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____________________________________________________________________ 

Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön aiheena oli tehdä kansainvälisen vaihto-

opiskelijan opetus- ja ohjaussuunnitelma Satakunnan keskussairaalan osasto M4:lle. 

Projektiin sisältyy myös opiskelijalle tarkoitettu taskuopas, jossa on asioita ohjaus ja 

opetuskansiosta. Taskuopas toimii myös eräänlaisena tehtäväkirjana, johon opiskelija 

saa itse hankkia tietoa. 

 

Satakunnan keskussairaalan osasto M4:n osastonhoitaja toivoi englanninkielistä pe-

rehdytyssuunnitelmaa, koska osastolla ei vielä ollut sellaista ja sille oli selkeä tarve. 

Projektin edetessä perehdytyssuunnitelma laajeni opetus- ja ohjaussuunnitelmaksi. 

Projektin päätarkoitukseksi tuli tuottaa englanninkielistä materiaalia ohjaus- ja ope-

tustapahtumiin.   

 

Opetus- ja ohjaussuunnitelman pohjana käytettiin Satakunnan keskussairaalan hoito-

työn klinikkaopettajan laatimaa opiskelijaohjaussuunnitelmaa, jotta tuotokset pysyvät 

samansuuntaisina. Suunnitelma sisälsi yleisinfon, tietoa sairaalahygieniasta, juridii-

kasta ja hoitotyön perusosaamisesta sekä työelämä- ja yhteistyötaidoista. 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kansainväliset opiskelijat 

arvioivat sekä opetus- ja ohjaussuunnitelman että taskuoppaan. Arviointikyselyyn 

vastasi 12 opiskelijaa (kyselylomake, liite 2). Vastaukset käsiteltiin Tixel-ohjelmalla. 

Tulokset esitetään graafisina kuvioina kohdissa 7.4 ja 7.5. Opiskelijat arvioivat, että 

opetus- ja ohjaussuunnitelma ja taskuopas olivat selkeitä, helppolukuisia ja niistä oli-

si hyötyä harjoittelussa. 
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____________________________________________________________________ 

The purpose of this thesis was to make a teaching and guidance plan for international 

exchange students in Satakunta central hospital ward M4. The project also includes a 

pocket guide for students with things from teaching and guidance plan. A pocket 

guide also serves as a kind of document to which the student may acquire self-

knowledge. 

 

Satakunta Central hospitals ward M4 requested for an introduction plan in English, 

because there was a clear need for it as the internationality is increasing also in nurs-

ing. As the project advanced, the introduction plan expanded to a form of teaching 

and guidance plan. Finally the main purpose of the project was to create English-

language material for teaching and guidance purpose.    

 

This teaching and guidance plan is based on the guidance plan for students, which is 

made by the clinical teacher of nursing in Satakunta Central Hospital. The basis was 

used to ensure that the product remain parallel. The teaching and guiding plan con-

tained general info, information of hospital hygiene, law, nursing skills and work 

community skills. 

 

The international Social and Health students in Satakunta University of Applied Sci-

ences evaluated the teaching and guidance plan as well as the pocket guide. Evalua-

tion questionnaire was answered by 12 students (questionnaire, appendice 2). Replies 

were handled with Tixel-program. Results are presented graphically in paragraphs 

7.4 and 7.5. According to the students the teaching and guidance plan and the pocket 

guide were clear, easy to read and would be useful in training 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                   5   

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 1 

2 PROJEKTIN MÄÄRITTELY, TAUSTA JA TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ ... 3 

3 PROJEKTIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT .................................................... 4 

3.1 Opiskelijan ohjaus ................................................................................................. 4 

3.2 Erilaisia ohjaus- ja oppimismalleja ....................................................................... 5 

3.2.1 Reflektiivinen työote ...................................................................................... 5 

3.2.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys ................................................................. 5 

3.2.3 Aktiivinen oppiminen ..................................................................................... 6 

3.2.4 Kokemuksellinen oppiminen.......................................................................... 6 

3.2.5 Oppimisympäristö .......................................................................................... 7 

3.3 Kansainvälisyys .................................................................................................... 7 

3.4 Projekti  .............................................................................................................. 8 

4 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET .......................................................... 9 

5 PROJEKTIN SUUNNITTELU .................................................................................. 10 

6 PROJEKTIN RISKIT, VAHVUUDET JA RAHOITUS ........................................... 10 

6.1 Riskien hallinta ja rahoitus ................................................................................. 10 

6.2 Vahvuudet ........................................................................................................... 11 

7 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOS ...................................................................... 11 

7.1 Projektin toteutus ................................................................................................ 11 

7.2 Aineistonkeruumenetelmä .................................................................................. 12 

7.3 Kyselylomakkeen vastauksien analysointi ......................................................... 13 

7.4 Opetus- ja ohjaussuunnitelman arvioinnin tulos ................................................. 13 

7.4.1 Kirjallinen sisältö ......................................................................................... 13 

7.4.2 Ulkoasu......................................................................................................... 14 

7.4.3 Kielellisyys ................................................................................................... 14 

7.4.4 Käyttökelpoisuus .......................................................................................... 15 

7.5 Taskuoppaan arvioinnin tulos ............................................................................. 16 

7.5.1 Kirjallinen sisältö ......................................................................................... 16 

7.5.2 Ulkoasu......................................................................................................... 17 

7.5.3 Kielellisyys ................................................................................................... 17 

7.5.4 Käyttökelpoisuus .......................................................................................... 18 

7.6 Tuotos  ............................................................................................................ 18 

8 PROJEKTIN ARVIOINTI JA PÄÄTTÄMINEN ...................................................... 18 

8.1 Aikataulussa pysyminen ..................................................................................... 18 

8.2 Projektin pohdinta ja arviointi ............................................................................ 19 

8.4 Projektin jatkuminen ja keskeiset uudet ideat ..................................................... 20



                                                                                                        

                   5   

 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 21 

 

LIITTEET 

Liite 1. Sopimus opinnäytetyön tekemisestä 

Liite 2. Kyselylomake 

Liite 3. Taskuopas (Pocket guide)  

Liite 4. Opetus-ja ohjaussuunnitelma (englanniksi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 JOHDANTO 

 

Yhteiskunta muuttuu monikulttuurisemmaksi ja kansainvälinen toimintaympäristö 

luo uusia odotuksia. Konkreettisilla toimenpiteillä pyritään vahvistamaan kansainvä-

lisen yhteistyön toimintaedellytyksiä sekä poistamaan kansainvälistymisen esteitä ja 

heikkouksia. Korkeakoululaitosta pyritään Suomessa uudistamaan, jotta siitä saatai-

siin laadukkaampi ja kansainvälisesti vetovoimaisempi. Korkeakoulut ovat myös itse 

tehostaneet kansainvälisyyttä tukevaa toimintaa. Ulkomaalaisten vaihto-

opiskelijoiden kiinnostus Suomea kohtaan on herännyt ja Suomesta kansainväliseen 

vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä on kasvanut. (OPM 2009.)  

