneksi pyritään edistämään 

aktiivista oppimista 4ES (engagement, exploration, explanation, extension) - 

kiertävän oppimismallin mukaisesti, jotka suomeksi tarkoittavat  sitoutumista, 

etsintää, selitystä ja laajennusta. Viimeiseksi tulee antaa opiskelijoille mahdolli-

suus tutustua webinaarin teknisiin työkaluihin, joiden avulla he saavat oppimis-

kokemuksesta parhaan mahdollisen hyödyn. 

7.2. Älypuhelimen käyttö oppimisessa 

Afrikassa matkapuhelimien määrä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Tämä 

tekee puhelimista tärkeimmän verkkovälitteisen tiedonsiirto- ja kommunikaa-

tiovälineen, minkä mahdollisuudet, tekniikan jatkuvasti kehittyessä, opettami-

seen ja oppimiseen ovat erittäin laajat. Jopa kolme neljäsosalla maailman väes-

töstä on mahdollisuus yhteydenottoon matkapuhelimen välityksellä . (Wuorisalo 

2012.) Etelä-Afrikassa matkapuhelinta ei ole vielä totuttu käyttämään oppimisen 

välineenä. Tämä johtuu osittain opettajien teknisten taitojen puutteesta, tiukoista 

ja rakenteellisista opetuskäytännöistä sekä joillakin aluei lla myös sukupuo-

lieroista suhteessa koulutukseen pääsyyn. (Ford & Leinonen 2009.) 

 Mobiiliteknologian mahdollisuuksia terveyden edistämisessä on kuitenkin otettu 

huomioon jo useammissa projekteissa eteläisessä Afrikassa. Ghanassa mobiili-

sovelluksia käytetään HIV/AIDSin vastaiseen työhön, Sambiassa malariatilan-

teen seurantaan ja Etelä- Afrikassa naisille tarjotaan perhesuunnittelua mobiili-

välitteisesti (Wuorisalo  2012.)  Etelä-Afrikan maaseudulla oli tehty tutkimus kä-

tilöille miten älypuhelimen käyttö auttaa heidän työssä oppimistaan. Hoitajat 

kyseisellä seudulla työskentelevät usein eristyksissä ja heidän on vaikeaa pääs-

tä jatko- tai täydennyskoulutuksiin pitkien välimatkojen vuoksi. (Chipps ym. 

2015.) Englannissa ja Kanadassa on tehty vastaavanlaisia tutkimuksia, mitkä 

ovat johtaneet siihen lopputulokseen, että hoitajat ja hoitotyön opiskelijat pitävät 

matkapuhelinta tehokkaana välineenä päätöksentekoa varten tarvittavaan tie-

donhakuun. (Pimmer ym. 2014.) Etelä-Afrikassa on muodollisiakin tapoja kon-

sultoida tarpeen tullen lääkäriä, tutkimukseen osallistujat arvostivat kuitenkin 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.turkuamk.fi/science/article/pii/S0260691714001063#!
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puhelimen kautta tapahtuvaa nopeaa tiedonsaantia ja palautetta virtuaaliyhtei-

söiltään. Puhelimen kautta, kliinisten ratkaisujen lisäksi, hoitajilla oli mahdolli-

suus saada myös emotionaalista tukea ja apua yhteisöltään. (Pimmer ym. 

2014.) Kaiken kaikkiaan virtuaalimaailmassa yhteydenpitoon  löytyy useampikin 

vaihtoehto, mutta se, kuinka tottuneita hoitajat ovat Skypen, Yammerin tai Fa-

cebookin käyttöön, ratkaisee valitun yhteydenpitotavan. 

7.3. Peleistä oppiminen 

Pelejä ei tule missään nimessä unohtaa oppimismenetelmiä valitessa. Peli t ei-

vät ole niin kuin kirjat, elokuvat tai televisio. Näillä foorumeilla sisältö merkitsee 

kaikkea. Peleissäkin on sisältö, mutta se ei ole valmiissa muodossa, vaan tarvi-

taan päätöksentekoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä vuorovaikutusta, ja toimin-

nan jälkeen tulee aina palaute. Pelit myös kunnioittavat hiljaista, kokemuksesta 

nousevaa, tietoa, mikä helpottaa päätöksenteossa. (Gee 2012; 2018) Maailmal-

la terveyssovellusten määrä on kasvussa ja niissä voidaan käyttää peli llistämis-

tä. Pelillistäminen ei tarkoita varsinaisesti pelaamista, vaan sitä, että peleistä 

tutuilla elementei llä osallistetaan, innostetaan ja motivoidaan ihmisiä toimimaan 

jonkin tavoitteen hyväksi. (Holopainen 2015.) 

