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Työelämä muuttuu ja kehittyy nopeasti, joten koulutuksen tulee pystyä vastaa-
maan työelämän uusiin haasteisiin ja työtapoihin. Muuttuva työelämä asettaa 
haasteita opiskelijoille ja edellyttää heiltä jatkuvaa ammatillista kasvua ja elin-
ikäistä oppimista.   
 
Osa kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoista suoritti väestövastuisen 
ammattitaitoa edistävän työharjoittelun TyönVuoksi–projektissa, jonka tarkoituk-
sena oli järjestää erilaisia terveyttä edistäviä pienryhmiä TyönVuoksi ry:n asiak-
kaille. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa sairaanhoita-
jaopiskelijoiden kokemuksista TyönVuoksi–projektista. Tutkimuksen tavoitteena 
oli kirjallisuudesta ja tutkimuksesta saadun tiedon avulla kehittää vastaavanlai-
sia oppimisprojekteja ja itseohjautuvaa oppimista Saimaan ammattikorkeakou-
lussa.  
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa tutkittavina oli viisi TyönVuok-
si–projektiin osallistunutta sairaanhoitajaopiskelijaa Saimaan ammattikorkea-
koulusta. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa oli teemahaastattelu, joka 
totutettiin ryhmähaastatteluna. Saatu aineisto analysoitiin induktiivisella sisäl-
lönanalyysillä.  
 
Tutkimuksen tulosten mukaan kokemukset TyönVuoksi–projektista olivat vaihte-
levia. Osa opiskelijoista piti projektimuotoista ammattitaitoa edistävää harjoitte-
lua hyvänä oppimismuotona, osa taas koki oppimisen jäävän puutteelliseksi. 
Opiskelijoiden mielestä projektin toteutustapaa pitäisi kehittää. Opiskelijat koki-
vat saaneensa ottaa vastuuta eri lailla kuin aikaisemmissa harjoitteluissa. Opis-
kelijoiden mielestä projektissa on paljon kehitettävää, kuten sovittaminen opin-
toihin, opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus sekä ajankäytön suunnitte-
lu.  
 
Tämä opinnäytetyö tuotti kokemuksellista tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden 
kokemuksista TyönVuoksi–projektista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää sa-
mankaltaisten projektien kehittämisessä. Jatkotutkimusaiheissa voisi pohtia 
muun muassa: sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ohjaavan opettajan välistä vuoro-
vaikutusta, oppimistilanteiden saatavuutta projekteissa, oppimistavoitteiden to-
teutumista ja projektien hyödyntämistä. 
 
Asiasanat: itseohjautuva oppiminen, projekti, TyönVuoksi, yhteistoiminnallinen 
oppiminen  
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Working life changes and develops quickly, so the education system must be 
able to respond to the new challenges and ways to work. The changing working 
life sets new challenges for students and requires constant professional growth 
and lifetime learning from them. 
 
Some final year nursing students performed their practical training in community 
care working with the “TyönVuoksi” project. The purpose of this project was to 
organise different kinds of small health-related support groups for the 
participants of “TyönVuoksi”. 
 
The purpose of this thesis was to get current knowledge about nursing students' 
experiences in the “TyönVuoksi” project. The purpose of the thesis is to develop 
similar learning projects and self-based-learning by using the knowledge from 
the thesis and literature. 
  
The research method was qualitative and the data was collected using a theme 
interview in a group of five students from the Saimaa University of Applied 
Sciences. The data was analysed using inductive content analysis. 
 
The results from this study showed that experiences from the “TyönVuoksi” 
project were variable. Some of the students considered the project as a good 
way of learning but some of the students thought that they did not learn enough. 
Students think they had to take more responsibility than in previous practical 
training and that the project needs developing in such things as co-operation 
between teacher and the student, adapting the project to other studies, and 
planning the time schedule.  
 
The information from this thesis can be used in developing similar projects. In 
further studies, co-operation between students and teachers might be 
examined. Also, it would be important to study how students could get more 
learning experiences in similar projects, how the goals might be achieved, and 
how these kinds of projects might be utilised more effectively.  
 
 
Keywords: “Co-operational Learning”, Project, Self-based Learning,  
“TyönVuoksi” 
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1 JOHDANTO 
 
 
Yhteisöllinen työtapa on osa tulevaisuuden työntekijän ammattitaitoa. Yhä 

enemmän kiinnitetään huomiota yhteisöön voimavarana ja tukiverkostona. Suuri 

osa tulevaisuuden työstä ja terveydenhuollon palveluista tullaan tuottamaan 

erilaisten projektien avulla. Terveydenhuollon työntekijät joutuvat etsimään vii-

meisintä tutkittua tietoa, löytämään ratkaisuja ja tekemään yhteistyötä niin asi-

akkaiden kuin muiden työntekijöiden kanssa. Perinteinen tapa ajatella ja työs-

kennellä ei välttämättä tulevaisuudessa riitä. Koulutuksessa onkin viime aikoina 

kiinnitetty enemmän huomiota oppilaaseen ja tämän oppimistoimintaan.  Oppi-

misen psykologia on kehittynyt, minkä seurauksena oppimis- ja opettamismene-

telmät ovat uudistuneet ja koulutus on saanut uusia toimintamalleja. (Iivanainen, 

Jauhiainen & Pikkarainen 2004, 12–13.) 

 
Kokonaisvaltainen oppiminen on monipuolista, aktivoivaa ja toiminnallista. Ko-

konaisvaltaisessa oppimisessa korostuu oppijan käsitys omasta itsestään, op-

pimisesta, opittavasta asiasta ja sen rakenteesta. Terveysalan koulutuksessa 

ollaan omaksumassa uudenlaista kulttuuria, jossa oppijan omakohtainen koke-

mus, kokemuksen pohtiminen sekä aktiivinen soveltava toiminta muodostavat 

jatkuvasti kehittyvän prosessin. Ydinkysymyksenä terveysalalla on teorian ja 

käytännön yhteensovittaminen. (Hulkko, Salonen & Varmola 2005, 67.) 

 

Ihmisen sisäiset ja ulkoiset tekijät motivoivat oppimista. Erityisesti itsearvostus 

ja halu oppia uutta ovat merkittäviä sisäisiä motivoinnin lähteitä.  Työllistyminen 

koulutuksen jälkeen on yksi tärkein ulkoinen motivaation lähde. Itseohjautuvuus 

edellyttää oppijalta itsenäisyyttä, yhteisvastuullisuutta, omatoimisuutta, kykyä 

keskustella, sitoutumista ja sopeutumista (Ruohotie 2000, 86–89.) 

 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Saimaan ammattikorkeakoulun 

sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimiskokemuksia TyönVuoksi–projektista. Tutki-

muksen tarkoituksena on kuvata ja tulkita opiskelijoiden kokemuksia itseohjau-

tuvasta oppimisesta ja sitä kautta saada tietoa opiskelijoiden oppimisen ja pro-

jektien kehittämiseksi. Osa kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoista suo-
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ritti väestövastuullisen ammattitaitoa edistävän työharjoittelun TyönVuoksi–

projektissa, jonka tarkoituksena oli järjestää erilaisia terveyttä edistäviä pien-

ryhmiä TyönVuoksen asiakkaille.  

 

Valitsimme aiheen, koska projektit tulevat yleistymään sairaanhoitajan amma-

tissa ja koulutuksessa, joten on hyvä osata erilaisia projektiin liittyviä taitoja, 

kuten suunnittelu-, yhteistyö- ja organisaatiotaitoja. Tämän opinnäytetyön tekijät 

olivat myös osallisina TyönVuoksi–projektissa, mikä vaikutti aiheen valintaan.   

Projektit työharjoittelun muotona ovat vielä melko uusi käsite ainakin hoitotyön 

koulutusalalla, joten aihetta on mielestämme tärkeä tutkia. Aiheesta on melko 

vähän tutkittua tietoa, joten uutta tietoa tarvitaan projektiopiskelun edelleen ke-

hittämiseksi. Työelämä muuttuu ja kehittyy nopeasti, joten koulutuksen tulee 

pystyä vastaamaan työelämän uusiin haasteisiin ja työtapoihin. Muuttuva työ-

elämä asettaa haasteita opiskelijoille ja edellyttää heiltä jatkuvaa ammatillista 

kasvua ja elinikäistä oppimista.  
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2 TYÖNVUOKSI–PROJEKTI 
 

TyönVuoksi–projektin tavoitteena oli toteuttaa väestövastuullinen harjoittelu jär-

jestämällä erilaisia terveyttä edistäviä ryhmiä TyönVuoksi ry:n asiakkaille. Näi-

den terveyttä edistävien pienryhmien aiheina olivat liikunta, tupakointi ja uni. 

Opiskelijat pitivät ryhmissä omaan aihealueeseensa liittyen muun muassa eri-

laisia ryhmäkokoontumisia ja luentoja. Ryhmät kokoontuivat keskimäärin kaksi 

kertaa viikossa. Opiskelijat vastasivat kokoontumisten sisällön tuottamisesta, 

ajankäytöstä, käsiteltävistä aiheista ja raportoinnista. Kokoontumiset pidettiin 

Imatralla TyönVuoksen tiloissa kumppanuustalolla. Liikuntaryhmä käytti kokoon-

tumisissaan myös muun muassa uimahallin tiloja.  