 

Kansainväliset opiskelijat lasketaan virallisissa tilastoissa maahanmuuttajiin. Termi 

maahanmuuttaja sisältää lisäksi pakolaiset, työperäiset maahanmuuttajat sekä Suo-

mesta pois muuttaneet henkilöt, jotka ovat muuttaneet takaisin Suomeen. Osa maa-

hanmuuttajataustaisista henkilöistä on Suomessa oleskeluluvalla, osa on Suomen 

kansalaisia. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2009, 2.) 

 

Suomessa asui vuoden 2009 lopussa ulkomaiden kansalaisia 155 705 eli 2,9 prosent-

tia väestöstä. Vuoden 2009 aikana ulkomaiden kansalaisten määrä lisääntyi 12 449 

henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän (28 210), Viron (25 

510), Ruotsin (8 506) ja Somalian (5 570) kansalaiset. Yhdeksässä vuodessa vieras-

kielisten määrä on kaksinkertaistunut. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat venä-

jänkieliset (51 683), vironkieliset (25 096), englanninkieliset (12 063), somalinkieli-

set (11 681) ja arabiankieliset (9 682). Vuoden 2009 lopussa ulkomaan kansalaisia 

oli pääkaupunkiseudun väestöstä noin 6,7 prosenttia, Turun väestöstä noin 4,7 pro-

senttia ja Tampereen väestöstä noin 3,5 prosenttia. Maahanmuuttovirasto teki vuonna 

2009 yhteensä 18 260 oleskelulupapäätöstä, joista noin 4 000 myönnettiin opiskelun 

perusteella ja 4 000 työn perusteella. (Finlex, Valtion säädöstietopankki 185/2010 vp 

2010). Vuonna 2009 ammattikorkeakoulujen vaihto-opiskelijoita tuli Suomeen yh-
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teensä 3 322. Heistä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoita oli 506 (5,2 %). 

(Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n www-sivut sivut 2011.) 

 

Suomalaisiin korkeakouluihin tuli vuonna 2009 lähes 8800 opiskelijaa ulkomailta. 

Tulijoiden määrä pieneni noin 100 hengellä edellisestä vuodesta. Korkeakoulupuolel-

la pienentyi erityisesti ammattikorkeakouluihin tulleiden vaihto-opiskelijoiden jouk-

ko, joka oli 5 % vähäisempi kuin vuotta aikaisemmin. Koko korkeakoulusektorilla 

tulijoiden väheneminen näkyi selkeimmin EU:n Erasmus-ohjelmassa, jonka kautta 

tulleiden määrä pieneni yli 3 %:lla. Erasmus säilyi kuitenkin erilaisista liikkuvuusjär-

jestelyistä suurimpana, sillä sitä käytti 2/3 Suomeen tulleista.  Korkeakouluihin tul-

leista opiskelijoista 84 % tuli toisesta Euroopan maasta. Ammatillisen koulutuksen 

opiskelijaliikkuvuus oli vielä Eurooppa-keskeisempää: lähtijöistä yli 90 % meni Eu-

rooppaan, tulijoista 97 % tuli sieltä. (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön kes-

kus CIMO:n www-sivut 2009.) 

 

Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön tarkoituksena on laatia kansainvälisen opis-

kelijan opetus- ja ohjaussuunnitelma Satakunnan keskussairaalan osasto M4:lle. 

Osastolla oli tarve kansainvälisten opiskelijoiden opetus- ohjaussuunnitelmalle, eikä 

sellaista ollut aiemmin tehty. Suomi on johtava maa hoitotyön osaamisessa. Se tie-

dostetaan ulkomaisissa oppilaitoksissa. Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on sel-

västi lisääntynyt, mikä on otettava huomioon koulun lisäksi myös harjoittelupaikois-

sa. Voidaan olettaa, että englanninkieliselle opetus- ja ohjaussuunnitelmalle on tar-

vetta, koska englannin kieli on kansainvälisten opiskelijoiden yleisesti käyttämä ”yh-

teinen kieli”.  Opetus- ja ohjaussuunnitelma auttaa ohjaajaa ja osaston muita hoito-

työntyöntekijöitä opiskelijan ohjaamisessa.   

 

Keskeisiksi käsitteiksi tässä projektiluontoisessa opinnäytetyössä tulevat ohjaus ja 

opetus, kansainvälisyys, projekti. 
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2 PROJEKTIN MÄÄRITTELY, TAUSTA JA TOIMINNALLINEN 

YMPÄRISTÖ  

 

Satakunnan keskussairaalan osasto M4:lle toivottiin perehdytyssuunnitelmaa kan-

sainväliselle opiskelijalle, koska sellaista ei osastolla vielä ollut. Kävi ilmi, että Sata-

kunnan keskussairaalassa hoitotyön klinikkaopettaja oli tehnyt opiskelijan ohjaus-

suunnitelmarungon. Runko luotiin sen vuoksi, että osastojen opetussuunnitelmista 

saataisiin tiedollisesti ja ulkonäöllisesti yhtenevät. Sovittiin, että tässä opinnäytetyös-

sä käytetään kyseistä pohjaa. Tämä tuotos on nyt tehty suomeksi ja englanniksi. 