Terveydenhuollon opetukseen on kehitetty myös omia pelejä. Niissä pelaajilla 

on mahdollisuus ”harjoitella” virtuaalipotilailla pelin antaessa potilaan oirekuvan 

ja vihjeitä ympäristöstä. Pelissä omien ratkaisujen syy-seuraus suhteiden ha-

vaitseminen tarjoaa hyvän menetelmän harjoitella hoitotyön toimintoja turvalli-

sessa ympäristössä. (Petit dit Dariel ym. 2013.) Käytettäessä pelejä opetukses-

sa on tärkeä huomioida, ettei pelaaminen vie mennessään vaan että pelaajien 

fokus pysyy opittavassa asiassa. (Royse & Newton 2007).  

Kinder & Kurtz (2018) testasivat kahoot.it - nimisen pelin vaikutusta koearvosa-

noihin. Peli on Norjassa kehitetty tietovisatyyppinen peli, jossa opettaja voi syöt-

tää peliin haluamansa kysymyksen ja vastausvaihtoehdot. Opiskelijat vastaavat 

näihin kysymyksiin puhelimeen asennetun sovelluksen kautta. Tutkimuksen 

otos oli melko pieni, mutta tutkimuksessa todettiin, että pelin avulla harjoitelleen 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.turkuamk.fi/science/article/pii/S0260691714001063#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.turkuamk.fi/science/article/pii/S0260691714001063#!
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ryhmän koenumerot olivat parempia perinteisemmin menetelmin opiskelleisiin 

verrattuna. 
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8 ILMAN VERKKOYHTEYTTÄ KÄYTETTÄVIÄ 

OPPIMISMENETELMIÄ 

Innovaatiokoulutus liittyy oppimiseen, aitouteen sekä oppijan kykyyn keksiä, 

ajatella ja suunnitella luovasti. Käyttö ja käytettävyys ovat avaintekijöitä inno-

vaatioiden suunnittelussa ja tekemisessä, toisin sanoen ratkaisu, joka on uusi, 

toimiva ja helppokäyttöinen käytännössä. Ratkaisu, jolla on korkea käytettä-

vyys, edellyttää kriittistä tietoa ja ymmärrystä niistä ominaisuuksista, jotka ovat 

ratkaisevia käytettävyyden suunnittelussa ja ratkaisussa. Käytännön ratkaisu 

teknologiassa on osaamisen, taitojen, tekniikoiden ja prosessien yhdistelmä 

materiaalitiloissa. (Lindfors & Hilmola 2015.) Interaktiivisten ja osallistavien ope-

tus- ja oppimismenetelmien käytön tulee olla keskeistä taitoon pohjautuvia ter-

veyskasvatusohjelmia varten. Osallistumismenetelmät antavat osallistujille, kuin 

myös opettajille, mahdollisuuden kuunnella ja oppia toisiltaan. Ne sisältävät i t-

seohjautuvan ja kokemuksellisen oppimisen. Tämänlaisia menetelmiä ovat mm. 

ryhmätyöt ja keskustelut, aivoriihi, roolileikki, koulutuspelit, tarinankertominen, 

keskustelut tai audiovisuaalinen toiminta, kuten musiikki tai draama. (Unicef 

2012)  

8.1 Perinteiseen yhteisöön soveltuvia oppimismenetelmiä  

Koulutus perinteisessä muodossaan edellyttää kirjoja opettajien ja opiskelijoi-

den käyttöön. Afrikan maaseutuyhteisöissä näiden puute saattaa muodostaa 

ongelman. Vaikka mobiilikirjastot saattavatkin toimia maaseudulla, niin useim-

missa tapauksissa ne eivät tarjoa kaikkea aikuisen opiskelijan tarpeisiin. Aikuis-

ten koulutusta suunnittelevan tuleekin ottaa huomioon, kuinka saada kaikkiin 

Afrikan osiin tarvittava materiaali käyttöön mahdollisimman kustannustehok-

kaasti. Aikuisten koulutuksen osana voidaan käyttää myös oppijoita tuottamaan 

materiaalia itsenäisesti. Opiskelijat voivat kirjoittaa esseitä, tarinoita, runoja tai 

tuottaa uutiskirjeitä. Tämä materiaali sisältäisi paljon yhteisöllistä kulttuuria ja 

paikallista tietämystä, jota olisi helppoa jakaa laajemmalle. (Gboku & Nthogo 

Lekoko 2007.) 
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Esimerkkinä naiset, jotka ovat kokeneet perheväkivaltaa, voivat osallistua ns. 

workshop-työskentelyyn, missä he voivat kirjeiden, runojen tai lyhyiden kerto-

musten kautta jakaa kokemuksiaan. Kun kyseisellä tavalla materiaalia on tuotet-

tu, tulee siitä opiskelijoiden omaisuutta ja he voivat, niin halutessaan, säilyttää 

sitä itsellään ja tarvittaessa arvioida sitä. Voikin sanoa, että kun opiskelijat itse 

ovat oman oppimisensa lähteitä, ei oppiminen lopu koskaan. (Gboku & Nthogo 

Lekoko 2007) 

Kotoperäinen tieto yhteisötasolla tulee sisällyttää oppimisen ohjelman sisältöön, 

koska silloin lähestytään koulutusta afrikkalaisesta näkökulmasta huomioiden 

Afrikan opiskelijat omilla arvoillaan, uskomuksillaan ja tarpeillaan (Gboku & 

Nthogo Lekoko 2007). Tehokkaiden aikuisten koulutusohjelmien kehittäjillä o n-

kin mahdollisuus muuttaa osallistujien uskomuksia ja korostaa koulutuksen etu-

ja ja vähentää esteitä käyttäytymisen muutokselle (Gboku & Nthogo Lekoko 

2007). 