 

Liikuntaryhmä järjesti osallistujille liikuntaa eri muodoissa sekä antoi ravitse-

mukseen ja liikunnan tarpeellisuuteen liittyvää terveysneuvontaa. Tupakoinnista 

vieroitusryhmä antoi osallistujille ohjausta ja neuvontaa tupakoinnin lopettami-

seen. Ryhmässä keskusteltiin jokaisen osallistujan omista valmiuksista lopettaa 

tupakointi. Lisäksi ryhmäläisille tehtiin vapaaehtoiset verenpaine – ja PEF – mit-

taukset ryhmän alussa ja lopussa. Viimeisellä kokoontumisella saatuja arvoja 

verrattiin toisiinsa. Osallistujat saivat myös kokeiltavaksi nikotiinikorvausvalmis-

teita. Ryhmän järjestäjät kävivät myös eri työpajoilla pitämässä tietoiskuja tupa-

kasta.  Tupakoinnista vieroitusryhmä teki lisäksi Saimaan ammattikorkeakoulun 

käyttöön kansion materiaaleista, joita käyttivät kokoontumisissaan. Kansiota 

voidaan hyödyntää samankaltaisissa projekteissa ja opetuksessa. Uniryhmä 

järjesti ryhmäläisille luentoja unesta ja sen tärkeydestä. Liikunta – ja uniryhmä 

työskentelivät osan ajasta yhdessä. 
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2.1 Projektin määrittely 
 

Projektiksi voidaan kutsua työtä, joka on ainutkertainen. Se alkaa ja päättyy tiet-

tynä määräaikana, sen suoritukseen on annettu tietynlaiset puitteet ja sen tar-

koituksena on saavuttaa sille asetetut tavoitteet. (Töyli 1998). 

 

 
 

Kuva 1. Projektityöskentelyn vaiheet (Töyli 1998) 

 

Projekti tehdään useimmiten ryhmässä. Ennen projektin käynnistystä peruste-

taan tilapäinen organisaatio, johon valitaan johtoryhmä, projektinvetäjä ja pro-

jektiryhmä. Johtoryhmä on projektin valvova elin, jonka jäsenet kootaan organi-

saatioista, joihin projektin tuottama tulos merkittävästi vaikuttaa. Projektivetäjä 

on henkilö, joka on kokonaisvastuussa projektista johtoryhmän hyväksymissä 

puitteissa. Projektiryhmä koostuu henkilöistä, jotka suorittavat projektin tehtäviä. 

Jäsenet osallistuvat projektisuunnitelman laatimiseen sekä muihin määrättyihin 

tehtäviin, joita ovat esimerkiksi raportointi työn edistymisestä projektipäällikölle 

ja työn dokumentointi. Ryhmän jäsenten vastuulla on myös sääntöjen ja määrä-

ysten noudattaminen. Ryhmän jäsenet voivat projektin edetessä kehittää omaa 

ammattitaitoaan ja tutkia uusia työmenetelmiä. (Töyli 1998.)  

(kuva 1) 

Projektin 
määrittely 

Projektin  
suunnittelu 

Tehtävän ratkaisu 

Lopputulokset ja raportointi 

Arviointi 

Projektin  
käynnistys 

Aikarajat 
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Käynnistysvaiheen jälkeen aloitetaan projektin määrittäminen. Määrittelyssä 

otetaan huomioon yleiset kehittämistavoitteet, resurssien riittävyys ja asiantun-

temus. Projektin määrittely on eräänlaista projektin esisuunnittelua. Määrittelyn 

tavoitteena on antaa projektin asettajalle kuva projektista, sen tavoitteista, tu-

loksista sekä tehtävistä. (Töyli 1998.) 

 

Projektin suunnittelulla tarkoitetaan työsuunnitelman laatimista. Projektin toteut-

taminen alkaa vasta sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet suunni-

telman. Projektisuunnitelma on kirjallinen esitys, jossa määritellään esimerkiksi 

projektin tavoitteet, sisältö, suoritustapa, aikataulu, resurssitarve ja mahdolliset 

kustannukset. (Töyli 1998.) 

 

Projekti voidaan päättää, kun sen tehtävät on suoritettu ja tulokset hyväksytty 

johtoryhmässä. Lopputulokset ja niiden käyttöönotto sekä kokemusten hyödyn-

täminen ovat lopetusvaiheen keskeisiä asioita. Projektin päättäminen tapahtuu 

johtoryhmän päätöskokouksessa, jossa käydään läpi projektin arviointi, tulosten 

arviointi sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet. (Töyli 1998.) 

 

Projektin arviointia varten projektiryhmä laatii loppuraportin, jossa on esitelty 

projektin aikataulu, henkilöresurssien ja määrärahojen käyttö sekä näiden ver-

tailu projektin alkuperäiseen suunnitelmaan. Tulosten arviointia varten projekti-

ryhmä laatii tulosluettelon, viimeistelee tulosraportit, tekee tulosten esittelyai-

neiston ja kuvaa mahdolliset poikkeamat projektin tavoitteisiin nähden. Johto-

ryhmä arvioi projektin tuloksia ja vertaa niitä projektisuunnitelmaan ja projektin 

lähtökohtiin. Näin muodostuu kokonaisarviointi, jonka tavoitteena on projektin 

tulosten käyttöönottaminen sekä jatkotoimien käynnistäminen. (Töyli 1998.) 

 
 

2.2 TyönVuoksi ry 
 

TyönVuoksi ry on ”uusi väylä työmarkkinoille”. Se edistää Imatran, Ruokolahden 

ja Rautjärven alueella työttömien kuntoutusta ja työllistämistä. TyönVuoksen 

toiminnalla pyritään pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoilla pysymiseen ja syrjäy-



 
 

9 

tymisen ehkäisyyn erilaisen valmennuksen ja työnohjauksen avulla. TyönVuoksi 

ry tarjoaa yli 300 henkilölle vuosittain mahdollisuuden työhön, vertaistukeen se-

kä osaamista kehittävään koulutukseen. TyönVuoksi ry:n pyrkimyksenä on lisä-

tä toiminta-alueensa työllisyyttä Osuuskunta TyönVuoksen ja elinkeinoelämän 

kanssa sekä helpottaa työvoimapulaa. Työllistämistoimet on pääasiallisesti 

suunnattu yli 500 päivää työttömänä olleille. Yhdistykseen voi kuitenkin hakeu-

tua myös työelämävalmennuksen, valmennuspalveluiden sekä kuntouttavan 

työtoiminnan merkeissä. TyönVuoksi ry:n tavoitteita ja arvoja ovat asiakasläh-

töisyys, yhteisyys, luottamus, jatkuva kehittyminen ja avoimuus. TyönVuoksi ry 

on myös tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden työllisyyteen vaikuttavien tahojen 

kanssa, kuten työttömyyden kanssa työskentelevien viranomaisten ja järjestöjen 

sekä elinkeinoelämän kanssa. TyönVuoksi ry organisoi kyseisten tahojen kans-

sa työllisyyttä edistäviä hankkeita.(TyönVuoksi ry. 2009.) 

 

TyönVuoksi ry järjestää pitkäaikaistyöttömille kuntouttavaa työtoimintaa ja työ-

pajatoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömän elämänhallin-

taa ja rakentaa polkua kohti työelämää tai koulutusta. Kuntouttavaan työtoimin-

taan on mahdollisuus ohjautua aktivointisuunnitelman jälkeen. Kuntouttavan 

työtoiminnan tavoitteena on löytää asiakkaalle mielekäs jatkosuunnitelma hä-

nen mahdollisuuksiensa mukaan. (TyönVuoksi ry. 2009.) 

Kuntouttavasta työtoiminnasta on myös säädetty laki. Tässä laissa säädetään 

toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella 

työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä 

avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua 

koulutukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toi-

menpiteeseen. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön 

oikeuksista ja velvollisuuksista. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta1§, 

2.3.2001/189.) 

 

TyönVuoksi ry järjestää työelämään paluuta tukevana toimintana erilaisia val-

mennuspalveluita, jotka rakennetaan asiakkaan omien tavoitteiden, voimavaro-

jen ja valmiuksien mukaan. Starttipajavalmennusta järjestetään asiakkaille, joi-

den tavoitteena on tukityön löytyminen, arjen rytmitys ja tulevaisuuden hahmot-
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tuminen. Valmennus toteutetaan reittisuunnitelman avulla sekä yksilö- että ryh-

mänohjauksena. Näiden ohella on myös muita työhönvalmennuspalveluita, joi-

den tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille, työkokemuksen kar-

toittaminen tai alan valinnan selkiyttäminen. Valmennus toteutetaan reittisuunni-

telman avulla yksilöohjauksena. Tarvittaessa valmentaja voi myös tukea työn 

löytymisen jälkeen työpaikalla selviytymistä. (TyönVuoksi ry. 2009.) 

 

TyönVuoksen työpajatoimintaan voi sijoittua palkkatukityöhön tai kuntouttavaan 

työtoimintaan. Myös työelämävalmennuksen kautta voi siirtyä työpajalle työnte-

kijäksi. Työpajoilla kunnostetaan, entisöidään sekä valmistetaan uustuotantoa 

asiakastöinä. TyönVuoksi voi edelleen sijoittaa palkkatuella työpajoilla työsken-

televiä työntekijöitään yritykseen, yhdistykseen, kotitalouteen tai säätiöön. Kun 

työvoiman tarpeesta ilmoitetaan TyönVuokselle se etsii tehtävään sopivan työn-

tekijän. TyönVuoksi toimii työntekijän työnantajana ja huolehtii palkanmaksusta. 

TyönVuoksi ry:n toimintaa rahoittavat TE-keskus, Imatran kaupunki sekä Raut-

järven ja Ruokolahden kunnat. (TyönVuoksi ry. 2009.) 