Työn pohja on myös sovellettavissa muillekin osastoille kuin M4. Ajatus tämän 

opinnäytetyön tekemiseen lähti opinnäytetyön tekijän oman vaihto-opiskelu-

kokemuksen pohjalta.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportista selviää, mitä, miksi ja miten on tehty. Raportista 

selviää myös työprosessin laatu ja se, minkälaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin on pää-

dytty sekä kuinka oppija arvioi omaa oppimistaan ja tuotostaan. Yksi yhteinen piirre 

toiminnallisissa opinnäytetöissä on se, että kokonaisilmeen luontiin pyritään visuaalisin 

ja viestinnällisin keinoin ja tavoiteltu päämäärä on tunnistettavissa. Toteutustapa voi olla 

portfolio, tietopaketti, ohjeistus, kirja, järjestetty näyttely tai tapahtuma. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 9, 65.) 

 

Ohjaus- ja opetusoppaan ovat arvioineet tekohetkellä myös Satakunnan ammattikor-

keakoulun kansainväliset vaihto-opiskelijat, Satakunnan keskussairaalan osasto M4:n 

kansainvälisten opiskelijoiden ohjaajat ja Satakunnan keskussairaalan osasto M3:n 

kansainvälisten opiskelijoiden ohjaaja. Opetus- ja ohjaussuunnitelma ja taskuopas 

tulevat sähköiseen muotoon, joka on tulostettavissa paperiversiona.  

 

Projektiluontoisen opinnäytetyön kohdeorganisaationa toimi Satakunnan keskussairaalan 

osasto M4. Satakunnan keskussairaala kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

mään, joka tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja 20 jäsenkuntansa noin 226 000 asuk-

kaalle yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin 

sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi psykiatrian toi-

mipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Kehitysvammaisten erityishuoltoa tarjoavat An-

tikartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa ja toimipisteet useilla eri paikkakunnilla. Satakun-
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nan sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä. (Satakunnan sai-

raanhoitopiirin www-sivut 2011) 

 

Osasto M4 sijaitsee Satakunnan keskussairaalan M-osassa, 4. kerroksessa. Osasto M4:llä 

on 27 potilaspaikkaa ja 10 potilashuonetta. Huoneet ovat kuuden, neljän, kolmen, kah-

den ja yhden hengen huoneita. Huoneista kaksi on tarvittaessa eristyshuoneina. Osastolla 

on yksi tutkimushuone pienempiä tutkimuksia ja toimenpiteitä varten.  

Osastolla M4 hoidetaan ja tutkitaan pääasiassa sydänsairauksia sairastavia potilaita. Poti-

laat tulevat osastolle päivystyksestä, ajanvarauksella tai lähetteellä. Toiminnan tavoittee-

na on tarjota korkeatasoista lääketieteellistä ja hoidollista erikoisosaamista sydänsairauk-

sien hoidossa. (Satakunnan keskussairaalan, osasto M4, perehdytyskansio, 2-4.) 

3 PROJEKTIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Opiskelijan ohjaus 

Huomattavan osan terveysalan ammattiin oppimisesta muodostaa työharjoittelu, 

opiskelijoilla hoitoympäristössä. Työn opetteleminen todellisessa hoitoympäristössä, 

alan ammattilaisten ohjauksessa, sosiaalistaa opiskelijan tulevan ammatin käytäntöi-

hin. Hoitohenkilökunnan merkitys opiskelijan roolimallina on tutkimusten mukaan 

merkittävä. Ohjaavan henkilökunnan toiminnalla ja asenteilla on selvä vaikutus opis-

kelijaan. (Elomaa 2000,129.) 

 

Ohjaajan kliinisillä taidoilla ja sosiaalisilla ja kommunikointitaidoilla katsotaan ole-

van yhtä suuri merkitys harjoittelussa. Tyytyväisyyden lisääntymiseen vaikuttaa 

huomattavasti myös se, jos ohjaaja ja opiskelija ovat pystyneet keskustelemaan har-

joittelujakson aikana useasti. (Saarikoski ym. 2008, 1233 – 1237.) 

 

Opetusharjoittelun muotoja on kehitelty lähes vuosisadan ajan. Erilaisia täsmällisiä 

arviointikriteereitä ja ennalta määrättyjä erityistavoitteita on laadittu, mutta silti oh-

jauksesta löytyy edelleen kirjavuutta ja sekavuutta, sillä taustalla oleviin teoreettisiin 

ja filosofisiin arvoihin ei ole juurikaan perehdytty. Ohjaajien oma pohdinta esimer-
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kiksi siitä, mihin arvoihin heidän ohjaamisensa perustuu, auttaisi heitä ehkä jäsentä-

mään ajatteluaan ja toimintaansa ohjaustyössä. Ilman taustalla olevaa teoriaa ohjaus-

työ jää helposti käytännön tekniikaksi. Vuosien kuluessa muokkaantuneet työkäytän-

nöt eivät riitä menettelytavoiksi, ellei ohjaaja tutki työnsä perusteita ja tapaansa toi-

mia. Tärkeintä on muistaa, että ohjaajan omat arvot, ihmiskäsitys ja käsitys oppimi-

sesta vaikuttavat hänen toimintaansa.  Eri teorioiden tunteminen auttaa ohjaajaa va-

litsemaan omaan arvomaailmaansa sopivan teorian. (Ojanen 2006, 12–16.) 

3.2 Erilaisia ohjaus- ja oppimismalleja 

3.2.1 Reflektiivinen työote 

Reflektiivisessä työotteessa on kyse kokevan ja tutkivan puolen kohtaamista itsessä. 

Ohjaajan ja ohjattavan tulisi löytää itse syvemmän ymmärryksen taso, opetusohjauk-

sen kaavamaisuudet, ”sokeiden pisteiden” oivaltaminen ja purkaminen ja kriittisen 

ajattelun lisääntyminen. Ohjauksen keskeisin oppimistavoite on tutkivan työotteen 

oppiminen mikä tarkoittaa omista ajattelu- ja toimintatavoista oppimista. Reflektiivi-

sellä työotteella ja tutkimuksella tarkoitetaan ihmettelyä, pysähtymistä ja uudelleen 

orientoitumista. Sen keskeiseksi tavoitteeksi nousee ohjattavan auttaminen tunnista-

maan itsensä, omat ajatuksensa ja tunteensa, joita käydään läpi persoonallisesti mer-

kittävissä oppimiskokemuksissa. Ohjauksen tavoitteena on ohjaajan ja ohjattavan 

kyky yhdessä kohdata opetusharjoittelussa ongelmien hallintaa ja oman työn positii-

vista kehittämistä. (Ojanen 2006, 71–84.) 