Trialoginen oppiminen ei ole niinkään pedagoginen menetelmä  vaan enemmin-

kin lähestymistapa yhteisölliseen oppimiseen. Trialogisessa oppimisessa toi-

minta organisoidaan yhteisesti luotujen ja muokattavien kohteiden ympärille. 

Oppimisessa ei korosteta pelkästään yksilöoppimista tai sosiaalista vuorovaiku-

tusta vaan myös yhdessä toteutettavien kohteiden kehittämistä. Kohteina voivat 

olla muun muassa tekstit, mallit, suunnitelmat tai jopa toimintakäytännöt. Kysei-

sessä oppimistavassa opiskelijoiden tehtävänä on ottaa paljon vastuuta proses-

sin organisoimisesta ja pitää yhteyttää muun muassa asiakkaisiin. Teknologiaa 

tulee käyttää projektin organisoimisessa ja materiaalin keräämisessä ja työstös-

sä. (Paavola 2012.) 

 

8.2. PBL tai CBL  (problem- based learning or case-based learning) 

Ongelmalähtöisessä oppimisessa opiskelijat käsittelevät reaalimaailman tapa h-

tumiin pohjautuvia tilanteita pienryhmissä. Heille annetun tehtävänannon mu-

kaan he määrittelevät itse tutkittavan ongelman ja siihen liittyvät tavoitteet. On-
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gelmakeskeinen oppiminen on työelämälähtöistä oppimista, mikä kehitettiin 

alunperin lääketieteen opiskelijoiden käyttöön. Oppimismenetelmän periaattee-

na on, että oikeaa työelämän ”ongelmaa” ratkaistaan oppimisprosessissa, jossa 

keskeisessä roolissa ovat oppijoiden ongelmanratkaisutaidot, analyysin sove l-

taminen sekä ”ongelman” ratkaisuun sopivan tiedon haku. (Ilomäki  2012.) Op-

pimismenetelmän vahvuutena on, että oppija pääsee niin sanotun avoimen tie-

don äärelle, kun opettaja ei esitä valmiita kysymyksiä tai vastauksia. Haasteeksi 

voi nousta opiskelijoiden oppimis- ja ryhmätyötaidot. (Hyppönen & Linden 

2009.) 

Tapauskohtainen oppiminen (case- based learning, CBL) on hieman saman-

tyyppinen opetusmetodi kuin ongelmalähtöinen oppinen. Kyseisessä opetusta-

vassa kyseessa on myös pienen ryhmän oppimistapahtuma tosielämän, hoito-

työn tai lääketieteen, potilastapauksen ympärillä. Opiskelijoiden oletetaan opis-

kelevan ja keräävän tietoa tapauksesta ennen kuin tapausta ryhdytään ratkai-

semaan. Tapauskohtaiseen oppimiseen kuuluu myös ohjaajan tai opettajan 

huomattavasti vahvempi mukana olo ja ohjaus oppimistapahtumassa kuin on-

gelmalähtöisessä oppimisessa. Opiskelijat ovat arvostaneet tapauskohtaista 

opiskelua enemmän kuin ongelmalähtöistä oppimista juuri tämän vuoksi, opet-

tajan tai ohjaajan mukana olo pitää oppimisen tarkemmin kohdennettuna ja yli-

määräinen asioiden pyörittely jää vähemmälle. Yhden näkökannan mukaan ta-

pauskohtainen oppiminen sopii paremmin silloin kuin opiskelijoilla on jo pohja-

tietoa opittavasta asiasta ja ongelmalähtöinen opiskelu sopii paremmin uuden 

asian käsittelyyn. (McLean 2016.) 

8.3. Simulaatio 

Hoitotyössä simulaatiolla tarkoitetaan harjoiteltua ti lannetta todellisista hoitotyön 

tilanteista. Simulaatiolla pyritään yhdistämään hoitotyön teoriaa käytäntöön. Po-

tilassimulaation on todettu harjoittavan hoitotyön taitoja, vuorovaikutus - ja tiimi-

työtaitoja sekä päätöksentekotaitoja. Harjoitus voidaan toteuttaa usealla eri ta-

valla ja potilaana voidaan käyttää, joko tietokoneohjattua nukkea tai potilasta 

näyttelevää ihmistä. (Pakkanen, Salminen & Stolt 2011.) Nykyajan teknologia 
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mahdollistaa myös potilashoidon harjoittelun virtuaalimaailmassa. (Lippincot 

nursing education 2018.)   