 

 

3 OPPIMINEN JA OPISKELU 
 

Oppimisen tehtävänä biologisesta näkökulmasta on edistää eliön sopeutumista 

kulloisessakin ekologiassa. Biologisessa evoluutiossa oppimiskyky on ollut tär-

keä valinnantekijä. Uusia oppimismuotoja on syntynyt kehityksen kuluessa, 

näistä yksinkertaisimpina muun muassa tottuminen ja ehdollistuminen. (Soini, 

Rauste- Von Wright & Von Wright 2003, 82–83.) Elämän alkuvaiheista lähtien 

ihminen taltioi ja tulkitsee uutta informaatiota ja rakentaa itselleen kuvaa maail-

masta, jossa elää, ja itsestään tämän maailman osana. Tätä prosessia kutsu-

taan oppimiseksi. (Soini ym. 2003, 50–51.) 
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3.1 Oppimiskäsitykset 

 

Oppimiskäsitys tarkoittaa teoriaa siitä, mitä oppiminen on ja millaisia periaatteita 

siihen liittyy. Yleensä oppimiskäsitykset luokitellaan kahteen pääryhmään. Nä-

mä ryhmät ovat behavioristinen ja kognitiivinen. (Leppilampi & Sahlberg. 1994, 

21.) 

 

On olemassa monenlaista oppimista. Oppimisen eri muodoille on yhteistä se, 

että ne kytkeytyvät toimintaan, auttavat orientoitumaan, sopeutumaan, kehitty-

mään, ratkaisemaan ongelmia ja vastaamaan haasteisiin. Ihminen sopeutuu 

oppimisen kautta maailmaan ja saa uusia keinoja maailman ja oman itsensä 

muuttamiseksi ja ymmärtämiseksi. Oppimiselle on tyypillistä aktiivinen tiedon 

rakentaminen, ei passiivinen rekisteröinti. (Soini ym. 2003, 51.) 

 

Behavioristiselle suuntaukselle on tyypillistä se, että keskitytään ulkoisen ja ha-

vaittavan käyttäytymisen tutkimiseen. Behaviorismi hylkää itsetutkiskelun ja ko-

kemuksellisuuden, sillä niitä ei voi havaita tai mitata. 1900 -luvulla kiinnostumi-

nen oppimisesta, kasvatuksesta ja älykkyydestä antoi uusia haasteita psykolo-

gialle ja behavioristinen suuntaus syntyi. Kiinnostuttiin siitä, miten ihmistä voi-

daan kasvattaa, opettaa ja kehittää. Behavioristisen psykologian lähtökohtana 

on ärsyke – reaktio- malli. Tutkimuksen kohteena ovat ärsykkeet, niiden aiheut-

tamat reaktiot ja näiden väliset lainalaisuudet. Yleinen ajatus on se, että ihmi-

nen on passiivinen tiedon vastaanottaja, jota ympäristö säätelee. (Salo 1997, 

33.) 
 

Kognitiivinen psykologia pitää ihmistä tiedon hankkijana, ja käsittelijänä ja kes-

keistä on myös tiedon valikointi, jäsentäminen ja tiivistäminen. Tutkimuksen 

kohteena ovat havaitseminen, ajattelu, oppiminen, muisti ja kieli. 1950 - luvulla 

alkoi voimakas tietoyhteiskunnan kehitys. Tiedon valikointi, vastaanotto ja tal-

lennus olivat kiinnostavia asioita, ja käsitys tiedosta muuttui.  Ihminen joutui ke-

hittämään itseään tiedonkäsittelijänä, sillä tietomäärä lisääntyi suuresti. Kognitii-

vinen psykologia käsittelee mielensisäisiä rakenteita, jotka ohjaavat ihmisen 

toimintaa ja ymmärtämystä. Ihminen rakentaa ja muokkaa oman yksilöllisen 

karttansa ympäristön tarjoamista ärsykkeistä. Kognitiivinen psykologia korostaa 
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ihmisen aktiivisuutta suhteessa ympäristöönsä. Ihminen ohjaa toimintaansa tie-

don avulla, jonka hän saa ympäristöstään ja itsestään. (Salo 1997, 35.) Kogni-

tiivisia prosesseja ovat havaitseminen ja tarkkaavaisuus, muistaminen, ongel-

mien ratkaiseminen ja päätteleminen. (Iivanainen ym. 2004, 25). 

 

Konstruktiivinen oppimiskäsitys on hyvin pitkälti sopusoinnussa kognitiivisen 

oppimiskäsityksen kanssa. Konstruktivismin mukaan oppimista ei pidetä erilli-

senä prosessina vaan yksilön aktiivisuuden tuotteena. Oppiminen ei siis kos-

kaan ala alusta, eikä oppija ole tyhjä taulu.  Kun ihminen oppii uutta, hän valikoi 

informaatiota ja tulkitsee sitä käsitystensä, tavoitteidensa ja odotustensa pohjal-

ta. Ihminen pyrkii ymmärtämään uutta tietoa aiemman oppimansa tiedon perus-

teella.  Perusajatuksena on, että tieto ei siirry oppijaan, vaan oppija rakentaa 

sen itse. Tiedon rakentaminen ei tapahdu tyhjiössä vaan jossain tilanteessa, ja 

tämä tilanne jättää jälkensä siihen, miten informaatiota tulkitaan ja kuinka sitä 

hyödynnetään tulevaisuudessa. Konstruktiivisessa oppimisprosessissa painot-

tuu informaation valikoinnin, tulkinnan ja ymmärtämisen merkitys. ( Soini ym. 

2003, 53–54.) 

 

 

3.2 Yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu, että oppija voi harjoitella yhteistoimin-

taa erilaisissa ryhmissä. Oppijan tulee olla valmis sitoutumaan työhön ja yhteis-

työhön niin, että oppimistulos saavutetaan. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen 

kuuluu vastuu omasta ja opiskelutovereiden oppimisesta. Yhteistoiminnallisella 

oppimismenetelmällä opitaan tietojen ja taitojen lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmä-

taitoja. Oppijan on oltava valmis huolehtimaan saamastaan vastuusta. Oppijan 

tulee myös olla valmis kehittämään ja arvioimaan omaa työskentelyään. (Kop-

pinen & Pollari 1995, 8.) Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole perinteistä ryh-

mätyöskentelyä, sillä vastuu jakautuu tasaisesti kaikille ryhmän jäsenille.  Hyvin 

järjestäytynyt yhteistoiminnallinen ryhmä voi olla oppimisen laajentamisen väli-

ne ja myös työtapojen ja ongelmanratkaisun kehittäjä. Yhteistoiminnallinen op-

piminen on erilainen tapa suhtautua tietoon, oppimiseen, toisiin ihmisiin ja ym-
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päristöön. Yhdessä oppiminen ei ole pelkästään tehtävien tekemistä ryhmä-

muodostelmassa vaan yhdessä opiskelua jaetun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Jokainen oppilas tuo oman tietämyksensä ja osaamisensa ryhmän käyttöön. 

Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu ongelmien ratkaisua, yhteisten tavoit-

teiden toteuttamista ja päätöksentekoa.  (Koppinen & Pollari 1995, 30.) 

 

3.3 Projektiopiskelu 

 

Projektiopiskelua on olemassa monenlaista, joten sitä on vaikea kuvata yhdellä 

tavalla. Yleensä projektiopiskelulla tarkoitetaan työmuotoa, jolle on tyypillistä, 

että opiskelijat työskentelevät tietyn ajanjakson tietyn tehtävän parissa ja saavat 

työelämätaitoja ja samalla kehittyvät ammatillisesti. (Vesterinen 2001, 29–30.) 

 

Elinkeinoelämässä ja tiedemaailmassa projektit ovat tuttu työmuoto. Erilaisilla 

projekteilla voidaan ratkaista ongelmia tai toteuttaa hankkeita. Myös koulutuk-

sessa käytetään oppimisprojekteja opiskelutapana, jonka avulla pyritään saa-

vuttamaan yhteisiä tavoitteita ja saamaan konkreettisia tuloksia. (Koppinen & 

Pollari 1995, 50.)  

 

Projektiopiskelun työnjohtajalta vaaditaan oppilastuntemusta sekä ihmis- ja 

asiakaskeskeistä johtamistapaa. Ohjaajalla on projektin edetessä monta erilais-

ta roolia, hän on muun muassa koordinaattori, innostaja, auttaja, työtoveri ja 

työntulosta arvioiva tutkija. Ohjaajan tulee perehdyttää oppijat uuteen työtapaan 

ja välittää perusideat ja periaatteet projektissa työskenteleville ja motivoida hei-

tä. Lisäksi ohjaajan tulee antaa virikkeitä ja pohtia yhdessä työskentelijöiden 

kanssa lähtökohtia ja tavoitteita. Ohjaaja osallistuu myös suunnitteluun ja aut-

taa, mikäli ilmenee vaikeuksia. Ohjaaja on myös asiantuntija, joka syventää ai-

hetta tarvittaessa. Palautteen antaminen ja työn tulosten arviointi ovat myös 

ohjaajan tehtäviä. (Koppinen & Pollari 1995, 52–53.) 

 

Oppilaan tehtävät projektiopiskelussa ovat oppimismotivaatiosta huolehtiminen, 

osallistuminen aiheen rakentamiseen ja tietojen kokoamiseen, suunnitellun työ-
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jaon mukaisesti työskenteleminen projektin eri vaiheissa ja oppimistulosten ar-

viointi yksin ja yhdessä muun ryhmän kanssa. (Koppinen & Pollari 1995, 53.) 

 

Projektioppimiseen kiinnittyvät vahvasti käsitykset itseohjautuvuudesta ja opis-

kelijan aktiivisesta oppimisesta. Projektioppimista ja ongelmaperustaista oppi-

mista ryhmätyömuotoina voidaan pitää hyvin samankaltaisina. (Vesterinen 

2001, 29–30.) 

 

Opiskelijan roolit projektiryhmässä: 

1. Toteuttaja: luotettava ja prosessoi ideat käytännön toimiksi. 

2. Koordinoija: johtajahahmo, joka selventää tavoitteet ja johtaa 

päätöksentekoprosessia.  