3.2.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksen periaatteena on, että tietoa ei voida ymmärtää 

ilman sosiokulttuurista taustaa. Tieto ei siis siirry oppijaan, vaan hän rakentaa (eli 

konstruoi) sen omien tavoitteidensa mukaan. Tiedon rakennus tarkoittaa sitä kykyä, 

jolla tulkitsemme annetun ja saadun tiedon aikaisempien oppien, kokemusten ja odo-

tusten pohjalta. Reflektion avulla uudet oppimiskokemukset sulatetaan aikaisempiin 

merkitysperspektiiveihin, jolloin uusi tulkinta alkaa ohjata myöhempää ymmärtämis-
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tä. Oppimiseen vaikuttavat vastaanotettu tieto, oppijan aikaisemmat kokemukset, 

mielikuvat, ennakko-oletukset, tieto omasta ajattelusta ja käsitys maailmasta. Kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen alalajeja ovat aktiivinen oppiminen ja kokemuksel-

linen oppiminen. (Ojanen 2006,40–42.) 

 

3.2.3 Aktiivinen oppiminen 

Aktiivisessa oppimisessa ensisijalla on oma-aloitteinen kyky hankkia tietoa, joka 

merkitsee kykyä ohjata omaa oppimista. Ammatti-ihmisen minuutta tukee aina mie-

lekäs oppiminen. Aktiivinen oppiminen merkitsee uuden tiedon etsimistä, entisen ja 

uuden tiedon vertailua ja arviointia, oman ajattelun tiedostamista sekä uuden ja enti-

sen tiedon luovaa ja valikoivaa yhdistelyä. Aktiivinen oppiminen ei siis pelkästään 

tarkoita tekemällä oppimista. Ohjattava haluaa itse oppia käyttämään taitojaan ja tie-

tojaan ongelman ratkaisussa, kantamaan vastuuta ja on valmis ponnistelemaan pääs-

täkseen haluttuun tulokseen. Aktiivinen oppiminen tapahtuu siis omakohtaisesti, vas-

tuullisten kokemusten kautta. (Ojanen 2006,49–51.) 

3.2.4 Kokemuksellinen oppiminen 

Kokemuksellisen oppimisen teoriassa Dewey totesi 1950-luvulla, että kaikki aito op-

piminen tulee kokemuksen kautta. Oppiminen on aina suhteessa siihen, mitä on ta-

pahtunut aikaisemmin. Aikaisemmat kokemukset siis määrittävät tulevan kokemuk-

sen. Uudesta oppimisesta yksilö saa rakennusaineita, jotka muokkaavat hänen per-

soonaansa. Aikaisemmat kokemukset saattavat stimuloida tai ehkäistä uuden oppi-

mista. Kokemuksellinen oppiminen ei vaikutta vain älylliseen puoleen vaan koko 

ihmiseen. Ohjattava ei välttämättä opi kokemuksista, vaan merkityksestä, jonka hän 

antaa kokemukselle. Kokemuksellisen oppimisen ensimmäisenä lähtökohta on käy-

tännön ongelma, jota ei voi ratkaista standarditekniikalla. Toisen vaiheen muodostaa 

kokemuksen tutkiminen, reflektointi, joka edellyttää kykyä nähdä elämää ja ympäris-

töä eri tavalla, kykyä ihmetellä ja löytää uusia ideoita. Jos ohjattava ei pysty reflek-

tointiin, siihen voi olla monia syitä, esimerkiksi aiemmat oppimis- ja koulukokemuk-

set, itseilmaisun estyneisyys ja kielellisen taidon riittämättömyys. Kokemuksellisessa 
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ohjausprosessissa voidaan käyttää Kobin (1984) teoreettista mallia. Teoreettisen mal-

lin vaiheet menevät seuraavasti 1) kokemuksen muisteluakti: ohjaaja rohkaisee välit-

tömästi ja välttää arvostelua 2) pohtimisvaihe: palataan kokemuksen herättämiin tun-

teisiin ja ajatuksiin 3) uudelleenarvioinnin vaihe: liitetään uutta tietoa jo tunnettuun 

4) tiedon testaamis- ja toteuttamisvaihe: tapahtuu ennen uuden tiedon omaksumista. 

Kaikki edellä mainitut on yhdistetty ja ohjattava itse kokeilee asiaa käytännössä. 

(Ojanen 2003, 95–132.) 

3.2.5 Oppimisympäristö 

Oikeudenmukaiseksi ja turvalliseksi koettu oppimisympäristö saa opiskelijan otta-

maan käyttöönsä omat resurssinsa, mikä edesauttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

Myönteisenä oppimiselle on nähty sosiaalisuutta korostava toimintaympäristö ja 

opiskelua tukeva vuorovaikutus. (Konttila 2006,12.) Oppimisympäristön sosiaalisella 

ja kulttuurisella toiminnalla sekä henkilöstöllä on vaikutus siihen, miten opiskelija 

oppii ja omaksuu asioita. Tulisi löytyä sopivia työtehtäviä, kannustusta sekä riittävää 

sitoutumista oppimistavoitteisiin nähden. Työpaikkaohjaajien kouluttautuminen olisi 

tärkeää, jotta heille muodostuisi käsitys ohjaajan tehtävän merkityksestä. (Vesterinen 

2002, 123.) 

3.3 Kansainvälisyys 

Suomen sanakirja opiskelijoille ja ulkomaalaisille, määrittelee käsitteen ”kansainvä-

linen” sanoilla ”useiden valtioiden välinen, niitä yhdistävä, niille yhteinen”.(T. Nur-

mi 2009, s. 297). Kansainvälisyydessä on aina kyse omalle ryhmälle vieraan koh-

taamisesta. Laajemmin kansainvälisyydellä voidaan viitata kaikkeen toimintaan, jolla 

korkeakoulutuksen vastaavuutta edistetään suhteessa yhteiskuntien globalisoitumi-

seen; kaikkeen toimintaa johon osallistuu kaksi tai useampi kansakunta tai niiden 

kansalaista. (Garam 2000,11.) 