Simulaation suunnitelma tai käsikirjoitus yhdistetään kontekstiin mitä halutaan 

käsitellä. Simulaatio voi olla kurssi, tutkimusasetelma tai demonstraatio. 

(Dieckmann 2009.) Koulutuksellisella simulaatiolla tarjotaan oppimismahdolli-

suuksia, tutkimusasetelmalla haetaan tietoa johonkin tutkimusongelmaan ja 

demonstraatiolla voidaan jakaa uutta tietoa.  Jokainen simulaatio on sosiaalinen 

harjoitus, jossa ihmiset toimivat yhdessä tarvittavien välineiden kanssa ja tietyin 

säännöin yrittäen saavuttaa yksilölliset ja yhteiset tavoitteet. (Dieckmann 2011.) 

Simulaatio sopii käytettäväksi oppimismenetelmänä sekä ennen ammattiin va l-

mistumista kuin valmistumisen jälkeenkin (Jaye, Libby & Reedy 2015.). Kuvios-

sa 2 on kuvattu simulaation kulku. Kaikkien vaiheiden ei tarvitse esiintyä simu-

laatiossa ja toiset voivat toistuakin. 

 

Kuvio 2. Simulaation kulku (Dieckmann 2011.)      

Alku (setting intro) on erittäin tärkeä osa simulaatiota. Hyvällä etukäteistiedotuk-

sella voidaan vaikuttaa opiskelijoiden odotuksiin, sekä luoda lämmin ja tervetul-

lut oppimisympäristö. Usein opiskelijoille voidaan antaa myös teoriatietoa simu-

laatiotilanteeseen liittyen. Tilanteeseen liittyy paljon aktiivisen oppimisen ma h-

dollisuuksia. Mitä ahkerammin aloitetaan, sitä todennäköisemmin opiskelijat 

pysyvät ahkerina kurssin loppuun saakka. Simulaation alussa oppijoille on 

oleellista kertoa ohjeet miten toimia simulaatiossa (simulator briefing), miten 

tekniset ominaisuudet toimivat, mikä on ”normaalia” simulaatiossa tai miten pyy-
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tää tarvittaessa apua. On tärkeää käyttää etukäteisvalmisteluun riittävästi aikaa, 

jotta oppijoiden pelko ja jännittäminen helpottuvat. (Dieckmann 2011.)  

Simulaation seuraavassa vaiheessa käydään läpi simuloitavan tapahtuman ku-

vaus (case briefing), ja tämän jälkeen simulaatioon osallistuvat voivat aloittaa 

harjoituksen (scenario). Simulaatiossa toimivin ryhmä on kooltaan noin 3-5 hen-

kilöä ja kaikki tekevät vuoronperään kaikkea, simuloivat itse tai arvioivat. (Joke-

la 2011.) 

Jälkipuinti (debriefing) on avainelementti simulaatiossa ja tilanne, mikä erottaa 

simulaation muista kliinisistä harjoitteluista. Jälkipuinnissa on mahdollisuus si-

mulaatiotilanteen systemaattiselle analyysille, mikä meni hyvin ja mikä ei niin 

hyvin. Simulaation ohjaaja ohjaa osallistujia itsereflektioon ja tarvittaessa täy-

dentää palautteella. Oppijoiden itse havaitsemat oppimistilanteet ovat oleelli-

simpia ja usein parasta palautetta mitä ohjaaja voi simulaatiotilanteesta antaa.  

(Dieckmann 2011.) Jaye, Libby & Reedy (2015) esittelevät artikkelissaan jälki-

puintiin sopivan työkalun, koska olivat havainneet, ettei aikaisemmasta kirjalli-

suudesta juuri löytynyt simulaatioon liittyvään tärkeään jälkipuintiin apua. He 

olivat kehittäneet Timantti-mallin jossa kysymykset johdattelevat jälkipuintia niin, 

että simulaatiotilanne tulee käsiteltyä myönteisessä hengessä ja parhaiten op-

pimista tukevana. Aloittelevan simulaatio-ohjaajan suositellaan seuraavan Ti-

mantti-mallia tiukasti kun taas kokeneempi ohjaaja voi käyttää mallia lähinnä 

tukena. Timantti-malli on kaksiosainen, josta ensimmäinen osa sisältää jälki-

puintia ohjaavia kysymyksiä ja toinen osa teorian kysymysten takana sekä jälki-

puinnin prosessin. 

 

8.4. Sulautuva oppiminen 

Sulautuvaa oppimista (blended learning) tai hybridioppimista tai sekoitettua op-

pimista (mixed-mode learning) voidaan kuvata ”ajatuksia herättävällä yhdis-

telmllä kasvokkain tapahtuvaa opetusta ja verkko-opetusta” (Poon 2013, Gar-

risonin & Vaughanin 2008 mukaan.) Oliver & Trigwell (2005) artikkelissaan ku-

vaavat eri vaihtoehtoja mitä yhdistää. Web-pohjaista teknologiaa voidaan yhdis-
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tää tai sekoittaa opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, pedagogisia lähesty-

mistapoja (kontruktivismi, behaviorismi, kognitivismi) voidaan yhdistää ilman 

teknologiaa tai teknologian kanssa, kaikenlaista opetustekniikkaa voidaan yh-

distää kasvokkain tapahtuvan opetuksen kanssa. Opetustekniikkaa voidaan 

yhdistää myös todellisiin työtehtäviin. 