3. Terävöittäjä: dynaaminen haastaja, joka ei pelkää epäonnistumisia. 

4. Keksijä: mielikuvitusrikas, ongelmienratkaisija. 

5. Etsijä: innokas, ulospäin suuntautunut mahdollisuuksien etsijä. 

6. Tarkkailija: vakava, kaikki vaihtoehdot tarkasti huomioiva. 

7. Diplomaatti: tulee toimeen kaikkien kanssa, kuuntelija ja tunteiden 

jäähdyttelijä, välttelee vaikeita tilanteita. 

8. Viimeistelijä: tunnollinen, virheiden etsijä ja täydellisyyden 

tavoittelija.  

(Davies & Kanaki 2006.) 

 

Kaaresvirran (2004) tutkimuksessa oppimisesta työelämäprojekteissa opiskelijat 

pääasiassa arvostivat oppimaansa ja erityisesti vuorovaikutustaitojen oppimista. 

Opiskelijat pitivät erittäin merkittävänä oppimisen asiasisältöä. Keskeisinä op-

pimisen taustatekijänä he pitivät yhteistyöhaasteita tuovia opiskelutovereita ja 

erittäin merkityksellisten oppimiskokemusten taustatekijöinä henkilökohtaisia 

tekijöitä.  Tutkittavat katsoivat projektiopintojen edistävän laaja-alaisen tietä-

myksen ja käytännön taitojen oppimista. He kokivat tarvitsevansa nykyistä 

enemmän opettajan ohjausta projektiopintojen käytännöistä ennen työelämään 

menoa ja sen aikana.  
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3.4 Itseohjautuva oppiminen 

 

Itseohjautuvuuden lähtökohdat ovat peräisin antiikin filosofien opeista. Itseoh-

jautuvuutta käsitteenä on määritelty monin tavoin. Se voidaan rinnastaa au-

tonomiaksi, tavoitteellisuudeksi, prosessiksi tai tilaksi. Itseohjautuvuus voi viitata 

oppimismenetelmään tai päämäärään, oppimisen etenemiseen tai se voi tarkoit-

taa myös suhtautumista omaan oppimiseen. Itseohjautuvuuden perustana voi-

daan pitää vastuuta ja vapautta painottavaa ihmiskäsitystä. (Kaaresvirta 2004, 

42.) 

 

Keskeistä itseohjautuvassa oppimisprosessissa on oppijan oma aktiivinen toi-

minta tiedon käsittelijänä. Itseohjautuva opiskelija kykenee itsenäiseen työsken-

telyyn, mutta pystyy myös toimimaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden 

opiskelijoiden tai työtoverien kanssa. Itseohjautuvassa oppimisprosessissa 

opiskelija voi itse vaikuttaa oppimisen tavoitteiden asetteluun, materiaalin valin-

taan, oppimisstrategioihin ja menetelmiin sekä arviointiin. Itseohjautuva oppija 

voi saada tukea ja ohjausta sekä opiskelutovereilta että opettajilta. Itseohjautu-

vassa oppimisessa korostetaan merkityksellisen ja mielekkään oppimisen tär-

keyttä. (Ruohotie 2000, 157-158.)   

 

Itseohjautuvan oppijan ominaisuudet (Koro 1992, Iivanainen ym. 2004, 27 mu-

kaan): 

 

- Itsensä hyväksyminen oppijana 

 yhteydessä oppijan minäkuvaan ja myönteisiin oppimiskokemuksiin 

- Suunnitelmallisuus 

 kyky määritellä omat oppimistarpeet 

 kyky asettaa omat tavoitteet 

 kyky valita keinot tavoitteiden saavuttamiseksi 

- Sisäinen motivaatio 

 kiinnostus oppimiseen, palkkiosta, rangaistuksesta tai ulkoisesta 

kontrollista huolimatta 

- Sisäinen arviointi 
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kyky arvioida omaa oppimista 

 kyky ottaa vastaan puolueetonta arviointia 

- Avoimuus uusille kokemuksille 

 uteliaisuus 

 kyky ongelmien ja epävarmuuden sietoon 

- Joustavuus 

 valmius muuttaa opiskelun tavoitteita ja opiskelutapoja 

 kyky kokeilla uusia ratkaisuja 

- Itsenäisyys 

 kyky kyseenalaistaa normaalisti hyväksytyt oppimisolosuhteet ja 

muuttaa niitä 

 

Itseohjautuvaan oppimiseen liittyy myös kyky määritellä oma oppimistarve, kyky 

hakea ja valita tietoa sekä kyky arvioida lähteitä kriittisesti. Opiskelijoista on tar-

koitus kouluttaa elinikäisiä oppijoita, jotka pystyvät itsenäisesti sekä näyttöön 

perustuen ratkaisemaan työelämässä vastaantulevia ongelmia. Opiskelijan si-

säinen motivaatio on tärkeä, sillä kyky itseohjautuvaan opiskeluun pohjautuu 

vahvaan motivaatioon ja selkeisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. (Iivanainen ym. 

2004, 26–27.) 

 

4 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS AMMATTIKORKEA- 
      KOULUSSA 
 
 
Sairaanhoitajakoulutusta ammattikorkeakoulussa säätelevät lait ja asetukset 

sekä direktiivit. Sairaanhoitajakoulutukseen kuuluu erilaisia tavoitteita ja osaa-

misvaatimuksia. Koulutus koostuu muun muassa teoriaopinnoista ja ammattitai-

toa edistävästä harjoittelusta. Opetusministeriön mukaan sairaanhoitaja on hoi-

totyön asiantuntija, jonka tehtävänä yhteiskunnassa on potilaiden hoitaminen. 

Sairaanhoitaja tukee työssään yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, 

saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttä muuttuvissa oloissa ja eri toimintaympä-

ristöissä. Sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana, ja hänen 

työnsä perustuu hoitotieteeseen. Sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, 

joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäise-
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vää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Ammatilliseen osaamiseen kuuluu eetti-

nen toiminta, terveyden edistäminen, hoitotyön päätöksenteko, ohjaus ja ope-

tus, yhteistyö, tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen, monikulttuurinen hoi-

totyö, yhteiskunnallinen toiminta, kliininen hoitotyö ja lääkehoito. (Lauri 2006, 

106.) 

 

4.1 Ammattikorkeakoulun lainsäädäntö 

 

Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaa ammattikorkeakoululaki, joka määrittää 

tarkasti ammattikorkeakoulujen perustehtävät ja tarkoituksen. Laki myös velvoit-

taa ammattikorkeakouluja pitämään opetuksen laadukkaana ja työelämää vas-

taavana. Koulutuksen kehittämisestä on myös säädetty laissa. 

 

Ammattikorkeakoulut ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia kor-

keakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen ke-

hittämiseen. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen ke-

hittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtö-

kohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea 

yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvele-

vaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen 

huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimin-

taa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä 

oppimista. (Ammattikorkeakoululaki 4 § 24.7.2009/564.) 

 

Yhteistyöstä muiden opiskeluun vaikuttavien tahojen kanssa on myös laissa 

määritellyt kriteerit. Ammattikorkeakoulun on myös arvioitava toimintaansa 

säännöllisin väliajoin ja arvioinnin tulokset tulee julkaista. 

 

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alu-

eellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulko-

maisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa. (Ammatti-

korkeakoululaki 5§. ) 
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Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun 

toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun tulee 

arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Ammatti-

korkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjes-

telmiensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tu-

lokset. Opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelime-

nä korkeakoulujen arviointineuvosto, josta säädetään tarkemmin valtioneuvos-

ton asetuksella.(Ammattikorkeakoululaki 9 §, 24.7.2009/564) 

 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa kor-

keakoulututkintoon johtavaa opetusta, ammatillisia erikoistumisopintoja ja muu-

ta aikuiskoulutusta sekä avointa ammattikorkeakouluopetusta. Osa tutkintota-

voitteisesta opetuksesta voidaan järjestää työpaikoilla. (17 § 24.7.2009/564)   

 

4.2 Sosiaali- ja terveysalan koulutus 

 

Sosiaali- ja terveysalan koulutusta voidaan pitää perinteisesti työelämälähtöise-

nä. Sen tarve on yhteiskunnasta lähtevää, ja se on luonteeltaan yhteiskuntaa 

tukevaa ja hyvinvointia rakentavaa. Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on 

koulutukselle merkittävää. Suomessa ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan kou-

lutus tuotti kätilöitä. Kätilökoulutus alkoi vuonna 1816. Sairaanhoitajakoulutus 

puolestaan alkoi vuonna 1889, jolloin lääkärit ilmaisivat sairaanhoidossa avus-

tavien hoitajien ammatillisen taidon merkityksen. Oman koulutusalan alkaminen 

oli merkittävä askel sairaanhoitajien erityisosaamisen kehittämisessä. Sairaan-

hoitajakoulutusta kehitettiin ja laajennettiin voimakkaasti 1950–luvulla, kun Suo-

messa oli pulaa koulutetuista sairaanhoitajista. (Könnilä 1999, 27–28.) 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutuksen tavoitteet perustuvat ammat-

tikorkeakoululakiin ja lainsäädäntöön. Keskeisenä tehtävänä koulutuksessa on 

tuottaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asiantuntijoita. Lisäksi 

koulutuksen tehtävänä on järjestää käytännön läheistä koulutusta ja työelämää 

kehittävien, soveltavien työntutkimusten toteuttamista ja hyödyntämistä. Am-
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mattikorkeakoulutuksen aloittamiselle annettiin puitteet kokeilulain perusteella 

vuonna 1991. Ammattikorkeakoulukokeilujen tavoitteena oli selvittää, miten eri 

oppilaitosmuotojen yhteistyötä käyttäen voidaan edistää peruskoulun jälkeisen 

koulutuksen tason kohottamista. Lisäksi haluttiin tyydyttää yhteiskunnan ja työ-

elämän muuttuvat tieto- ja taitotarpeet ja saada muodostettua joustavia ja yksi-

löllisiä opintokokonaisuuksia. Opetusministeriön tavoitteena oli, että uudistus 

edistäisi koulujärjestelmän toimivuutta sekä parantaisi koulutuksen tasoa ja 

kansainvälistä vertailtavuutta. (Könnilä 1999, 29.) 