 

Kansainväliselle kanssakäymiselle välimatkat eivät enää ole este, koska maailma on 

pienentynyt. Ihmiset matkustavat pitkiäkin matkoja ulkomaille ja liikkuvat helposti 

paikasta toiseen. Satelliittitelevision katselu, netissä surffailu, matkustelu ja ulko-
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mailla opiskelu lisäävät kulttuurien ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tulevaisuu-

den sukupolvet tarvitsevat globalisoituvassa maailmassa yhä enemmän kansainväli-

seen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, tietoja ja kokemuksia, joita haetaan oman 

maan ulkopuolelta. (Taajamo M., 2005, 14.) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoululla on laajat kansainväliset yhteydet sekä partneri-

korkeakouluja Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä. Ulkomaalai-

sia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita sekä kansainvälisiä harjoittelijoita on Satakunnan 

ammattikorkeakoulussa vuosittain yhteensä noin 200.  Eniten vaihto-opiskelijoita 

tulee mm. Alankomaista, Saksasta, Espanjasta, Irlannista, Britanniasta, Venäjältä ja 

Kiinasta. (Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut 2011)  

 

Monikulttuurisen sekä kansainvälisen osaamisen ja työelämäyhteistyön voi yhdistää 

parhaiten suorittamalla osa opiskeluun kuuluvasta harjoittelusta vieraassa kulttuuris-

sa. Tällöin opiskelijoiden valmiudet työskennellä monikulttuurisissa ja kansainväli-

sissä ympäristöissä lisääntyvät ja heidän kilpailukykynsä työmarkkinoilla valmistu-

misen jälkeen vahvistuu. Ammattikorkeakouluopiskelijan mennessä harjoittelujak-

solle vieraaseen kulttuuriin, hän joutuu haasteelliseen tilanteeseen. Opiskelija kohtaa 

uuden kulttuurin, jossa vallitsevat hänelle mahdollisesti hyvinkin vieraat arvot ja 

toimintatavat. Hän joutuu tutustumaan uuteen ympäristöön myös harjoittelupaikkana, 

perehtymään siellä käytettäviin työskentelytapoihin ja tutustumaan siellä työskente-

leviin ihmisiin. Uusi kulttuuri ja uusi harjoitteluympäristö käynnistävät paljon erilai-

sia tunteita, mikä kuluttaa voimavaroja. (Kotila 2003, 206- 209.) 

3.4 Projekti 

Projekti sana on latinankielinen ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Projektilla 

on selkeä tavoite. Projekti on toiminta, joka tähtää ennalta määritettyyn päämäärään. 

Projektityö perustuu projektisuunnitelmaan. Projekti lyhyesti määriteltynä on joukko 

ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä 

tehtävää. (Ruuska 2007,18–19.) 

 

http://www.samk.fi/
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Tavoitteiltaan projekti on tehtäväkokonaisuus, joka on selkeästi aikataulutettu ja 

määritelty. Projektia varten perustettu organisaatio vastaa projektin toteutumisesta 

etukäteen määriteltyjen resurssien avulla. (Silfverberg 2007, 147.)Viime aikoina pro-

jektimainen toimintatapa on lisännyt suosiotaan ja trendi vain voimistuu. Viime vuo-

sikymmeninä massiiviset hankkeet kannustivat kehittämään erilaisia tietokoneavus-

teisia menetelmiä projektin suunnitteluun ja seurantaan. Pienimmissä hankkeissa pä-

tevät kuitenkin projektimaisen työskentelytavan periaatteet, niissä erikoisohjelmistot 

ovat toissijaisia ja mahdollisesti myös tarpeettomia. (Anttonen 2003, 18.) 

 

Kaikissa yrityksissä, yhteenliittymissä, yhdistyksissä, perheissä ja julkishallinnon 

organisaatioissa tehdään projektityötä. Projektien yleisyyden vuoksi, nyky-

yhteiskuntaa on kuvattu myös projektiyhteiskunnaksi. Osa ihmisistä tekee projekteja 

työkseen ja osa osallistuu projektiin vain harvoin. Tarkoituksena projektityössä on 

saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite. Koska tavoitteet eivät täyty ilman erillisen 

projektiryhmän perustamista, niitä perustetaan. Projektissa tehtävä työ poikkeaa jo-

kapäiväisistä työtehtävistä. Yhteisiä kaikille projekteille ovat selkeä tavoite, tekemis-

tä, jolla tavoite pyritään saavuttamaan, toimintaa pyritään ohjaamaan suunnitelmalli-

sesti ja johdetusti, työllä on aikataulu ja päättymispäivä. Ainutlaatuisuus on tärkein 

projektia määrittelevä seikka. Projekti on kehityshanke, jossa on omat erityispiirteen-

sä, siten se poikkeaa muista vastaavista kehityshankkeista. (Kettunen 2003,15–16.)  

4 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Tämän projektiluonteisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kansainvälisille 

opiskelijoille Satakunnan keskussairaalan osasto M4:n toimintaan liittyvä englannin-

kielinen opetus- ja ohjaussuunnitelma (paperiversiona ja sähköisessä muodossa) sekä 

siitä tiivistelmä, ns. taskuopas, jota opiskelija saa itse täyttää saamillaan tiedoilla. 
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Tavoitteena on 

1. Suunnitella ja toteuttaa englanninkielistä ohjaus- ja opetusmateriaalia Sata-

kunnan keskussairaalan osasto M4:n kansainvälisten opiskelijoiden ja heidän 

ohjaajiensa käyttöön. 

2. Arvioida tuotosta Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 

hoitotyön vaihto-opiskelijoiden näkökulmasta. 

 

Keskeisiksi käsitteiksi tässä projektiluontoisessa opinnäytetyössä saadaan ohjaus ja 

opetus, kansainvälisyys, projekti. 

5 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

 

Projektin suunnittelu alkoi vuonna 2010. Aihe hyväksytettiin ohjaavalla opettajalla ja 

työelämän yhteyshenkilöllä. Alkuvaiheessa suunnitelmaa käytiin läpi osaston M4 

kansainvälisten opiskelijoiden ohjaajien, ohjaavan opettajan ja Satakunnan ammatti-

korkeakoulun englanninkielen opettajan kanssa. Osaston kanssa on tehty yhteistyötä 

koko projektin ajan. Projektiluontoisen opinnäytetyön yhteistyösopimukset toimitet-

tiin allekirjoitettuna Satakunnan keskussairaalan konservatiivisen puolen sisätautien 

osaston ylihoitajalle sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun koulutusjohtajalle. 