Useat kirjoittajat ovat yhtä mieltä sen suhteen, että sulautuva oppiminen sove l-

tuu hyvin terveydenhuollon koulutuksen tarpeisiin, koska siinä on tarpeen yhdis-

tää käytännönläheinen taitopohjainen koulutus sekä itseohjautuva oppiminen. 

(Imperial collage London, 2015.) Vaikka kaikki teknologiset esteet voitettaisiin 

teknologiapohjainen oppiminen, mikä ei liity työharjoitteluun, menettää yksin 

tärkeän kokemuksellisen komponentin. Tämän vuoksi viime vuosina monet kou-

luttajat ovat sekoittaneet eri elementtejä teknologiapohjaisesta oppimisesta 

kasvokkain käytävään opetukseen.  Sulautetussa oppimismenetelmässä voi-

daan poimia parhaat puolet kummastakin metodista yhteiseen opintokokonai-

suuteen. Perusmuodossaan se yhdistää kasvokkain tapahtuvan opetuksen ver-

kossa tapahtuvaan seurantaan, kuten eri keskustelukanavia käyttämällä tai cha-

tissä. Hyvä menetelmien sekoitus opintokokonaisuuden suunnittelussa varmis-

taa, että jokainen osa täydentää toistaan ilman päällekkäisyyksiä. (Koller ym.  

2002.) 

Laurillardin viitekehyksen mukaan oppilaat tarvitsevat vuorovaikutusta opettaji-

ensa kanssa, oman käytäntönsä ja vertaistensa kanssa kahdella eri tasolla, niin 

käsitteellisellä kuin käytännölliselläkin. Ensimmäinen mahdollistaa teorian nive l-

tämisen käytäntöön, ideoiden ja esitysmuotojen muodostamisen. Käytännölli-

nen taso mahdollistaa kokeilun ja harjoittamisen tavoitteellisissa tehtävissä. 

Nämä kaksi tasoa on yhdistettävä jotta oppimista tapahtuu. Laurillard korostaa 

myös palautteen merkitystä, niin sisäisen kuin ulkoisenkin. Ulkoista palautetta 

opiskelijat saavat suoraan opettajilta, vertaisopiskelijoilta ja potilail ta, mikä ohjaa 

heitä oppimisen prosessissa. Sisäistä palautetta opiskelijat saavat tehtävien 

kautta, joiden kautta he saavat tietoa kuinka lähellä he ovat tavoitettaan. (Impe-

rial collage London 2015.) 
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Poon (2013) on artikkelissaan kuvannut hyödyt ja haasteet sulauttavan ope-

tusmenetelmän käytössä. Hyödyiksi hän oli kirjoittanut paremmat oppimistulok-

set ja opiskelijoiden vahvemman sitoutumisen, paremman joustavuuden sekä 

opettajille, että oppijoille. Kyseisellä metodilla oli helpompaa kehittää oppi-

misympäristöä, sekä tähän liittyen säästää materiaaleissa ja kustannuksissa. 

Myös opiskelijoiden itsenäisyys, arviointi ja tutkimustaidot kehittyvät. Haasteiksi 

on mainittu opiskelijoiden epärealistiset odotukset ja tunteet eristyneisyydestä, 

sekä tuen puute kurssin suunnittelussa. Teknologiset ongelmat, niin koulussa, 

kuin opiskelijoillakin haittaavat oppimista sekä vaikeudet saada opetusta uuden 

teknologian oppimiseen. Ajankäyttö ja opiskelun tunkeutuminen muille elämä n-

alueille koettiin myös haasteiksi. 

8.5. Train the trainers - menetelmä osana hoitajien koulutusta  

Train the trainers on koulutusmuoto jossa yksilöt voivat opettaa, mentoroida tai 

ohjata toisia ja oppia siinä samassa itsekin (Johnson, 2018). Moldovassa train 

the trainers -menetelmää oli käytetty kouluttamaan paikallisia ammatti laisia mie-

lenterveystyöhön ja kommunikaatiotaitoihin. Opetusmetodiksi oli valittu oppija-

keskeinen kokemuksellinen oppiminen, jota toteutettiin vuorovaikutteisin lue n-

noin, roolipelein, palautteen annolla ja videoinnilla. Palautteessa opiskelijat oli-

vat kuitenkin kokeneet oppimisprosessin sekavaksi ja oppijakeskeisen metodin 

liian epävarmaksi. Opiskelijat olisivat itse toivoneet perinteisempää opettajakes-

keistä opetustapaa. Tässä tuli näkyviin myös kulttuurien välinen ero, itäisen Eu-

roopan ihmiset ovat tottuneet perinteisempään tyyliin opiskella kuin länsi-

eurooppalaiset, mikä tulee huomioida opetusta suunnitellessa. (Moller & van 

Weel-Baumgarten 2017.) 