 

4.3 Hoitotyön koulutus Saimaan ammattikorkeakoulussa 
 

Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus perustuu Euroopan parla-

mentin ja Neuvoston asettamiin direktiiveihin.  Hoitotyön koulutuksen tehtävänä 

on antaa opiskelijalle teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toteuttaa hoitotyö-

tä. Opinnot koostuvat teoriaopinnoista ja ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta 

ja opinnäytetyön tekemisestä. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa opiskeli-

ja perehtyy ohjatusti keskeisiin käytännön työtehtäviin. Opiskelijan tulee osata 

soveltaa työelämässä sekä taitoja, että teoriaa. (Saimaan ammattikorkeakoulun 

opinto-opas 2008–2009.) 

 

Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa sairaanhoitajan 

opinnot ovat määrältään 210 opintopistettä. Ammattitaitoa edistävänä harjoitte-

luna näistä toteutetaan 75 opintopistettä.  Harjoittelu on jaettu ihmisen tervey-

den edistämisen, konservatiivisen, operatiivisen, mielenterveystyön, lasten, 

naisten, ja väestövastuiseen harjoitteluun sekä syventävään harjoitteluun. Opin-

tojakson mukaisesti harjoittelut ovat kestoltaan 2–12 viikkoa. Saimaan ammatti-

korkeakoulussa ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteet ja sisältö ovat 

opettajien suunnittelemia. Jokaiselle harjoittelujaksolle on määritelty yleiset ta-

voitteet, joiden lisäksi opiskelija laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja arvi-

oi omaa osaamistaan. Harjoittelujaksoihin sisältyy opintojakson mukaan 

useimmiten myös oppimistehtäviä, joissa opiskelija yhdistää koulussa opittua 

teoriaa ja työelämässä opittuja käytännön taitoja. (Saimaan ammattikorkeakou-

lun opinto-opas 2008–2009.)  
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Saimaan ammattikorkeakoulun sairaan-

hoitajaopiskelijoiden kokemuksia TyönVuoksi–projektista. Lisäksi tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia itseohjautuvasta oppimi-

sesta projektissa ja sitä kautta saada tietoa opiskelijoiden oppimisen ja projekti-

en edelleen kehittämiseksi. 

 

Tutkimustehtävät: 

 

1. Millaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoilla on TyönVuoksi–projektista? 

2. Millaisena sairaanhoitajaopiskelijat kokivat itseohjautuvan oppimisen Työn-

Vuoksi–projektissa? 

3. Miten projekteja ja itseohjautuvaa oppimista voitaisiin kehittää? 

 

6 TOTEUTUS 
 

Lähestymistapa tähän opinnäytetyöhön on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadul-

lisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään kohteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2006, 153.) Aineisto saadaan todellisissa ja luonnollisissa ti-

lanteissa ja tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. (Hirs-

järvi ym. 2006, 155). Tutkimuksella pyrimme kuvaamaan opiskelijoiden todelli-

sia kokemuksia projektista. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään ihmistä tie-

donkeruun välineenä. (Hirsjärvi ym. 2006, 154), ja tässä opinnäytetyössä käy-

tämme tiedonhankinnan välineenä yhtä laadullisen tutkimuksen metodia eli 

ryhmäteemahaastattelua. Laadullisen tutkimuksen yksi tyypillinen piirre on, että 

kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla. (Hirsjärvi 

ym. 2006, 155). Tässä tapauksessa tutkittavana oli TyönVuoksi–projektiin osal-

listuneet viisi sairaanhoitajaopiskelijaa. 
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6.1 Tutkimusaineisto ja tiedonhankinnan menetelmä 

 

Tutkimusaineisto kerättiin viideltä sairaanhoitajaopiskelijalta ryhmäteemahaas-

tattelulla (Liite 1). Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen haastateltavia ryhmiä 

oli yksi, koska haastateltavien aikataulujen yhteensovittaminen oli hankalaa. 

Teemoina haastattelussa olivat projekti työharjoittelumuotona, itseohjautuva 

oppiminen, yhteistyö ohjaavan opettajan ja opiskelijan välillä, projektien kehit-

täminen ja oppiminen.  

 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa ollaan suorassa kielellisessä vuo-

rovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Joustavuus on yksi haastattelujen tuoma 

etu. Siinä voidaan säädellä aineiston keruuta tilanteen edellyttämällä tavalla, 

samoin on enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi kyse-

lyssä. (Hirsjärvi ym. 2006 193–194.) Tutkimushaastattelut jaetaan yleensä kol-

meen ryhmään: strukturoituun haastatteluun, teemahaastatteluun ja avoimeen 

haastatteluun. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että teema-alueet ovat tiedos-

sa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa ja järjestystä.(Hirsjärvi ym. 2006, 

196.) 

 

Ryhmähaastattelua voidaan pitää tehokkaana tiedonkeruun muotona, sillä sa-

manaikaisesti saadaan tietoa usealta eri henkilöltä. Ryhmä voi olla auttava teki-

jä haastattelussa, jos kyse on esimerkiksi muistinvaraisista asioista. (Hirsjärvi 

ym. 2006, 200.) Valitsimme ryhmäteemahaastattelun aineistonkeruumenetel-

mäksi, sillä haluamme tutkia opiskelijoiden aitoja kokemuksia, ja mielestämme 

kyselylomake rajoittaisi kokemusten vapaata kuvaamista. Haastattelu antaa 

mahdollisuuden tuoda asioita esille vapaammin ja monipuolisemmin. Mieles-

tämme haastattelussa saamme paremman kontaktin haastateltaviin. Lisäksi 

ryhmähaastattelu sopii projektin kuvaamiseen, sillä projektia toteutettiin ryhmis-

sä ja yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa. 
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6.2 Aineiston analysointi 

 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa kahteen eri analysointimalliin. Nämä analysoin-

timallit ovat aineistolähtöinen eli induktiivinen ja teorialähtöinen eli deduktiivinen. 

Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytimme induktiivista sisällön-

analyysiä. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida doku-

mentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysia voidaan käyttää 

päiväkirjojen, keskustelujen, kirjojen, kirjeiden, artikkeleiden, puheiden ja muun 

kirjallisen materiaalin analyysiin. Tällä aineiston analysointimenetelmällä pyri-

tään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. 

( Kyngäs & Vanhanen 1999, 5) Analyysin tarkoituksena ei ole analysoida kaik-

kea saatua tietoa, vaan sillä etsitään vastausta tutkimuksen tarkoitukseen ja 

tutkimustehtäviin. (Kylmä & Juvakka 2007, 113).  

 

Haastattelunauhat litteroimme eli kirjoitimme puhtaaksi. Näin saimme varmasti 

kaiken tiedon konkreettisesti paperille ja pystyimme tarkastelemaan asiaa näin 

ollen paremmin. Puhtaaksi kirjoitettuna tekstiä syntyi 16 sivua. (Microsoft Word-

kirjoitusohjelma, kirjasintyyli Arial, fontti 12, riviväli 1,5). Analyysin tavoitteena oli 

tiivistää sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset TyönVuoksi–projektista selke-

äksi kokonaisuudeksi. Aineisto luettiin useita kertoja läpi. Analyysin jokaisessa 

vaiheessa analysointia peilattiin alkuperäisaineistoon, millä varmistettiin joh-

donmukaisuus. 

 

Analyysi etenee vaiheittain pelkistämisen, abstrahoinnin ja ryhmittelyn avulla. 

Pelkistämisvaiheessa toistetaan esimerkiksi tutkimustehtävän mukaista kysy-

mystä. Ryhmittelyssä etsitään ilmausten erilaisuutta ja yhtäläisyyttä. Samaa 

tarkoittavat ilmaisut kootaan kategorioiksi, joille annetaan yhteinen nimi sisällön 

mukaisesti. Lopuksi kategoriat yhdistetään yläkategorioiksi. (Kyngäs & Vanha-

nen 1999, 5-6.) 
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Taulukossa 6.2 esitellään aineiston pelkistämistä. Tutkimuskysymyksenä oli 

”Millaisena opiskelijat kokivat itseohjautuvan oppimisen?”. 

 

Taulukko 6.2 Esimerkki aineiston pelkistämisestä 

 

Alkuperäisilmaisuja                                               Pelkistetty ilmaus 

”No olihan se aika erilainen harjottelu”  erilaisuus 

”… piti tuottaa se sisältö ite…” 

”… piti tuottaa ite se juttu..” 
 sisällön tuottaminen 

”… piti olla paljon aktiivisempi…”  aktiivisuus 

”… sai luoda ite oman aikataulunsa.”  oma aikataulu 

”…nii siin tuli harjoteltuu ryhmänohjaustaito-

ja…” 
 ryhmänohjaustaidot 

”… kaiken sai tehä ite jos halus oppia…” 

”… itsenäistä työskentelyy.” 
 itsenäinen työskentely 

”… Nii ite piti ottaa vastuuta joka asiasta siin 

harjottelussa..” 
 vastuunottaminen 

”… määritellä mitä tekee millon tekee…”  oman työn määrittely 

”… ja kysellä… mitä ne toivoo..” 