6 PROJEKTIN RISKIT, VAHVUUDET JA RAHOITUS 

6.1 Riskien hallinta ja rahoitus 

Riskien hallinnassa arvioidaan tai listataan mahdolliset tulevat ongelmat/riskit. Mää-

ritellään ongelmien ja riskien todennäköisyys (suuri/keskisuuri/pieni). Jos riski toteu-

tuu, mikä vaikutus sillä on projektiin ja mitä sitten tehdään. Miten riskit voidaan en-

nalta ehkäistä ja niihin liittyvät ehkäisytoimet. Edellä mainittuihin tehdään toimenpi-
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desuunnitelma. Riskilistaa tulee seurata kuukauden välein ja arvioida riskin nykytila 

ja toimenpiteet, jotka tarvitaan. (Ruuska 2007, 248–252).  

 

Riskit tässä työssä olivat työn aikataulun venyminen ja arvioinnin saaminen kansain-

välisiltä opiskelijoilta. Projektin kustannuksista vastaa opinnäytetyön tekijä. 

6.2 Vahvuudet 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos tulee olemaan ensimmäinen keskussai-

raalan hoitotyön klinikkaopettajan mallin mukaan tehty englanninkielinen opetus- ja 

ohjaussuunnitelma Satakunnan keskussairaalassa. Opetus- ja ohjaussuunnitelmaa 

voidaan käyttää myös sovellettuna muilla osastoilla. Tämän työn avulla kansainvälis-

tä opiskelijaa on helppo ohjata, ja jos oma ohjaaja on poissa, on tiedossa mitä on jo 

käyty läpi ja mistä jatketaan. 

7 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOS 

7.1 Projektin toteutus 

Projekti alkoi osasto M4:n toiveesta saada perehdytyskansio englanninkielellä. 

Suunnitelmana oli kääntää olemassa oleva perehdytyskansio englannin kielelle kan-

sainvälisten opiskelijoiden ohjausta varten. Projektin toteuttamiseen anottiin lupaa 

Satakunnan keskussairaalan osasto M4:n ylihoitajalta ja Satakunnan ammattikorkea-

koulun koulutusjohtajalta. Käännöstyön alkaessa kävi ilmi, että Satakunnan keskus-

sairaalalla oli valmiina uusi opetus- ja ohjaussuunnitelmamalli, jonka Satakunnan 

keskussairaalan klinikkaopettaja oli tehnyt. Toivottiin, että uusi malli otetaan käyt-

töön joka osastolla, joten se otettiin tämän työn pohjaksi. 

 

Luvan myöntämisen jälkeen tehtiin opetus- ja ohjaussuunnitelma ja siihen liittyvä 

taskuvihko, jotka käännettiin englannin kielelle. Suunnitelma sisältää yleisinfon, tie-

toa sairaalahygieniasta, juridiikasta ja hoitotyön perusosaamisesta sekä työelämä- ja 
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yhteistyötaidoista. Taskuoppaasta löytyvät sairaalan keskeisimmät yhteystiedot, oh-

jeita opiskelijalle osastolla toimimiseen, englanninkielisiä käännöksiä osastolla käy-

tetyistä lauseista ja sanoista. Taskuopas on myös eräänlainen tehtäväkirja, johon 

opiskelija saa itse etsiä tietoa diagnooseista ja toimenpiteistä. 

 

Tuotoksen valmistumisen jälkeen oli vuorossa arviointi ja parannusehdotusten ke-

rääminen. Arvioitsijoina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja ter-

veyssuuntautumisvaihtoehdon kansainväliset opiskelijat. Suunnitelmana oli lähettää 

työ etukäteen sähköpostissa, esitellä työ ja jakaa kyselylomakkeet koulutunnin alus-

sa. Kävi ilmi, että vaihto-opiskelijoilla ei ollut yhteisiä tunteja, osa oli harjoittelussa 

ja osalla vaihto-opiskeluaika oli jo päättynyt. Näin ollen työ ja arviointilomakkeet 

lähetettiin opiskelijoille sähköpostitse. Vastauksia saapui vain kolme, joten vastauk-

sia tarvittiin lisää. Vaihto-opiskelijat järjestävät koulussa International Cafe:n, jossa 

työ esiteltiin. Opiskelijat lukivat työn ja vastasivat kyselylomakkeeseen. Vastauksia 

tuli 12.  

7.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Kysely on yksi tapa kerätä aineistoa. Kyseinen tutkimustapa tunnetaan myös survey-

tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-sana tulee englannin kielestä ja tar-

koittaa kyselyn, havainnoinnin ja haastattelun muotoja, joissa kerätään aineisto stan-

dardoidusti ja joissa koehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen perusjoukosta. 

Survey-aineisto käsitellään yleensä kvantitatiivisesti. Etuna kyselytutkimuksessa pi-

detään sitä, että voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Kyselymenetelmä säästää tut-

kijan aikaa ja vaivannäköä ja on siksi tehokas. Huolellisesti suunniteltu lomake voi-

daan käsitellä nopeasti tallennettuun muotoon ja analysoida tietokoneen avulla. (Hir-

sijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 188–190.) 

 

Aineisto kerättiin hoitotyön kansainvälisiltä vaihto-opiskelijoilta kyselylomakkeella, 

jossa kysyttiin opetus- ja ohjaussuunnitelman esillepanoa, kielen helppoutta ja sitä, 

auttaisiko se opiskelijaa harjoittelussa. Samat kysymykset kysyttiin myös taskuop-

paasta.  
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7.3 Kyselylomakkeen vastauksien analysointi 

Vastauksien tulokset syötettiin Microsoft Excel- taulukkoon jonka jälkeen Tixel-

ohjelmalla toteutettiin graafiset kaaviot.  

7.4 Opetus- ja ohjaussuunnitelman arvioinnin tulos  

7.4.1 Kirjallinen sisältö 

Ensimmäisessä kysymyksessä arvioitiin opetus- ja ohjaussuunnitelman helppolukui-

suutta (kuvio 1.). Vastaajista 8 (67 %) oli samaa mieltä ja 4 (33 %) täysin samaa 

mieltä. 