Train the trainers -menetelmää on käytetty myös lasten mielenterveyshoitotyön 

kehittämiseen kouluttamalla vertaisperheitä. Koulutuksen tavoite oli kouluttaa 

vertaisvanhempia lisäämään tietoa mielenterveyspalveluista ja lisäämään va n-

hempien uskoa omaan suoriutumiseen. Paras tulos koulutuksessa oli vanhem-

pien rohkaistuminen ja hakeutuminen aktiivisemmin mielenterveyspalveluiden 

pariin. Artikkelissa myös todettiin, että train the trainers -menetelmä toimii par-
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haiten, jos kouluttajat ovat korkeasti koulutettuja jopa akateemisen koulutuksen 

omaavia henkilöitä. (Hoagwood ym. 2017.)  

 

Skotlannin NHS Education for Scotland on luonut virtuaalisen työkalupaketin 

työssä olevien aikuisten ohjaamiseksi. Työelämävalmennuksen (Tevere) sivuilta 

löytyy myös runsaasti erilaisia oppimismenetelmiä työelämässä toimivien ihmis-

ten ohjaamiseksi. 
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9 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUOTOS 

Käsikirjan oppimista ohjaavat suunnitelmat nojaavat konstruktiiviseen oppimis-

näkemykseen, koska käsikirja suunnitellaan jo valmiiden, työssään toimivien 

sairaanhoitajien täydennyskoulutuksen tueksi. Olettamus on, että hoitajilla on 

aikaisempaa pohjatietoa tai kokemuksia, johon uusi tieto nivoutuu. Uusien asi-

oiden omaksumisen tueksi opittavalle asialle tulee luoda myös merkitys sosiaa-

lisen merkityksen annon kautta. Kyseisen näkemyksen mukaan ensisijainen 

oppija on ryhmä, ja vasta toissijaisena yksilö, jolloin opittavalle asialle saadaan 

tukea yhdessä konstruoidusta merkityksestä (Poikela 2008.) Afrikkalaisessa 

perinnekulttuurissa elää sanonta, ”you are who you are because of the others”, 

mikä kuvastaa vahvaa yhteisöllistä kulttuuria, missä yksilö on sosiaalisten ko n-

taktiensa summa (Ford & Leinonen 2009). Tästä lähtökohdasta katsottuna käsi-

kirjan pohjalta luotu ohjaus tulisi toteuttaa ensin ryhmille ja vasta sitten tukea 

yksittäisten sairaanhoitajien oppimista. Se, miten lapsen tai nuoren masennuk-

sen tunnistamisen oppimiselle luodaan merkitys kulttuuriin, jossa psyykkisiä 

ongelmia on pitkään pidetty henkimaailman asioina tai hoidettu jopa malariana 

(Udedi 2014.), vaatii varmasti pitkän ohjaustyön.  

Oppimismenetelmien ehdotuksissa on pyritty huomioimaan myös kulttuurinen 

konteksti johon käsikirjaa tehdään. Vaikka Etelä-Afrikassa on yksitoista virallista 

kieltä, suurin osa psykiatreista puhuu ainoastaan englantia tai afrikaansia. (Kili-

an ym. 2015.)  

Ohessa olevat oppimismenetelmät (Chart 1, Chart 2) valikoituivat mukaan sillä 

perusteella, että niitä oli kirjallisuuden mukaan jo käytetty eteläisessä Afrikassa 

tai vastaavanlaisissa olosuhteissa opetuksessa mukana.  Esitetyt oppimismene-

telmät ovat ehdotuksia, MEGA-projektin projektinjohtaja tekee viime kädessä 

päätöksen menetelmistä mitkä tukevat parhaiten opettajia eteläisessä Afrikas-

sa. Taulukoihin jako pohjautuu teoriaosuuden jakoon verkkoyhteyttä vaativiin ja 

ilman verkkoyhteyttä toimiviin opetusmenetelmiin. 
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Chart 1. Learning methods without Internet access 

Method  Discription Extra  

Writing Adult learning can also be used by learners 

to produce material independently. Learners 

can write essays, stories, poetry, or produce 

newsletters. This material would include a lot 

of communal culture and local knowledge 

that would be easy to divide further.  

 

 

Simulation The situation involves a lot of opportunities 

for active learning.  During simulation, it is 

essential for learners to tell you how to work 

in a simulation, how technical features work, 

what is a "normal" simulation, or how to re-

quest help if needed. It is important to have 

sufficient time for pre-preparation to allow 

learners fear and tension to ease.  