”… ja ottaa ite selvää… mitä ne haluu…” 
 ryhmän huomiointi 

”…ois siihen voinu valmistautua tosi hy-

vin…””…oisit voinu tehä ihan viimosen päälle 

kaikki…” 

 

 valmistautuminen 

 

”…tiedon kokoominen ja se mitä sie siihen 

laitat…” 
 tiedon keruu 

”…löys semmosii uusii paikkoja…” 

”… ku käytiin siin hengitysyhdistyksel…” 
 yhteistyökumppanit 

”…piti olla oma-alotteisempi…”  oma- aloitteisuus 
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Sisällöltään samantyyppiset lausumat koodattiin ja ryhmiteltiin abstrahoimalla eli 

käsitteellistämisellä alakategorioihin. Taulukossa 6.3 esitellään aineiston ryhmit-

telyä. Tutkimuskysymyksenä oli ” Millaisia kokemuksia sairaanhoitajaopiskelijoil-

la on TyönVuoksi–projektista?” 

 

Taulukko 6.3 Esimerkki aineiston ryhmittelystä 

 

Pelkistetty ilmaus                                                            Alakategoria 

 käytännön kokemuksen puuttuminen 

 uuden tiedon puute 

 aikaisempien opintojen hyödyntäminen 

 puutteet uuden oppimisessa 

 tavoitteiden riittämättömyys 

 johtajan puuttuminen 

 oppimismenetelmän puutteet 

 hyvä asia 

 hyvä oppimistapa 

 oppimismenetelmän vahvuudet 

 informaation riittävyys 

 tavoitteiden selkiytyminen 

 tiedonsaanti 

 sopivuus harjoitteluksi 

 projektin sopivuus opintojaksoon 

 koulutusalaan sopimattomuus 

 toteutustapa 

 ajatuksen ja toteutuksen ristiriita 

 parempi valmistautuminen 

 projektin toteutus 

 luottamus opiskelijoihin 

 itsenäinen työskentely 

 vastuunottaminen 

 asiakkaiden antama palaute 

 vastuu omasta oppimisesta 
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Alakategoriat yhdistettiin yläkategorioihin. Taulukossa 6.4 esitellään tutkimusai-

neiston pohjalta saatuja tuloksia sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksista 

TyönVuoksi–projektissa. 

 

Taulukko 6.4 Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia TyönVuoksi–projektista 

 
Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä kategoria 

 puutteet uuden op-

pimisessa 
 oppimismenetelmän 

puutteet 
 oppimismenetelmän 

vahvuudet 
 tiedonsaanti 
 projektin toteutus 
 vastuu omasta oppi-

misesta 
 

 puutteet  

 vahvuudet 

 vastuu 

 toteutus 

 

 Projekti ja oppimis-

menetelmä 

 

 työn tuottaminen 
 opiskelijan omat val-

miudet 
 vuorovaikutus ryh-

män kanssa 

 vuorovaikutus 

 valmiudet 

 työskentely 

 Itseohjautuva oppi-

minen 

 

 sovittaminen opintoi-

hin 

 ohjaajan ja opiskeli-

jan välinen vuorovai-

kutus 

 ajankäyttö 

 tavoitteiden asetta-

minen 

 vuorovaikutus 

 ajankäyttö 

 tavoitteet 

 opintoihin sovittami-

nen 

 

 Projektien ja oppimi-

sen kehittäminen 

 
Yläkategorioille etsittiin yhdistävä kategoria. (Taulukko 6.4) 
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Projekti ja 
oppimisme-
netelmä 
 

7 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
Haastateltavinamme oli viisi viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa.  Kaikki 

haastateltavat olivat osallistuneet TyönVuoksi–projektiin väestövastuisella jak-

solla. Tutkimuksen tulokset esitellään tutkimuskysymysten mukaisessa järjes-

tyksessä. 

 

7.1 Kokemukset TyönVuoksi–projektista 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset Työn-

Vuoksi–projektista olivat vaihtelevia. Aineistosta nousivat esiin opiskelijan puut-

teet uuden oppimisessa, oppimismenetelmän puutteet, oppimismenetelmän 

vahvuudet, tiedon saanti, projektin toteutus ja vastuu omasta oppimisesta. Ku-

viossa 7.1 esitellään aineistosta saatuja tuloksia sairaanhoitajaopiskelijoiden 

kokemuksista TyönVuoksi- projektista. 
 

Alkuperäisilmaisuja             Pelkistetty ilmaus               Alakategoria 

”…ei saanu sitä käytän-

nön kokemusta sieltä 

harjottelupaikasta…” 

”En oppinut yhtään mi-

tään uutta.” 
 

 käytännön koke-

muksen puuttumi-

nen 

 uuden tiedon puu-

te 

 

 puutteet uu-
den oppimi-
sessa 

”Ois ollu tosi tärkeetä et 

olis annettu semmoset 

just selkeet tavotteet.” 

”…siitä puuttu johtaja…” 

 tavoitteiden riittä-

mättömyys 

 johtajan puuttumi-

nen 

 oppimismene-
telmän puut-
teet 

”Oli se hyvä juttu se 

projekti.” 

”…se oppimistapa on 

ihan hyvä.” 

 hyvä asia 

 hyvä oppimistapa 

 oppimismene-
telmän vah-
vuudet 

”Kyl siin niinku mun mie-

lest tuli sitä informaatioo 

ihan riittävästi.” 

”Tavotteet selkeyty sitten 

jossakin vaiheessa.” 

 informaation riittä-

vyys 

 tavoitteiden sel-

kiytyminen 

 tiedonsaanti 
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Projekti ja 
oppimisme-
netelmä 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuvio 7.1 Kokemukset projektista ja oppimismenetelmästä 

 

 ”Se vois joihikii juttuihin 

sopii ja sit joihinkii taas 

ei.” 

”…joissain opinnoissa 

vois käyttää enemmän 

joku osa koulutuksesta 

tollast vois olla…” 

”…mut ei se nyt ehkä 

palvellu sitten kuiteskaan 

tät väestövastuuta.” 

”…ois ehkä semmonen  

joku sosiaalipuolen ihmi-

sen paikka enemmän-

kin…” 

”…toisella tavalla toteu-

tettuna hyvä.” 

”Ajatuksena hyvä toteu-

tuksena huono.” 

”…esityöhön pitäis niinku 

paneutua enemmän…” 

 

 sopivuus harjoitte-

luksi 

 projektin sopivuus 

opintojaksoon 

 koulutusalaan so-

pimattomuus 

 toteutustapa 

 ajatuksen ja toteu-

tuksen ristiriita 

 parempi valmis-

tautuminen 

 projektin toteu-
tus 

 
 
 
 
 

 ”Opettaja luotti siihen 

palautteeseen mitä opis-

kelijat sano.” 

”…tehtiin kaikkee itse-

näisesti…” 

” …siin sai ottaa omaa 

vastuuta…” 

”…asiakkaat ite kerto 

palautetta…” 

”Tässä vaiheessa siihen 

pysty hyvin hyödyntä-

mään kyllä jo aikasem-

mista opinnoista saatua 

tietoa.” 

 luottamus opiske-

lijoihin 

 itsenäinen työs-

kentely 

 vastuunottaminen 

 asiakkaiden an-

tama palaute 

 aikaisempien 

opintojen hyödyn-

täminen 

 vastuu omasta 
oppimisesta 
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Tutkimustulosten perusteella käytännön kokemuksen saaminen jäi puuttumaan 

projektista. ”…ei saanu sitä käytännön kokemusta sieltä harjottelupaikasta…” 

Lisäksi osa opiskelijoista koki, ettei oppinut projektista mitään uusia tietoja ja 

taitoja. Opiskelijat kokivat puutteita myös oppimismenetelmässä. Opiskelijoiden 

mielestä tavoitteiden olisi pitänyt olla selvempiä ja projektista puuttui johtaja-

hahmo. Opiskelijat kokivat projektin kuitenkin hyvänä oppimismenetelmänä ja 

hyvänä asiana. ”Oli se hyvä juttu se projekti.” ”…se oppimistapa on ihan hyvä.” 

Opiskelijoiden mielestä informaation saanti opettajalta projektista ja sen kulusta 

oli riittävää ja tavoitteet opintojaksolle selkeytyivät jossain vaiheessa projektia. 

Projekti voisi sopia opiskelijoiden mielestä joihinkin opintokokonaisuuksiin ja 

joihinkin taas ei. ”…joissain opinnoissa vois käyttää enemmän, joku osa koulu-

tuksesta tollast vois olla…” Osa opiskelijoista koki, että osa opinnoista voitaisiin 

suorittaa projekteina ja joku osa koulutusta voisi sisältää projekteja enemmän.  

 

Opiskelijoiden mielestä projektiharjoittelu ei välttämättä soveltunut kuitenkaan 

väestövastuulliseen opintojaksoon. ”…mut ei se nyt ehkä palvellu sitten kuites-

kaan tät väestövastuuta.” Osa opiskelijoista koki, että projektit sopisivat parem-

min jollekin toiselle koulutusalalle. ”…ois ehkä semmonen  joku sosiaalipuolen 

ihmisen paikka enemmänkin…” Projektin toteutus oli opiskelijoiden mielestä 

puutteellinen, vaikka ajatuksena projekti oli toimiva. Esityöhön pitäisi opiskelijoi-

den mielestä kiinnittää enemmän huomiota. Opiskelijat saivat ottaa vastuuta 

omasta oppimisesta, opiskelijat työskentelivät itsenäisesti ja saivat ottaa omaa 

vastuuta työskentelystään. Ohjaava opettaja luotti opiskelijoiden antamaan pa-

lautteeseen. Lisäksi opiskelijat kokivat aikaisemmista tiedoista olleen hyötyä 

harjoittelussa. ”Tässä vaiheessa siihen pysty hyvin hyödyntämään kyllä jo aika-

semmista opinnoista saatua tietoa.” 
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Itseohjautu-
va oppimi-

nen 
 
 
 

7.2 Kokemukset itseohjautuvasta oppimisesta 
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella opiskelijoiden kokemukset itseohjautuvasta 

oppimisesta olivat pääosin positiivisia. Opiskelijoiden mielestä projektiharjoittelu 

erosi selvästi aikaisemmista harjoitteluista. Aineistosta nousivat esiin opiskelijan 

omat valmiudet, työn tuottamiseen liittyvät asiat, sekä vuorovaikutus ryhmän 

kanssa. Kuviossa 7.2 esitellään aineistosta saatuja tuloksia itseohjautuvasta 

oppimisesta. 
 