 

KUVIO 1. Opetus- ja ohjaussuunnitelman helppolukuisuus 

 

Seuraavalla kysymyksellä arvioitiin, onko opetus- ja ohjaussuunnitelma ymmärrettä-

vä (kuvio 2.). Vastaajista 4 (33 %) oli samaa mieltä ja 8 (67 %). 

 

KUVIO 2. Opetus- ja ohjaussuunnitelman ymmärrettävyys 
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7.4.2 Ulkoasu 

Kolmannella kysymyksellä arvioitiin onko opetus- ja ohjaussuunnitelman kirjallinen 

ulkoasu selkeä (kuvio 3.). Vastaajista 6 (50 %) oli samaa mieltä ja 6 (50 %) täysin 

samaa mieltä. 

 

 

KUVIO 3. Opetus- ja ohjaussuunnitelman kirjallinen ulkonäkö  

7.4.3 Kielellisyys 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, onko opetus- ja ohjaussuunnitelma kirjoitettu 

helpolla kielellä (kuvio 4.). Tällä haluttiin tietää, että oliko englanninkielinen teksti 

helposti luettavaa. Vastaajista 4 (33 %) oli samaa mieltä ja 8 (67 %) oli täysin samaa 

mieltä. 
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7.4.4 Käyttökelpoisuus 

Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, olisiko opetus- ja ohjaussuunnitelmasta apua har-

joittelussa (kuvio 5.). Vastaajista 5 (42 %) oli samaa mieltä ja 7 (58 %) täysin samaa 

mieltä. 

 

 

KUVIO 5. Opetus- ja ohjaussuunnitelman apu harjoittelussa 
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7.5 Taskuoppaan arvioinnin tulos 

7.5.1 Kirjallinen sisältö 

Ensimmäisellä kysymyksellä haluttiin kartoittaa, onko taskuopas helppolukuinen 

(kuvio 6.). Vastaajista 5 (42 %) oli samaa mieltä ja 7 (58 %) täysin samaa mieltä. 

 

 

KUVIO 6. Taskuoppaan helppolukuisuus 

 

 

Seuraavalla kysymyksellä haluttiin tietää, onko taskuopas ymmärrettävä (kuvio 7.). 

Vastaajista samaa mieltä oli 8 (67 %) ja täysin samaa mieltä 4 (33 %). 

 

KUVIO 7. Taskuoppaan ymmärrettävyys 
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7.5.2 Ulkoasu 

Kolmannella kysymyksellä kysyttiin, onko taskuoppaan kirjallinen ulkonäkö selkeä 

(kuvio 8.). Vastaajista samaa mieltä oli 7 (58 %) ja täysin samaa mieltä 5 (42 %). 

 

 

KUVIO 8. Taskuoppaan selkeä kirjallinen ulkonäkö  
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KUVIO 9. Taskuoppaan helppo kielisyys 
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7.5.4 Käyttökelpoisuus 

Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, olisiko taskuoppaasta apua harjoittelussa (kuvio 

10.). Vastaajista 4 (33 %) oli samaa mieltä ja 8 (67 %) täysin samaa mieltä. 

 

 

KUVIO 10. Taskuopas auttaisi harjoittelussa 
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Aikaa opinnäytetyön tekemiseen oli riittävästi. Suunnitelmissa on huomioitu resurssit 
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8.2 Projektin pohdinta ja arviointi 

Satakunnan keskussairaalan osasto M4 toivoi perehdytyskansiota englannin kielellä. 

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden määrä lisääntyy ja on tärkeää, että he saavat 

tietoa hoitotyön harjoittelussaan mahdollisimman paljon. Tällä työllä helpotetaan oh-

jaajaa ja opiskelijaa muistamaan, mitä asioita on hyvä käydä läpi harjoittelussa. Ehkä 

työntekijät uskaltautuvat paremmin kansainvälisten opiskelijoiden ohjaajiksi, kun on 

valmis ohjausrunko. Kielimuurikin helpottaa, kun paperilta voi lukea asioita, joita 

muuten joutuisi itse miettimään ja muistelemaan. Tämän työn tekemisessä suureksi 

avuksi osoittautui osaston kansainvälisten opiskelijoiden ohjaaja, jonka kanssa teim-

me tiivistä yhteistyötä. Vaikka työ kasvoi perehdytyssuunnitelmasta opetus- ja ohja-

ussuunnitelmaksi, työtä oli mukava tehdä hyvässä ohjauksessa. 

 

Projektin tuotoksen arvioinnissa oli hieman ongelmia. Alkuperäinen ajatus luokalli-

sesta kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, joille piti pitää esitelmä työstä ja kerätä ky-

selylomakkeet, epäonnistui. Kun sähköpostikyselykään ei onnistunut suunnitellulla 

tavalla, piti pyrkiä tapaamaan vaihto-opiskelijoita koululla ja keskustella heidän 

kanssaan henkilökohtaisesti. Tämä osoittautui kuitenkin parhaimmaksi tavaksi, koska 

samalla heidän kanssaan keskusteltiin muutenkin harjoitteluista. Positiivista palautet-

ta työstä tuli paljon.   

 

Oma arvio on, että työ onnistui erittäin hyvin, pieniä takaiskuja lukuun ottamatta. 

Opetus- ja ohjaussuunnitelma on selkeä ja käyttökelpoinen.  

8.3 Projektin tuloksen hyödyntäminen  

Tuloksen hyödyntämisen päätavoite on, että opetus- ja ohjaussuunnitelmaa käytetään 

kansainvälisen opiskelijan ohjauksessa ja helpotetaan ohjaajan osuutta käydä kaikki 

harjoitteluun liittyvät asiat läpi. Tavoitteena on, että työ jää osaksi osaston toimintaa.  
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8.4 Projektin jatkuminen ja keskeiset uudet ideat  

Opetus- ja ohjaussuunnitelma jää osastolle sähköiseen muotoon ja on helposti muo-

kattavissa tarpeen mukaan. Englanninkielisen käännöksen arvioimiseksi olisi myös 

hyvä kerätä kansainvälisten opiskelijoiden mielipiteitä, kun he ovat osastolla harjoit-

telussa. Muutaman vuoden käytön jälkeen voisi tutkia, miten opetus- ja ohjaussuun-

nitelma on toiminut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

LÄHTEET 

 

Anttonen K. 2003. Tehosta projektityötä. Jyväskylä: Talentum Media Oy 

 

CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, Opiskelijoiden 

kansainvälinen liikkuvuus, Vaihto-opiskelu korkeakouluissa koulutusaloittain 

v. 2009 . Viitattu 20.8.2010 

http://cimo.teamwareplaza.com/Resource.phx/cimo/liikkuvuustilastot/opiskel

ijaliikkuvuus.htx 

 

CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, Mediatiedotteet. 