 

1. Setting intro 

2. Simulator briefing 

3. Theory 

4. Case briefing  

5. Scenario 

6. Debriefing  

7. Ending 

PBL or CBL Problem-centered learning is a work-oriented 

learning that was originally developed for 

medical students. The principle of the learn-

ing method is that a real "problem" in working 

life is solved in the learning process, in which 

the problem solving skills of the learners, the 

application of the analysis, and the solution 

of the problem are appropriate.  

Case-based learning (CBL) is a slightly simi-

lar type of teaching method than problem-

based learning. In this way of teaching, there 

is also a small group learning event around a 

case of real li fe, nursing or medicine, a pa-

tient. Learners are expected to study and 

collect information about the case before the 

case is resolved. Case-specific learning also 

involves a much stronger involvement and 

guidance of the instructor or teacher in the 

learning process than in problem-based 

learning.  
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Train the 

trainers 

method 

Train the Trainers is a form of training where 

individuals can teach, mentor or guide others 

and learn there in the same way.  

 

Blended 

learning 

The blended learning method can pick up the 

best of both methods to a common study 

module. In its basic form, it combines face-

to-face teaching with online monitoring such 

as using different chat channels or chat. A 

good mix of methods in the design of the 

study module ensures that each part com-

plements each other without duplication.  

 

Trialogic 

learning 

In trilogical learning, the activity is organized 

around commonly created and edited ob-

jects. Learning not only emphasizes indivi d-

ual learning or social interaction, but also the 

development of common objects. Objects 

may include texts, designs, plans, or even 

practices. In this way of learning, learners 

have the responsibility to take a lot of re-

sponsibility for the organization of the proc-

ess and to interact with customers, among 

others. Technology should be used to organ-

ize the project and collect and process the 

material.  

 

 

Chart 2. Learning methods with Internet access required 

Methods  Discription  

Webinar Webinars can be used to cross geographic and 

economic boundaries, and all you need is Inter-

net access, a computer and a mobile account, 

so that you can choose to participate in the dis-

cussions.The best learning outcomes could 

come from combining webinars with other learn-

ing methods. Webinars are one good compo-

nent of blended learning.  

1. Technology aspect: matching 

the tools with tasks 

 2. Planning with the perspec-

tive of participatory theories of 

learning  

3. Promoting active learning 

with the 4Es Learning Cycle 

model  

4. Identifying factors for effec-

tive learning through webinar 
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(Lieser 2018.) 

Examples:  

https://www.aacn.org/education/

webinar-series  

https://www.nursingcenter.com/i

nteriormaster-

noads/noadstaticpages/webinar

s 

 

Mobile 

phone 

and appli-

cations 

Through the phone, in addition to clinical solu-

tions, nurses were also able to receive emo-

tional support and help from their community.  In 

virtual world there are more options available, 

but how accustomed nurses are to use Skype, 

Yammer or Facebook is the solution to the cho-

sen communication method.  

 

Games or 

gaming 

The games also have content, but it is not in the 

final form, it requires decision-making, problem-

solving skills and interaction, and after the ac-

tion always comes feedback. The games also 

respect quiet, experience-ascending informa-

tion, making it easier for decision making.  

In games players have the opportunity to “prac-

tice” with virtual patients when the game gives  

to the patient's symptoms and hints about the 

environment. In the game, finding the cause-

and-effect relationships for your own solutions 

provides a good way to practice nursing activi-

ties in a safe environment.  

 

 

 

 

 

https://www.aacn.org/education/webinar-series
https://www.aacn.org/education/webinar-series
https://www.nursingcenter.com/interiormasternoads/noadstaticpages/webinars
https://www.nursingcenter.com/interiormasternoads/noadstaticpages/webinars
https://www.nursingcenter.com/interiormasternoads/noadstaticpages/webinars
https://www.nursingcenter.com/interiormasternoads/noadstaticpages/webinars
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10 KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI 

Kehittämisprojekti lähti liikenteeseen hitaasti johtuen siitä, että MEGA-projekti, 

mikä oli kehittämisprojektin kattoprojekti, käynnistyi samaan aikaan. MEGA-pro-

jektin projektiryhmällä oli runsaasti töitä ja töiden organisointia. He eivät ehti-

neet tarttumaan mahdollisiin toimeksiantoihin.   

Kehittämisprojektin ensimmäinen tehtävä oli, kaikista konteksteista irrallisen, 

käsikirjan kehyksen luominen. Tästä asiasta ei löytynyt juuri lainkaan tutkimus-

tietoa, eikä täysin kokematon projektipäällikkö osannut toimittaa pyydettyä ke-

hystä määrätyssä ajassa MEGA-projektille. Tämä muutti kehittämisprojektin 

tavoitetta. Seuraavaksi kehittämisprojektin tavoite oli tuottaa eteläisen Afrikan 

opettajien tarpeisiin oppimismenetelmiä, joiden tuella he voivat opettaa perus-

terveydenhuollossa terveysasemilla toimivia sairaanhoitajia tunnistamaan lasten 

ja nuorten masennus. Nämä ehdotukset soveltuvista oppimismenetelmistä 

MEGA-projekti tarvitsi loppusyksyllä 2018. Projektipäällikkö toimitti ehdotukset 

oppimismenetelmistä raakileina ja viimeistelemättöminä. Nyt kehittämisprojektin 

loppuraportin viimeistelyn aikaan projektipäällikkö sai MEGA-projektin projekti-

työntekijältä tiedon, että kyseisiä oppimismenetelmiä ei ole vielä valittu, ja että 

niitä käsitellään vielä yhteistyössä saksalaisen yhteistyöyliopiston kollegoiden 

kanssa. 