Alkuperäisilmaisuja             Pelkistetty ilmaus               Alakategoria 

”…nii siin tuli harjoteltuu 

ryhmänohjaustaitoja…” 

”… ja kysellä… mitä ne 

toivoo..” 

”… ja ottaa ite selvää… 

mitä ne haluu…” 

 ryhmänohjaustaidot 

 ryhmän huomiointi 

 vuorovaikutus 
ryhmän kanssa 

”… kaiken sai tehä ite 

jos halus oppia…” 

”… itsenäistä työskente-

lyy.” 

”… määritellä mitä tekee 

millon tekee…” 

”…piti olla oma-

alotteisempi…” 

”… piti olla paljon aktiivi-

sempi…” 

”… sai luoda ite oman 

aikataulunsa.” 

 itsenäinen opiskelu 

 oman työn määrittely 

 oma- aloitteisuus 

 aktiivisuus 

 ajankäyttö 

 opiskelijan omat 
valmiudet 

”…tiedon kokoominen ja 

se mitä sie siihen lai-

tat…” 

”… piti tuottaa se sisältö 

ite…” 

”… piti tuottaa ite se 

juttu..” 

”…ois siihen voinu val-

mistautua tosi hyvin…” 

”…oisit voinu tehä ihan 

viimosen päälle kaikki…” 

 tiedon keruu 

 sisällön tuottaminen 

 valmistautuminen 

 yhteistyökumppanit 

 työn tuottaminen 
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Projektien 
ja oppimi-
sen kehit-
täminen 

 
 
 

 

 

 

 

Kuvio 7.2 Itseohjautuva opiskelu 

 

Opiskelijat kokivat oppineensa ryhmänohjaustaitoja ja ryhmän huomiointia. 

”…nii siin tuli harjoteltuu ryhmänohjaustaitoja…” Työn tekeminen oli itsenäistä ja 

oppiminen riippui omasta työpanoksesta. ”… kaiken sai tehä ite jos halus op-

pia…” Opiskelijat kokivat myös hyvänä sen, että saivat määritellä, mitä tekevät, 

ja suunnitella omat aikataulunsa. Opiskelijoiden piti olla myös aktiivisempia ja 

oma-aloitteisempia kuin aikaisemmissa harjoitteluissa. Oppimiseen kuului myös 

ryhmien sisällön tuottaminen. Opiskelijat kokosivat tarvittavat tiedot itsenäisesti 

ja ryhmien valmistelu oli opiskelijasta itsestä riippuvaista. Opiskelijat pitivät 

myös positiivisena uusien tiedonhakupaikkojen ja yhteistyökumppanien löyty-

mistä. ”…löys semmosii uusii paikkoja…” 

”… ku käytiin siin hengitysyhdistyksel…” 

 
 
 

7.3 Projektien ja itseohjautuvan oppimisen kehittäminen 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan opiskelijoilla on kehitysehdotuksia, joilla tulevia 

projekteja ja itseohjautuvaa oppimista voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Ku-

viossa 7.3 esitellään aineistosta saatuja tuloksia.   
 

Alkuperäisilmaisuja             Pelkistetty ilmaus               Alakategoria 

”…löys semmosii uusii 

paikkoja…” 

”… ku käytiin siin hengi-

tysyhdistyksel…” 

”Se vois olla jossain aika-

semmassa vaiheessa.” 

”…no jossain muussa vai-

heessa, alkuvaiheessa…” 

”…siinä vaiheessa ku ope-

tellaan potilaan kohtaamis-

 aikaisempi ajan-

kohta 

 paikan valinta 

 sopivuus opinto-

jaksoon 

 harjoittelun pi-

 sovittaminen 
opintoihin 
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Projektien ja 
oppimisen 
kehittäminen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 7.3 Projektien oppimisen kehittäminen 
 

 

 

 

ta ja ihmisen haastattelua.” 

”Sen ois voinu toteuttaa 

johonkin  muuhun paik-

kaan, vaikka terveyskes-

kukseen.” 

”…hoitotieteellisissä ehkä 

vois olla enemmän…” 

”…mielenterveysjaksolla siit 

ois varmaan ollu hyötyy…” 

”…joku tietty ajanjakso…” 

”…neljä viikkoo on ihan 

liian pitkä aika…” 

 

tuus 

”Ois hyvä et sit siin sään-

nöllisesti pitäs vähän näyt-

tää millasta tietoo oot etti-

ny…” 

”Pitäis olla valvoja joka 

kattoo sen että ne tavotteet 

täyttyy.” 

 

 yhteys ohjaa-

vaan opettajaan 

 tavoitteiden to-

teutumisen tar-

kastelu 

 

 ohjaajan ja 
opiskelijan vä-
linen vuorovai-
kutus 

”…pitäs vaatia enem-

män…” 

”…korostaa et se on tosi 

tärkee…” 

 korkeampi vaa-

timustaso 

 tärkeyden mää-

rittäminen 

 opiskelijan mo-
tivointi 

”…aikataulutus jo alust 

pitäen olla vähän erilaine.” 
 aikataulujen 

suunnittelu 

 ajankäyttö 

”Pitäs olla selkeemmät 

tavotteet.” 

”…selkeet linjat…” 

”…yhteisten tavotteitten 

pitäs vastata sitä sen pro-

jektin sisältöö enemmän…” 

 tavoitteiden sel-

keyttäminen 

 tavoitteiden yh-

täläisyys 

 tavoitteiden 
asettaminen 
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Opiskelijoiden mielestä projektin toteuttamisen ajoitus on tärkeää. Tulisi ottaa 

huomioon, missä vaiheessa koulutusta projekti toteutetaan. ”Se vois olla jossain 

aikasemmassa vaiheessa.” Opiskelijat kokivat, että projektit sopisivat opintojen 

alkuvaiheeseen paremmin ja palvelisivat enemmän etenkin psykiatrista hoito-

työtä. Sitä, missä paikassa projekti toteutetaan, tulisi opiskelijoiden mielestä 

miettiä tarkemmin. Myös projektin kestolla on opiskelijoiden mielestä merkitystä. 

Neljä viikkoa oli osasta opiskelijoista liian pitkä aika projektille. Yhteyden ohjaa-

vaan opettajaan pitäisi opiskelijoiden mukaan olla nykyistä tiiviimpää ja tavoit-

teiden toteutumista tulisi tarkastella enemmän. ”Ois hyvä et sit siin säännöllises-

ti pitäs vähän näyttää millasta tietoo oot ettiny…” Opiskelijoiden motivointi koet-

tiin myös tärkeänä.  Projektilla tulisi olla korkeampi vaatimustaso ja projektin 

tärkeyttä tulisi korostaa. Myös ajankäytön suunnittelun pitäisi olla erilaista. 

Opiskelijoiden mukaan tavoitteiden asettaminen on tärkeää. ”…yhteisten tavot-

teitten pitäs vastata sitä sen projektin sisältöö enemmän…” Tavoitteiden tulisi 

olla selkeitä ja yhteneväisiä projektin sisällön kanssa. 
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista Työn-

Vuoksi–projektista. Haastattelimme viittä projektiin osallistunutta sairaanhoitaja-

opiskelijaa ryhmäteemahaastattelun avulla. Aineiston käsittelimme induktiivisel-

la sisällön analyysillä. Kokemukset projektista olivat vaihtelevia ja opiskelijoilla 

oli ehdotuksia myös projektien kehittämiseksi.   

 

8.1 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelu 
 
Hoitotyössä joudutaan kohtaamaan monenlaisia eettisiä ongelmia. Peruskysy-

myksenä eettisessä ongelmassa voidaan pitää sitä, mikä on hyvää tai pahaa, 

oikein tai väärin (Leino-Kilpi & Välimäki 2008, 61.) Tutkimuksissa, joissa tutki-

taan inhimillistä toimintaa ja käytetään ihmisiä tietolähteinä, on eettisten ratkai-

sujen merkitys erityisen keskeinen. Tutkimusetiikkaa ohjaavat myös lainsäädän-

tö ja sairaanhoitopiirien eettiset toimikunnat. (Leino-Kilpi & Välimäki 2008, 363.) 

Lakien ja eettisten normien tuntemus auttaa päätöksenteossa, mutta tutkimus-

työssä tehtävistä ratkaisuista ja valinnoista vastaa jokainen tutkija itse. (Kuula 

2006, 21). 

 

Opinnäytetyöhön haettiin tutkimuslupaa Saimaan ammattikorkeakoulun koulu-

tusjohtajalta käytänteiden mukaisesti. Ennen haastattelun aloittamista otettiin 

yhteyttä TyönVuoksi–projektissa mukana olleisiin sairaanhoitajaopiskelijoihin ja 

kysyttiin heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseen. Opiskelijoille jaettiin 

saatekirje ennen haastattelun alkua (Liite 2), jossa kerrottiin opinnäytetyöhön 

liittyvistä asioista.  Opinnäytetyön haastatteluun osallistuneilta sairaanhoitaja-

opiskelijoilta pyydettiin kirjallinen suostumus (Liite 3). Heillä oli oikeus lopettaa 

vastaaminen missä vaiheessa tutkimusta tahansa (Helsingin julistus 1964). 

Vastaajien anonymiteetti suojattiin kaikissa opinnäytetyön vaiheissa. Tutkimuk-

sen päätyttyä haastatteluun liittyvä materiaali hävitetään asianmukaisesti. 