Suomeen saapuneiden opiskelijoiden määrä kääntyi laskuun. Julkaistu 

16.6.2010.Viitattu 31.1.2011 

http://www.cimo.fi/palvelut/viestinta_ja_media/mediatiedotteet/101/0/suome

en_saapuneiden_opiskelijoiden_maara_kaantyi_laskuun_16_6_2010 

 

Elomaa L. 2000. Näyttöön perustuva hoitotyö koulutuksessa. Teoksessa Vou-

tilainen P., Leino-Kilpi H., ym. (toim.) Hoitotyön vuosikirja 2001. Tampere: 

Tammer-paino Oy 

 

Finlex, Valtion säädöstietopankki, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ko-

toutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, HE 

185/2010 vp. Viitattu 3.12.2010. 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100185.pdf 

 

Garam, I. 2000. Kansainvälisyyttä käytännössä: Suomalaisten vaihto-

opiskelijoiden kokemuksia ulkomailla opiskelusta. Helsinki: Opiskelijajärjes-

töjen tutkimussäätiö Otus rs. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi. 

http://cimo.teamwareplaza.com/Resource.phx/cimo/liikkuvuustilastot/opiskelijaliikkuvuus.htx
http://cimo.teamwareplaza.com/Resource.phx/cimo/liikkuvuustilastot/opiskelijaliikkuvuus.htx
http://www.cimo.fi/palvelut/viestinta_ja_media/mediatiedotteet
http://www.cimo.fi/palvelut/viestinta_ja_media/mediatiedotteet/101/0/suomeen_saapuneiden_opiskelijoiden_maara_kaantyi_laskuun_16_6_2010
http://www.cimo.fi/palvelut/viestinta_ja_media/mediatiedotteet/101/0/suomeen_saapuneiden_opiskelijoiden_maara_kaantyi_laskuun_16_6_2010
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100185.pdf


22 

 

 

Juuti P., Vuorela A. 2002. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi.  Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy 

 

Kotila, H. 2003. Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Helsinki: Edita. 

 

Kettunen S. 2003. Onnistu projektissa. Juva: WS Bookwell Oy 

 

Konttila S., 2006. Terveysalan opiskelijoiden arvioita ohjatusta harjoittelusta 

kliinisessä oppimisympäristössä. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Hoi-

totiede. Pro gradu – tutkielma 

 

Kupias P., Peltola R. 2009. Perehdyttämisen pelikentällä. Helsinki: Yliopis-

tokustannus Oy, HYY Yhtymä 

 

Lööw M. 2002. Onnistunut projekti. Helsinki: Tietosanoma Oy  

 

Nurmi T, 2009. Suomen sanakirja opiskelijoille ja ulkomaalaisille. 3. p. Jy-

väskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 

Opetusministeriö (OPM) 2009. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 

2009–2015. Viitattu 6.10.2010 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulujen_kansainvalistymi

sstrategia_2009_2015.html 

Ojanen S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen -ohjausteorian kehittelyä. Teokses-

sa R. Silkelä (toim.) Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta. 4.uud.p. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Ruuska K., 2007. Pidä projekti hallinnassa. 6.tark.p. Suunnittelu, menetelmät, 

vuorovaikutus, Helsinki: Talentum Media Oy 

 

Saarikoski M., Wayne T., Kaila P., & Leino-Kilpi H.2008. Others results 

concerning supporting the learning at clinical practice. International Journal 

of Nursing Studies 45, 1233–1237. 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulujen_kansainvalistymisstrategia_2009_2015.html
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Korkeakoulujen_kansainvalistymisstrategia_2009_2015.html


23 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut. Viitattu 4.5.2011. 

https://www.samk.fi 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin www- sivut. Viitattu 3.3.2011. www.satshp.fi 

 

 

Taajamo M., 2005. Ulkomaalaiset opiskelijat Suomessa. Jyväskylä: Jyväsky-

län yliopistopaino 

 

Silfverberg P. 2007. Ideasta projektiksi. Helsinki: Edita Publishing Oy  

Vesterinen, Marja-Liisa 2002. Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuu-

den kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Printing House and ER-

Paino Ky. 

 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samk.fi/
http://www.satshp.fi/


 

            LIITE 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

LIITE 2 

QUESTIONNAIR FROM TEACHING AND GUIDANCE PLAN FOR M4 

1. TEACHING AND GUIDANCE PLAN IS EASY TO READ? 

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

2. TEACHING AND GUIDANCE PLAN IS UNDERSTANDABLE?  

1. strongly disagree     

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

3. TEACHING AND GUIDANCE PLANS  WRITTEN APPEARANCE IS CLEAR 

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

4. TEACHING AND GUIDANCE PLAN IS WRITTEN IN EASY LANGUAGE? 

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

5. THIS TEACHING AND GUIDANCE PLAN MIGHT HELP YOU WITH YOUR PLACEMENT  IN 

THIS WARD? 

1. strongly disagree      



 

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

Anything I should add or remove?______________________________________ 

 

FREE SPEECH:  

 

QUESTIONNAIR FROM POCKET GUIDE 

1. POCKET GUIDE  IS EASY TO READ ? 

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

2. POCKET GUIDE  IS UNDERSTANDABLE ?  

1. strongly disagree     

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

3. POCKET GUIDES  WRITTEN APPEARANCE IS CLEAR 

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

4. POCKET GUIDE  IS WRITTEN IN EASY LANGUAGE? 

1. strongly disagree      

2. disagree    



 

3. agree    

4. strongly agree        

 

5. THIS POCKET GUIDE  MIGHT HELP YOU WITH YOUR PLACEMENT  

1. strongly disagree      

2. disagree    

3. agree    

4. strongly agree        

 

Anything I should add or remove?______________________________________ 

Free speech:  
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