Tätä kehittämisprojektia ovat haastaneet yhteistyövaikeudet kattoprojektin 

kanssa, koska kattoprojektin aikataulu on ollut kiireinen ja projekti on ilmeisesti 

muuttunut lähtökohdistaan melkoisesti. Eikä ensimmäisen tavoitteen epäonnis-

tuminen juuri yhteistyötä parantanut. Kehittämisprojekti jäi MEGA-projektista 

irralliseksi toimijaksi. Sopivien oppimismenetelmien löytämiseen olisi voinut aut-

taa yhteistyö kohdeyliopistojen opettajien kanssa. Heille olisi voinut tehdä haas-

tattelututkimuksen heidän tottumuksistaan ja tarpeistaan. Tämä olisi lisännyt 

tuotoksen hyödynnettävyyttä paljon.Tämä kehittämisprojekti on ollut projekti-

päällikön ensimmäinen ja erittäin opettavainen. Tutkimusosaamista tästä pro-

jektista ei tullut, koska tutkimusta ei tehty. Ensimmäiseksi kehittämisprojektiksi 

ei tämän pohjalta voi suositella kansainväliseen projektiin liittymistä. Projektityö-
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tä olisi huomattavasti helpompi ja tehokkaampi oppia jos kehittämisprojektin 

kohde olisi myös aloittelevan projektipäällikön saavutettavissa. Omassa projek-

tissa toimiminen olisi voinut olla tehokkaampaa ja itsenäisempää jos projekti-

päälliköllä olisi ollut enemmän tietoa ja taitoa projektin johtamisesta ja projekti-

työstä yleensäkin. Ohjausryhmään kuuluvan tutoropettajan työpanos ja vahva 

osaaminen on ollut projektia kannatteleva ja eteenpäin vievä voima. 

Projektin tavoitteen ja tuotoksen kohdentuessa aivan toisenlaisen kulttuurin 

omaavaan maanosaan, nousee paikalliseen kulttuuriin tutustuminen myös mer-

kittävään rooliin. Tuotetun aineiston tulee sopia paikalliseen hoitokulttuuriin mi-

kä poikkeaa melkoisesti totutusta eurooppalaisesta tavasta ja tässä paikallisten 

yliopistojen henkilökunta on erittäin merkittävässä välikädessä.  

Kehittämisprojektissa on pyritty luotettavuutta lisäämään mahdollisemman 

avoimella kirjaamisella ja viestimisellä. Kehittämisprojektin luotettavuus kärsi 

huomattavasti siitä, ettei projektipäällikkö ollut lainkaan yhteyksissä projektin 

kohderyhmään. Viestintä ohjausryhmän kanssa on ollut hyvin tehokasta, mutta 

tiedon ja tuen saanti kattoprojekti lta on ollut haastavampaa. 

Raportointi itsessään on projektin ainoa osa missä eettisyys tulee huomioida, 

koska projektilla ei ole ollut kontaktia kohderyhmään, eikä projekti suoraan vai-

kuta kenenkään muun henkilön työhön. Kehittämisprojektissa huomioitiin hyviä 

tieteellisiä käytäntöjä soveltavin osin, koska tutkimuksellista osuutta projektissa 

ei ollut. Pyrittiin noudattamaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkutta, noudat-

tamaan avoimuutta raportoinnissa sekä huomioimaan muiden tutkijoiden työ. 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2003.)  

Loppuraportilla tulisi osoittaa taitoa yhdistää tutkimustietoa käytännön työhön, 

ajan- ja kokonaisuuksien hallintaa, kykyä kehittää työelämää innovatiivisella 

tavalla sekä osoittaa osaaminen kirjallisella tuotoksella. (Vilkka & Airaksinen 

2003.) Projektipäällikkö tarttui suureen haasteeseen yrittäessään kehittää käy-

tännön työkaluja vieraalle erikoisalalle ja vieraaseen kulttuuriin. Tämän projektin 

kohdalla työelämä ja kehittäminen eivät todennäköisesti kohtaa, tai ainakaan 

niiden kohtaamispisteestä ei tässä vaiheessa ole tietoa. Ajanhallintaa projekti n-
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johtaja oppi kantapään kautta huomatessaan, että kirjallisen työn laatu kärsii 

kovasti kiireessä. Kokonaisuuksien johtamista projektissa ei juuri tullut, mutta 

itsensä johtamista sitäkin enemmän, ja kirjallinen tuotos esittää sen, mitä opittu 

on. 
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