 

Yhtenä eettisenä kysymyksenä tässä opinnäytetyössä voidaan pitää työn teki-

jöiden omaa osallistumista projektiin, jolloin omat kokemukset voisivat vaikuttaa 

tutkimustuloksiin ja niiden luotettavuuteen. Emme kuitenkaan antaneet omien 
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kokemusten ja mielipiteiden vaikuttaa tutkimukseemme. Olimme koko opinnäy-

tetyöprosessin aikana puolueettomia tutkijoita. Ryhmähaastattelussa on myös 

vaarana se, että joku haastateltava voi jäädä vahvempien persoonien vuoksi 

taka-alalle, joten saatu aineisto ei ehkä välttämättä kuvaa jokaisen aitoja koke-

muksia. 

  

Opinnäytetyön tulokset perustuvat haastattelusta saatuun aineistoon, eikä opin-

näytetyöntekijöiden omiin kokemuksiin.  Analyysiä peilattiin jatkuvasti alkuperäi-

seen tutkimusaineistoon, mikä lisää opinnäytetyön luotettavuutta. Pyrimme 

käyttämään monipuolisia ja tuoreita lähteitä, muutamaa poikkeusta lukuun ot-

tamatta. Ryhmäteemahaastattelulla saimme monipuolisempaa tietoa opiskeli-

joiden kokemuksista, kun taas kyselylomake olisi voinut rajoittaa kokemusten 

vapaata kuvaamista. Haastattelutilanteeseen voi tosin liittyä erilaisia virhelähtei-

tä, jotka saattavat johtua niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin. Haasta-

teltava voi esimerkiksi tuntea haastattelun itseään uhkaavaksi tai pelottavaksi 

tilanteeksi ja haastateltava voi antaa vain sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. 

(Hirsjäri & Hurme 2006, 138–143.) 

 

8.2 Oman oppimisen arviointi 
 

Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja haastava. Suunnitelmat ovat muuttuneet 

matkan varrella, ja opinnäytetyön aihekin on vaihtunut vasta äskettäin. Tämä on 

ollut kasvattavaa ja opettavaa. Olemme myös oppineet paljon projektioppimi-

sesta, itseohjautuvasta oppimisesta sekä saaneet arvokasta tietoa opiskelijoilta. 

Lisäksi olemme saaneet tietoa TyönVuoksi ry:stä ja yhdistyksen toiminnasta. 

Olemme oppineet paljon tiedon hakemisesta tietokannoista ja eri lähteistä, sekä 

tutkimuksissa käytettävistä menetelmistä.  Yhteistyömme prosessin aikana on 

ollut helppoa ja luontevaa. Suurimman osan teoriasta olemme kirjoittaneet yh-

dessä. Joitakin osa–alueita jaoimme keskenään ja kirjoitimme yksin, sillä toisi-

naan aikataulujen yhteensovittaminen oli hankalaa. Olemme kuitenkin koonneet 

teorian yhteen niin, että tekstit eivät eroa toisistaan. Aineiston analyysin ja poh-

dinnan teimme alusta loppuun saakka yhdessä.  
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8.3 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Saimaan ammattikorkeakoulun sairaan-

hoitajaopiskelijoiden kokemuksia TyönVuoksi–projektista. Tutkimuskohteita oli-

vat sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemukset projektista, kokemukset itseohjau-

tuvasta oppimisesta, sekä projektien ja itseohjautuvan oppimisen kehittäminen. 

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan esittää seuraavaa: 

- Opiskelijat kokivat projektin osittain hyvänä oppimismenetelmänä, mutta 

kokivat  oppimisen jäävän puutteelliseksi. 

- Itseohjautuvan oppiminen on opiskelijoiden mielestä pääosin hyvä oppi-

mistapa ja he kokivat oppineensa uusia työskentelytapoja. 

- Projektien ja itseohjautuvan oppimisen kehittämiseksi tarvittaisiin parem-

paa ohjausta ja suunnittelutyötä. 

 

8.4 Tulosten hyödynnettävyys 
 
Tämä opinnäytetyö on suuntaa antava tutkimus Saimaan ammattikorkeakoulun 

sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksista TyönVuoksi–projektista. Opinnäyte-

työn tulokset eivät ole yleistettävissä kattamaan kaikkien suomalaisten ammat-

tikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia projektioppimisesta. 

Tuloksia voidaan hyödyntää Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus-

ohjelman 

- ammattitaitoa edistävän harjoittelun suunnittelussa 

- tulevaisuuden projektien kehittämisessä 

- sairaanhoidon koulutusohjelman suunnittelussa 

- oppimismenetelmien kehittämisessä. 

 

8.5 Jatkotutkimushaasteet 
 

Projektioppimista sairaanhoitajaopiskelijoiden keskuudessa on tutkittu vähän. 

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat: Millaisia kokemuksia opiskelijoilla 

on TyönVuoksi–projektista? Millaisena opiskelijat kokivat itseohjautuvan oppi-

misen? Miten projekteja ja itseohjautuvaa oppimista voitaisiin kehittää? Tutki-
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mustehtävät ovat yleisluonteisia, joten niitä voidaan tarkentaa pienempiin osiin. 

Jatkotutkimusaiheissa voisi pohtia muun muassa: 

-  sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ohjaavan opettajan välistä vuorovaikutus-

ta 

-  oppimistilanteiden saatavuutta projekteissa 

-  oppimistavoitteiden toteutumista 

-  projektien hyödyntämistä. 
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                                                         Liite 1 
 
 
 
 
 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
 
 

 
1. Projekti työharjoittelumuotona 
 
-    Millaisena koit projektin verrattuna aikaisempiin työharjoitteluihin? 
-    Mitkä olivat mielestäsi projektin hyviä puolia? 
-    Mitkä olivat mielestäsi projektin huonoja puolia? 
 
 

 
2. Itseohjautuva oppiminen 

 
- Kuinka vastuunottaminen näkyi työharjoittelussasi? 
- Oliko harjoittelussa mielestäsi liikaa vastuunottamista? 
- Koitko oppivasi joustavuutta ja sopeutuvuutta projektissa verrattuna edelli-

siin harjoitteluihin? 
- Kuinka itsearviointi näkyi projektissa? 
- Kuinka itseohjautuvaa oppimista voisi kehittää ammattikorkeakoulussa? 
 

 
3. Yhteistyö ohjaavan opettajan ja oppilaan välillä 

 
- Millaista ohjausta sait opettajaltasi? 
- Millaista informaatiota sait projektista ja sen kulusta? 
- Oliko sinulla halutessasi mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan ja saada 

neuvoja? 
 
 
4. Projektien kehittäminen 

 
- Millä tavoin kehittäisit projektiluontoista harjoittelua? 
- Mitkä osa-alueet vaatisivat mielestäsi kehitystä? 
- Pitäisikö mielestäsi projektiharjoitteluja olla jatkossa enemmän? 
 
5. Oppiminen 
 
- Koitko saavuttaneesi opintojaksolle asetetut tavoitteet? 
- Koitko oppineesi sinua tulevaisuudessa hyödyttäviä taitoja? 
- Jäikö jotain olennaista mielestäsi oppimatta, mitä? 



 

                                    Liite 2 
 
                                                                                              Syksy 2010 
 
     Sosiaali- ja terveysala                                                      SAATE 
 
 
 
Hyvä sairaanhoitajaopiskelija, 
 
 
Olemme kaksi Saimaan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opiskelijaa. 
Teemme oppinäytetyötä aiheesta Saimaan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiske-
lijoiden kokemuksia TyönVuoksi–projektista. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua syk-
syn 2010 aikana  
 
Osallistumisenne tutkimukseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä haluamme tutkia juuri 
projektissa mukana olleiden opiskelijoiden näkökulmia ja kokemuksia. Juuri Teidän 
osallistumisenne avulla saamme aidon ja todellisen kuvan projektista. 
 
Toteutamme aineiston keruun teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelut toteute-
taan kahdessa pienryhmässä. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haasta-
teltava voi missä vaiheessa tahansa keskeyttää tutkimuksen. Haastattelut tullaan nau-
hoittamaan. Haastateltavan henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa tutkimusta ja 
haastatteluissa saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen loputtua ai-
neisto hävitetään asianmukaisesti. 
 
Haastattelut tullaan toteuttamaan syyskuun2010 aikana Saimaan ammattikorkeakou-
lussa. Haastateltavien iällä tai sukupuolella ei ole merkitystä tutkimuksessa. Haastatte-
lun kesto on noin tunti ja ajankohta sovitaan yhdessä haastateltavien kanssa. 
 
Yhteistyötä odottaen! 
 
 
 Lisätietoja voi tiedustella: 
 
 
Sairaanhoitajaopiskelija SAIMIA                                               Opinnäytetyön ohjaaja 
Satu Hirvonen                                                                           Yliopettaja, Päivi Löfman  
puh.044-2823088                                                                      puh. 040- 4842557 
satu.hirvonen@student.saimia.fi                                               paivi.lofman@saimia.fi 
 
 
Sairaanhoitajaopiskelija SAIMIA 
Marjaana Haaranen 
puh.050-4030458 
marjaana.haaranen@student.saimia.fi 
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Sosiaali- ja terveysala                                                  Syksy 2010 
 
 
 
 
 
SUOSTUMUS 
 
 
 
 
Olen saanut riittävästi tietoa tästä  
 
Saimaan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia Työn-
Vuoksi–projektista - opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt saamani tiedon. Olen 
voinut esittää kysymyksiä ja olen saanut kysymyksiini riittävät vastaukset. Suos-
tun osallistumaan tähän tutkimukseen. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Paikka Aika  
 
 
 
__________________________ 
Opiskelija 
 
 
 


